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GEWELD TEGEN POLITIE 
 
In het kader van geweld tegen politie zijn 

onlangs twee teksten verschenen in het 

Staatsblad: de ministeriële omzendbrief GPI 79 

betreffende de steun van het Stressteam van 

de federale politie aan de lokale politiezones 

met betrekking tot de opvang en de begeleiding 

van de personeelsleden, slachtoffer van geweld 

door derden, evenals van hun familie én het KB 

van 9 maart 2014 betreffende de burgerlijke 

aansprakelijkheid van en de rechtshulp en 

zaakschadevergoeding voor personeelsleden 

van de politiediensten. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

LOKALE POLITIEBEAMBTE EN 
FAMILIE KUNNEN ZELF GRATIS 
BIJSTAND VRAGEN VAN 
STRESSTEAM 
 
Voor de leden van de federale politie vervult het 

Stressteam deze opdrachten continu. Voor de 

leden van de lokale politie en de Algemene 

Inspectie van de federale en lokale politie 

verloopt de bijstand op vraag. Er bestaan wel 

samenwerkingsprotocollen met betrekking tot 

de inzet. Daarin staat onder meer dat de 

tussenkomst voor de lokale politie gratis is in 

geval van crisissituaties. Bij ernstige feiten van 

geweld tegen lokale politiebeambten, kan het 

team ook gratis bijstand verlenen t.a.v. een 

personeelslid van de lokale politie, zijn 

collega’s of zijn familie. Maar alleen op 

specifieke vraag van de zone. 

Vanaf nu zal het team lokale politiebeambten 

die slachtoffers zijn van ernstig geweld en hun 

familieleden ook gratis opvolgen wanneer ze 

daar zelf om vragen. Uiteraard moet rekening 

gehouden worden met de beschikbare 

capaciteit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Stressteam heeft de precieze aanvraagprocedure 

uitgeschreven. Het document zal binnenkort beschikbaar zijn via 

www.poldoc.be – geweld tegen politiebeambten. 

 

PROCEDURES RECHTSHULP EN ZAAKSCHADE 
VERSNELD EN VEREENVOUDIGD 

 
Politieambtenaren en ex-politieambtenaren zullen voortaan 

makkelijker een beroep kunnen doen op kosteloze rechtshulp. De 

aanvraagprocedure wordt gebruiksvriendelijker en er komen strikte 

behandeltermijnen. Ook de procedure tot aanvraag van een 

zaakschadevergoeding wordt eenvoudiger. 

 

 

Rechtshulp 

Zelf gekozen, toegewezen of permanentieadvocaat? 

(Ex-)politieambtenaren die rechtshulp willen, kunnen zelf een 

advocaat kiezen of beroep doen op een advocaat die wordt 

toegewezen door de bevoegde overheid. Nieuw is dat nu ook de 

advocaten die de Salduz-permanentie verzorgen, juridische 

bijstand kunnen verlenen. Zij het alleen voor een vertrouwelijk 

overleg voorafgaand aan het eerste verhoor. De betrokken (ex-

)politieambtenaar die beroep doet op een advocaat van 

permanentie, kan later in de procedure een andere advocaat 

kiezen. Hij moet wel al in zijn aanvraag melden of hij wil beroep 

doen op een zelf gekozen advocaat of een toegewezen advocaat. 

Vervanging kan ook aangevraagd worden wanneer een advocaat 

de belangen van de verdediging verwaarloost. 
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Niet altijd gratis 

Kanttekening hierbij is dat de rechtshulp niet 

altijd gratis zal zijn wanneer een 

politieambtenaar of ex-politieambtenaar zelf 

een advocaat kiest of beroep doet op een 

advocaat die permanentie voorziet. Wanneer 

de honoraria en de kosten buiten verhouding 

staan tot de aard en de omvang van de zaak, 

beperkt te bevoegde overheid de 

tenlasteneming tot een redelijk bedrag. Het 

houdt hierbij rekening met de middelen van 

de betrokkene. Vroeger bestond een 

gelijkaardige bepaling. 

 

Indienen aanvraag binnen de 30 dagen 

Aanvragen tot rechtshulp moeten nog steeds 

zo snel mogelijk worden ingediend bij de 

bevoegde overheid. Maar voortaan geldt er 

een strikte deadline. Voor aanvragen 

rechtshulp   voorafgaand   aan   het    eerste  

 

 

verhoor is dit binnen de 30 dagen na het 

eerste vertrouwelijk overleg met de advocaat 

of 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke 

uitnodiging voor verhoor. Voor aanvragen van 

(ex-)politieambtenaren die in rechte worden 

gedagvaard of tegen wie de strafvordering 

wordt ingesteld, is dit 30 dagen na ontvangst 

van de schriftelijke uitnodiging voor de 

inleidende zitting. Aanvragen van (ex-

)politieambtenaren die slachtoffer werden van 

een schadelijk feit of ingrijpende wraakactie 

moeten tot slot ingediend worden binnen de 

30 dagen na het instellen van de vordering. 

Aanvragen die worden ingediend buiten deze 

termijn, zijn niet ontvankelijk. Bij overmacht 

geldt deze regel niet. 

Net als vroeger worden aanvragen schriftelijk 

ingediend. Alleen in spoedgevallen wordt een 

ander communicatiemiddel aanvaard. Maar 

ook dan moeten de aanvragen achteraf 

schriftelijk worden bevestigd. De (ex-

)politieambtenaar kan iemand anders vragen 

om de aanvraag in te dienen. Dit kon vroeger 

ook al, maar   voortaan  moet   hij   bij    zijn 

aanvraag een door hem ondertekende schriftelijk mandaat 

voegen waarin hij die andere persoon formeel aanwijst 

 

Beslissing binnen de 30 dagen 

De bevoegde overheid is voortaan verplicht om de betrokkene 

binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag in te lichten 

of de rechtshulp al dan niet wordt toegekend. Op dat moment 

worden ook de gegevens van de toegewezen advocaat 

doorgegeven. Ook deze communicatie verloopt in principe 

schriftelijk. 

Laat de overheid niets weten binnen een termijn van 30 dagen, 

dan wordt de rechtshulp geacht te zijn toegekend 

 

Procedure zaakschade grotendeels behouden 

Politieambtenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de 

zaakschade die ze hebben geleden in ons land of het buitenland 

tijdens de uitoefening of de voorbereiding van opdrachten of die te 

wijten is aan hun hoedanigheid. Ook in de toekomst wordt de 

aanvraag slechts in overweging genomen wanneer de betrokkene 

binnen de 2 dagen (behalve in geval van overmacht) na de 

vaststelling van de schade een proces-verbaal heeft opgesteld, 

klacht heeft neergelegd tegen de aansprakelijke derde of zijn 

hiërarchische meerdere op de hoogte heeft gebracht van de 

schade. De vergoedingsaanvraag moet ook nog steeds binnen de 

30 dagen vanaf de vaststelling van de schade worden ingediend 

bij de bevoegde overheid. De inhoud van de aanvraag wijzigt wel. 

Zo moet de politieambtenaar die iemand anders de aanvraag laat 

indienen een ondertekend schriftelijk mandaat als bewijs bij zijn 

aanvraag indienen. 

 

Burgerlijke aansprakelijkheid 

Politieambtenaren die een voorstel van aanbod tot dading krijgen, 

krijgen voortaan 30 dagen de tijd om te reageren en hun 

opmerkingen door te geven. Pas daarna maakt de bevoegde 

overheid een aanbod tot dading op. Dit aanbod is verplicht opdat 

een rechtsvordering tegen een politieambtenaar (vb. wegens 

schade berokkend aan derden bij zware fouten) ontvankelijk zou 

zijn. 

 

Tenlasteneming andere dienst 

Nieuw is ook dat nu duidelijk op papier staat hoe de kosten van de 

rechtshulp, de zaakschade en de burgerlijke aansprakelijkheid van 

de personeelsleden die door een andere dienst worden 

aangewend, moet worden gedragen. Een bijlage bij het KB van 9 

maart 2014 bevat een overzicht. 

 

Bron: www.polinfo.be 

 

 


