Wet van 31 december 1963

Wet van 5 augustus 1992

Wet van 7 december 1998

Wet van 7 december 1998

Art. 5

Art. 17

Art. 43

Art. 43

Doel

Wanneer

Wat/wie

• Te allen tijde personen bij te staan en
goederen te beschermen
• Bij rampspoedige gebeurtenissen,
catastrofen en schadegevallen

• In vredestijd,
• bij rampspoedige gebeurtenissen,
catastrofen en schadegevallen

Zaken of personen

In gevaar verkerende personen redden,
het evacueren van personen en goederen
beschermen en plundering voorkomen.

In geval van :
• Ramp.
• Onheil.
• Of schadegeval.

Personen en zaken.

Handhaven van de Openbare Orde

Handhaven van de Openbare Orde

•
•
•
•
•
•

Bij ramp.
Onheil.
Schadegeval.
Oproer.
Kwaadwillige samenscholingen
Of ernstige en nakende
bedreigingen van de openbare
orde..
en wanneer de middelen van de lokale
politie onvoldoende zijn

•
•
•
•
•
•

Bij ramp.
Onheil.
Schadegeval.
Oproer.
Kwaadwillige samenscholingen
Of ernstige en nakende
bedreigingen van de openbare
orde..
En wanneer de middelen van de
politiediensten onvoldoende zijn om de
openbare orde te handhaven

De Federale Politie

Krijgsmacht

Wie
• Minister van Binnenlandse
Zaken of
• Burgemeester of
• Hun afgevaardigden

De politiediensten

Hoe

Hoeveel

Nergens een procedure
voorzien in de wet

Directe betaling aan de
prestatieplichtige

Niets voorzien

Niets voorzien

Maar directe verbale betekening Maar schadeloosstelling
aan de betrokken persoon.
gewenst in geval van opeising
van verbruiksgoederen voor de
winstderving in hoofde van de
opgevorderde

Strafbepalingen
• Opsluiting en/of boete bij
weigering
• Ambtshalve uitvoering op
kosten van de
dienstweigeraar

Opeisingen?

JA

Artikel 422ter

JA

Niets voorzien

Opeising tussen overheden

Niets voorzien

De burgemeester

Maar de gouverneur en de
arrondissementscommissaris
informeren

Niets voorzien

Bovendien: openbare orde

Opeising tussen overheden
De burgemeester

Niets voorzien

Niets voorzien

Niets voorzien

Bovendien: openbare orde

Doel

Nieuwe Gemeentewet

Wet van 7 december 1998

Art. 135
§2 5°

Art. 64

Het nemen van passende maatregelen om
rampen en plagen, zoals brand,
epidemieën en epizoötieën te voorkomen
en het verstrekken van de nodige hulp om
ze te doen ophouden.

Handhaven of herstellen van de
openbare orde

Wanneer
In geval van:
• Ongevallen.
• Plagen.

Wat/wie

•
•

Personen
“Indirect”: goederen

Vb : brand, epidemieën en epizoötieën.

• Bij ramp.
• Onheil.
• Schadegeval.
• Oproer.
• Kwaadwillige samenscholingen
• Of ernstige en nakende bedreigingen
van de openbare orde.

Lokale Politie van een andere
politiezone

Wie

De burgemeester

De Minister van
Binnenlandse Zaken

Hoe

Hoeveel

Strafbepalingen

Opeisingen?

Niets voorzien bij wet

Niets voorzien bij wet

Niets voorzien bij wet

JA volgens de rechtspraak

Besluit direct betekend aan de
betrokken perso(o)n(en)

Maar vergoeding zou moeten
voorzien zijn in het besluit van
de burgemeester.

Maar toepassing van artikel
422ter Swb.

Maar niet wettelijk ingeschreven

Niets voorzien

Niets voorzien

Opeising tussen overheden

de opgevorderde lokale Politie:
• Wordt geplaatst onder het
gezag van de burgemeester
van de gemeente waarin ze
tussenkomt.
• Treedt op onder leiding van
de bestuurlijke directeurcoördinator van de Federale
Politie of van de korpschef
van de lokale Politie
overeenkomstig artikelen 7/1
et 7/2 van de Wet op het
Politieambt.
• + Al.4

