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Zaventem, 10 augustus 2016 
 PERSMEDEDELING 
 

Terroristische aanslag tegen de politie in 
Charleroi: een vergadering met resultaat. 
VSOA Politie zal toezien op de uitvoering! 

 Zoals jullie allicht al hebben vernomen heeft de minister van Binnenlandse 
Zaken ons – in opdracht van de eerste minister – ontvangen samen met de verschillende actoren voor de veiligheid van de politieambtenaren (OCAD, 
crisiscentrum, directie van de federale politie en de vaste commissie van de lokale politie).  
Hetgeen ons is gezegd is duidelijker – en zeker positiever voor de politieambtenaren – dan de laatste toch wel bondige verklaringen van de 
minister van Binnenlandse Zaken.  Het is duidelijk dat de hieronder vermelde engagementen ook uitgevoerd 
moeten worden en dat er toezicht op de uitvoering moet komen, zowel door VSOA Politie op het nationaal niveau als door de lokale afgevaardigden. 
 Er is een akkoord over het volgende: 
1. Op vraag van enkel VSOA Politie werd het idee weerhouden om te stoppen met de aanvallen op het statuut.. Er zal begin september een paritaire vergadering plaatsvinden om de rust bij de politie terug te vinden. 
2. De wetteksten om de minister van Binnenlandse Zaken de mogelijkheid te geven om twee belangrijke beslissingen te nemen zijn bijna klaar en zullen 

ons snel voorgelegd worden: a) de toestemming om het wapen te dragen op het traject woonplaats-werk en omgekeerd; 
b) de toestemming – gedurende een tijdelijke periode – het wapen permanent te dragen. 

3. Op korte termijn wordt een Hoog Overleg georganiseerd over twee typen van normen: a) de normen betreffende de veiligheid van politiegebouwen; 
b) de normen betreffende de munitie. 4. Wat betreft de bewapening en de munitie: binnen enkele dagen zal een 
openbare aanbesteding gelanceerd worden voor degelijke collectieve wapens (op basis van het kaliber .300). 5. De minister van Binnenlandse Zaken heeft – net zomin als de 
regering – niet de wettelijke mogelijkheid om het dreigingsniveau van OCAD te verhogen zoals wij gevraagd hadden. Wettelijk 
gezien komt die taak toe aan de analisten van het OCAD. Hij gaat evenwel het engagement aan om aan zijn regeringspartners een 
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wijziging van het wettelijk kader inzake deze methode voor te stellen. 6. Hij gaat vandaag een richtlijn versturen om de politiediensten te herinneren aan de wettelijke verplichting om een nieuwe risicoanalyse - naar aanleiding 
van de aanslag in Charleroi - met de bijhorende maatregelen te overleggen. 7. Wat de te nemen maatregelen betreft: 
a) De lijst van de te nemen maatregelen volgens het crisiscentrum zal ons gecommuniceerd worden. b) In deze lijst zullen een aantal maatregelen overlegd worden die verplicht 

genomen dienen te worden door ALLE verantwoordelijken van de politiegebouwen 
c) De minister van Binnenlandse Zaken verzekert een strikte opvolging van deze lokale maatregelen en zal ons feedback geven in een toekomstig Hoog Overlegcomité 
d) Er is geen vraag om de collega’s van het Calog te bewapenen (pepperspray), uitgezonderd zij die instaan voor het onthaal en dit 

uiteraard na opleiding e) De minister van Binnenlandse Zaken nodigt de korpschefs uit om te 
anticiperen op de toekomstige wetgeving i.v.m. de bewapening van de agenten van politie, om zodoende de opleiding voor de betrokken agenten al in te plannen. Op deze manier wordt er geen tijd verloren bij 
de publicatie van het Koninklijk Besluit en kunnen zij meteen bewapend worden. 

f) …  Wij houden jullie op de hoogte van het vervolg in de dagen, weken en maanden 
die zullen volgen.  
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