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BIJLAGE: TABEL DIRCO - OVERZICHT OPDRACHTEN VAN FEDERALE AARD 
 

Beste collega’s, 
 
Artikel 36/03 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, bepaalt dat het 
zonaal veiligheidsplan “de bijdrage van de lokale politie in de uitvoering van de opdrachten van federale aard bedoeld in artikel 61” omvat. In het 
canvas dat de Algemene Directie Veiligheid en Preventie voor het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 voorstelt, wordt in punt “3.Opdrachten van federale 
aard” van de Managementsamenvatting verwezen naar een tabel die door de DirCo als bijlage aangeleverd wordt. 
In bijlage vinden jullie die tabel om als bijlage bij jullie zonaal veiligheidsplan te voegen. 
 
 

 
 
Jean-Claude GUNST 
Hoofdcommissaris 
Bestuurlijk Directeur-coördinator 
Arrondissement Antwerpen 
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Richtlijn Toelichting DirCo 
Dwingende richtlijn MFO-1 van 13 
december 2001 inzake het 
verzekeren van de openbare orde 
in hoven en rechtbanken, het 
overbrengen van gevangenen en 
het handhaven van de orde en de 
veiligheid in de gevangenissen in 
geval van oproer of onlusten. 
 

- In afwachting van herzien van de MFO-1, wordt gevraagd om de actuele richtlijn zo goed als mogelijk toe te passen. 
- Voor wat de medische en humanitaire uithalingen betreft, wordt gevraagd het door de Korpschefs van het 

arrondissement ingenomen standpunt, na te leven: 
o De inzet van de politie is ingevolge de dwingende richtlijn MFO-1 beperkt tot het beschermen van het transport 

voor zover er sprake is van een externe dreiging (die uiteraard concreet moet zijn). 
o Dit is tevens de visie van de nationale directie van de operaties inzake bestuurlijke politie (DAO) van de federale 

politie en van de Procureur des Konings. 

Ministeriële richtlijn MFO-2 van 
23 november 2017 betreffende 
het solidariteitsmechanisme 
tussen de politiezones inzake 
versterkingen voor opdrachten 
van bestuurlijke politie 

- De gehypothekeerde capaciteit (HyCap) is een verplichte nationale solidariteit waarbij de politiezones gevraagd worden 
een gedeelte van hun operationele capaciteit ter beschikking te stellen van een andere zone die niet alleen kan instaan 
voor het uitvoeren van opdrachten van bestuurlijke politie. 

- Gevraagd wordt om de afspraken tussen de Korpschefs die gemaakt werden op het POK van 27 september 2016, zo 
goed mogelijk na te leven: 

o de politiezones trachten zichzelf te bedruipen en hanteren liefst een soort “deontologische regel” dat ze zelf de 
nodige eigen politieambtenaren inzetten en slechts zeer uitzonderlijk, bij absolute noodzaak, versterking 
vragen; 

o er wordt een onderscheid gemaakt tussen voorzienbare en onvoorzienbare gebeurtenissen: 
 voor voorzienbare gebeurtenissen zijn versterkingsaanvragen die toekomen na de eerste van de maand 

voorafgaand aan een referentieperiode in principe onontvankelijk; 
 voor onvoorzienbare gebeurtenissen wordt rekening gehouden met de onvoorzienbaarheid van de 

gebeurtenis en kan de versterkingsaanvraag steeds gebeuren; 
 naleven van een “concentrische inzet” waarbij eerst de aangrenzende politiezones worden 

aangesproken en er pas concentrisch verruimd wordt indien dit nodig is; 
 een bijkomend criterium is het leveren van kwaliteit waarbij aandacht geschonken wordt aan het 

leveren van medewerkers die degelijk voorbereid zijn en elkaar en elkaars werkwijze kennen. 
Het POK ging principieel akkoord met bovenstaande principes maar er moet wel ruimte blijven voor de individuele korpsen 
om hier anders over te beslissen. 

- Een heikel punt dat regelmatig tot discussie leidt, is het werken met de ontvankelijkheidsdrempel vooraleer een 
versterkingsaanvraag door de betrokken zone ingediend wordt. Immers, het systeem kan falen wanneer de 
ontvankelijkheidsdrempel, wat een minimum norm is, ook gezien wordt als een maximumdrempel. De nieuwe MFO-2 
pleit wel voor een duidelijkere hogere eigen inzet in geval van vreedzame gebeurtenissen van folkloristische, 
historische, culturele of sportieve aard. Hierbij kan men verwachten dan de zone haar eigen middelen maximaal inzet. 
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Richtlijn Toelichting DirCo 
Gemeenschappelijke richtlijn 
MFO-3 van 14 juni 2002 van de 
Ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken betreffende 
het informatiebeheer inzake 
gerechtelijke en bestuurlijke 
politie 
 

- Met verwijzing naar de artikelen 44/1 tot en met 44/11/13 van de Wet op het Politieambt, wordt gevraagd, gezien het 
grote belang van een goede informatiehuishouding, om deze dwingende richtlijn nauwgezet en accuraat toe te passen. 

- Daarnaast wordt een grote aandacht gevraagd voor de diverse wettelijke en reglementaire voorschriften inzake 
privacybescherming (zie onder meer de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 22 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen 
wat het politionele informatiebeheer betreft). 

 

Ministeriële richtlijn MFO-4 van 4 
november 2002 betreffende de 
federale opdrachten van 
beveiliging, toezicht en controle 
door de politiediensten in het 
kader van de regelgeving inzake 
private veiligheid 

Met verwijzing naar de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, de wet van 19 juli 1991 
tot regeling van het beroep van privé-detective en de Omzendbrief Nr 8/2014 van het College van Procureurs-generaal 
betreffende de mededeling van opsporingsonderzoeken, vervolgingen en veroordelingen van ambtenaren en personen die 
taken van openbaar belang waarnemen, wordt gevraagd om deze ministeriële richtlijn zo nauwgezet mogelijk toe te passen. 
Om  de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid in staat te stellen het gevoerde beleid inzake private veiligheid te 
evalueren en bij te sturen, en om administratieve maatregelen en sancties te kunnen treffen, wordt gevraagd dat de Algemene 
Directie Veiligheid en Preventie systematisch ingelicht wordt over alle incidenten waarbij personeel van 
bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten, beveiligingsondernemingen of privé-detectives in de uitoefening van 
hun functie (als dader of slachtoffer) betrokken zijn (opmaken van een bestuurlijk rapport voor ADVP met afschrift voor de 
Dirco). 
 

Ministeriële richtlijn MFO-5 van 
23 december 2002 houdende 
de opdrachten van federale 
aard uit te oefenen door de 
lokale politie, wat betreft de 
opdrachten van bijzondere 
bescherming van personen en 
roerende en onroerende 
goederen 
 

Gevraagd wordt om deze ministeriële richtlijn nauwgezet toe te passen. 
In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de toepassing van de maatregelen die het Nationaal Crisiscentrum (NCCN – 
vroegere ADCC) voorschrijft naar aanleiding van de diverse dreigingsevaluaties die door het OCAD worden opgemaakt. 
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Richtlijn Toelichting DirCo 
Gemeenschappelijke en 
dwingende richtlijn MFO 6 van 9 
januari 2003 van de ministers van 
Justitie en Binnenlandse zaken 
betreffende de werking en 
organisatie van de 
arrondissementele 
informatiekruispunten (AIK) 

- Ter uitvoering van Art. 104bis van de wet van 7 december 1998 tot 
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus  zal een KB getroffen worden met de regels 
betreffende de samenstelling en de nadere werkingsregels van de 
communicatie- en informatiediensten. Hetzelfde artikel bepaalt dat 
de federale politie en de lokale politie daadwerkelijk bijdragen tot 
de samenstelling en de werking ervan.  

- Gevraagd wordt dat de op het POK van 28 maart 2017 gemaakte 
afspraken tussen DirCo en de Korpschefs voor wat betreft de 
bijdrage van de politiezones aan de werking van het AIK, nageleefd 
worden.  

 

 

Ministeriële richtlijn MFO-7 van 
28 maart 2014 betreffende het 
beheer van dynamische niet-
geplande gebeurtenissen waarbij 
een onmiddellijk en 
gecoördineerd supra-lokaal 
politieoptreden in werking wordt 
gesteld 

De provincie Antwerpen was in dit domein voorloper en lag mee aan de basis van deze ministeriële richtlijnen. Gevraagd 
wordt dan ook om het protocol “Beheer van dynamische niet-geplande gebeurtenissen waarbij een onmiddellijk en 
gecoördineerd supralokaal politieoptreden in werking wordt gesteld” van 22 januari 2013 en dat door alle politiediensten in 
het arrondissement werd ondertekend, strikt wordt toegepast. 
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