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Zaventem, 17 augustus 2016 
 

Syndicale mededeling 
 

Terroristische dreiging tegen de politie: de 
eerste engagementen werden genomen… 

 
Op 10 augustus namen wij deel aan het crisisoverleg op het ministerie van 
Binnenlandse Zaken waarna een aantal veiligheidsmaatregelen werden genomen. 
 
Het vraagt echter wat geduld vooraleer elk van deze engagementen uitgevoerd 
worden, maar de minister van Binnenlandse Zaken toont zijn bereidheid om de 
veiligheid van het politiepersoneel te verbeteren. 
 
Wij hebben deze reeks van minimum verplichte maatregelen overlegd en de 
minister heeft zich akkoord verklaard om vijf van de acht door ons voorgestelde 
maatregelen, die volgens hem de belangrijkste maatregelen zijn, in plaats te stellen. 
De korpschefs moeten aan de hand van hun risicoanalyse – met betrekking tot hun 
politiezone – bepalen wat toegepast moet worden. Uit deze risicoanalyse moeten 
een aantal logische maatregelen voortvloeien zoals de beveiliging van de 
gebouwen, de toegangscontrole, de beveiliging van de parkings, … De maatregelen 
spitsen zich in het bijzonder toe op de agenten van politie, het CALog 
onthaalpersoneel, de mogelijkheid om het wapen permanent te dragen (zie verder), 
een radio voor iedere collega met buitendienst en de beveiliging van de 
politiescholen. VSOA Politie heeft nog een aantal andere maatregelen voorgesteld 
die zeker de nodige aandacht vereisen zonder deel uit te maken van de vijf 
bijzondere aandachtspunten. 
 
Wij hebben een ontwerp Koninklijk Besluit onderhandeld dat aan de minister van 
Binnenlandse Zaken dezelfde bevoegdheid zal geven – maar dan op nationaal 
niveau – zoals deze van de directeurs van de federale politie en de korpschefs wat 
betreft de: 

1. toelating tot het dragen van het wapen tussen woonplaats-plaats van 
tewerkstelling en omgekeerd; 

2. toelating om het wapen tijdelijk permanent te dragen. 
In de pers konden jullie al lezen dat een deel van dit Koninklijk Besluit (dat het KB 
van 03.06.2007 wijzigt) voorzien is voor eind september. Deze dubbele 
bevoegdheid zal deel uitmaken van concrete maatregelen die worden verduidelijkt 
in de omzendbrieven GPI 62 en 48. Deze wijzigingen zullen zo snel mogelijk 
worden voorgelegd aan het onderhandelingscomité. 

 
Wij houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in dit dossier. 
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