
 
Uitoefenen van administratieve taken door de lokale politie, ondermeer in 

het raam van artikel 25 van de wet op het politieambt. 
 
 

Opheffing en vervanging van de omzendbrief van 16 februari 1999 
Advies 12 september 2006 

 
De Federale Politieraad heeft kennis genomen van deze in ontwerp zijnde 
omzendbrief, alsook van de bijwerkingen die mede als gevolg van de door haar 
gemaakte suggesties werden aangebracht. 
 
Algemeen moet een onderscheid gemaakt worden tussen het vereenvoudigen van 
administratieve taken, het afschaffen ervan en het overdragen van administratieve 
taken aan andere diensten en/of instanties. De achterliggende keuze moet een 
onderscheid toelaten tussen: 
 
• Taken die niet meer door de lokale politie dienen uitgevoerd te worden; 
• Taken die blijvend door de lokale politie moeten opgenomen worden, met een 

eventuele oriëntatie voor uitvoering door Calog-personeel; 
• Taken die hetzij door de lokale politie, hetzij door andere diensten (waaronder 

de gemeentelijke diensten) dienen te gebeuren: de zogenaamde grijze zone. 
De keuze wordt gemaakt op niveau overheid/korpschef als gevolg van een te 
motiveren beslissing. 

 
Administratieve taken kunnen politietaken blijven  als aan één of meerdere van de 
volgende criteria is voldaan, die passen in het raam van het zoeken naar een 
meerwaarde en een grotere effectiviteit: 
 
• De politiehoedanigheid noodzakelijk is; 
• Nuttig voor het behoud van contact met de bevolking in het raam van de 

kerntaken van de politie; 
• Het verbeteren van de informatiepositie van de politie; 
• Het mede realiseren van een integrale veiligheidsbenadering. 
 
 
 
Taken dienen afgestoten als: 
 
• Het tussenkomen door de politie op zich geen meerwaarde biedt; 
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• De uitvoering ervan op zich geen meerwaarde biedt voor de politie; 
• Leiden tot niet te rechtvaardigen administratieve belasting; 
• Er meer rationele oplossingen mogelijk zijn. 
 
De Federale Politieraad is van mening dat de Ontwerpcirculaire die nu voorligt een 
wezenlijke stap betekent in het streven naar een meer rationeel aanwenden van de 
politiecapaciteit, kortweg "meer blauw op straat". 
 
Unaniem wordt geadviseerd om deze circulaire, mits aangepast aan onze 
bemerkingen zoals die resulteren uit de vergadering van 12 september en mede 
gesteund op de inbreng van de "Commissie Deruyver", dringend in uitvoering te 
brengen. Motieven daartoe zijn: 
 
• Het door de Minister van Binnenlandse zaken en van Justitie in uitvoering 

brengen van art. 25 in zaken die daardoor een afdwingbaar karakter krijgen; 
• Het daarbuiten streven naar duidelijke aanwijzingen voor ook andere taken die 

ofwel niet ofwel door andere instanties moeten uitgevoerd worden; 
• Het over het ganse land harmoniseren van taken die best door Calog -

personeel kunnen uitgevoerd worden. 
 
Uitgangspunten bij deze positieve advisering zijn: 
 
• De nood aan een pragmatische benadering, wetend dat het (te) veel tijd zou 

vragen om alle discussiepunten nu 100% uit te klaren; 
• Het feit dat zowel het Ministerie van Binnenlandse Zaken als van Justitie zich 

in deze engageren; 
• Het streven naar verdere bijsturing en begeleiding met als doel het verder 

uitbreiden en scherper stellen van de inhoud van deze circulaire, vooral wat de 
zogenaamde "grijze zone" betreft;  

• Het doordacht invoeren van een startdatum voor het in uitvoering brengen van 
deze circulaire met een bijkomende timing voor tussentijds te realiseren 
objectieven. 

 
Daarom wordt voorgesteld om de inhoud en uitvoering tweejaarlijks door de Federale 
Politieraad te laten evalueren, en dit in samenhang met verdere advisering door de 
Raad van Burgemeesters en de Raad van Procureurs des Konings. De Federale 
Politieraad zou de ministeriële instanties kunnen bijstaan in het streven naar het 
realiseren van wetswijzigingen en overheidsbeslissingen die nodig zijn om de 
administratieve taken verder te vereenvoudigen, over te dragen aan andere 
instanties en zo mogelijk af te schaffen. 
 
De Federale Politieraad is van mening dat het toch nuttig is om het hoofdstuk V 
(opdrachten die kunnen uitbesteed worden aan private ondernemingen of uitgevoerd 
worden door bestuurlijke overheden) in deze circulaire te behouden, hoewel men 
zich kan afvragen of dit hoofdstuk wel in deze circulaire thuishoort. Ook wordt er 
aangedrongen om de lokale politie, ook het operationele personeel, actief te laten 
deelnemen aan het systeem van administratieve sancties (de zogenaamde GAS-
wetgeving). Bovendien moet het onderscheid tussen taken die al dan niet door 
Calog-personeel kunnen/moeten uitgevoerd worden met enige soepelheid en als een 
na te streven situatie benaderd worden. Een te strakke calogisering is nog niet aan 
de orde, wat niet belet dat de te bereiken objectieven duidelijk aangegeven worden. 
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