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VERKOOP VAN OUDE POLITIE-UNIFORMSTUKKEN OP ‘EBAY’ 

1. SITUERING EN SAMENVATTING VAN HET ONDERZOEK 
Artikel 42 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van 
de deontologische code van de politiediensten1 legt de leden van de lokale en de federale 
politie bepaalde verplichtingen op met betrekking tot onder meer hun uitrusting. Meer bepaald 
luidt dit artikel als volgt: “De personeelsleden dragen als een goede huisvader zorg voor het 
materieel, de uitrusting, de voertuigen, de lokalen en de software die hun ter beschikking 
worden gesteld. In die geest voorkomen ze beschadigingen en vermijden ze onnodige kosten 
en verspilling. Ze treffen de nodige maatregelen om diefstal, misbruik of beschadigingen van 
het materieel, de uitrusting, de voertuigen en de dienstwapens te voorkomen. Ze voorkomen 
indringing in de lokalen van de politiediensten alsook in de software”.  

De inschrijving van de voormelde gedragsregels in de politionele deontologie maakt dat een 
onbehoorlijke omgang door een politiebeambte met zijn politie-uitrusting negatief reflecteert op 
de integriteit van de betrokken politiebeambte.  

Op dat vlak bleken zich in het verleden problemen te hebben voorgedaan. 

Meer bepaald is het zo dat in 2007 het Vast Comité P, net als de Algemene Inspectie van de 
federale politie en van de lokale politie, van de toenmalige Mechelse korpschef de melding 
ontving dat een van zijn medewerksters vastgesteld had dat via ‘eBay’ politiemateriaal 
(uniformstukken van de voormalige rijkswacht maar ook materiaal tegenwoordig aangewend in 
het kader van openbare ordehandhaving) te koop aangeboden werd. Dit bleek inderdaad het 
geval te zijn. 

De voormelde vaststelling bevestigt de resultaten van een eerder toezichtsonderzoek, door 
het Vast Comité P in 2005 gevoerd2, waarin gefocust werd op de verkoop van politiekledij via 
internet. De slotsom van het Vast Comité P luidde toen dat via internet inderdaad politiekledij 
aangeboden werd: dit gebeurde op kleine schaal maar toch voldoende opdat een crimineel de 
kledij zou kunnen aanschaffen om er vervolgens misdrijven mee te plegen; bovendien bestond 
het risico dat bij de verdeling van de nieuwe politiekledij meer en meer politiebeambten hun 
oude kledij van de hand zouden doen via internet, temeer daar veel politiemensen blijken te 
denken dat de politiekledij die zij aankopen met hun ‘punten’ hun eigendom is, quod non3. 
Onder meer op grond van aanbevelingen van het Vast Comité P pakte de toenmalige minister 
van Binnenlandse Zaken de betrokken problematiek op tweevoudige wijze aan4: 1) in een 
koninklijk besluit van 10 juni 2006 houdende de regeling van het uniform van de geïntegreerde 
politie, gestructureerd op twee niveaus5 werden vanuit een duidelijkheidsperspectief enkele 
bepalingen ingeschreven die specifiek handelen over het uniform en de mate waarin de 
betrokken politiebeambten erover kunnen beschikken6; 2) in een omzendbrief van 
13 september 2006, de omzendbrief GPI 51 betreffende de behandeling van afgedankt 
                                                 
1 BS 30 mei 2006. 
2 In aansluiting op een melding door een politiebeambte van identieke vaststellingen als de hoger vernoemde 

daterend uit 2007. 
3 De omzendbrief GPI 65 van 27 februari 2009 betreffende de basisuitrusting en de algemene functie-uitrusting 

van de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (BS 
27 maart 2009) blijkt op de kwestie van de verkoop van politiemateriaal niet in te gaan, behoudens kort in 
punt II.I.IV.1. – “Beheer”. Hierin wordt teruggekoppeld naar de hierna aangehaalde regelgeving. 

4 Politieambtenaren krijgen “punten” waarmee kledij kan worden aangekocht, in functie van hun “werkprofiel”. 
5 BS 14 juli 2006. 
6 Zie artikel 11, lid 2 van dat besluit dat stelt: “In geval van definitieve ambtsontheffing, ambtsneerlegging, 

mobiliteit naar een andere rechtspersoon en in andere door de minister bepaalde omstandigheden, zamelt de 
betrokken overheid de algemene en specifieke functie-uitrusting in”. Zie ook artikel 12 van het besluit: “Het 
uniform mag niet worden omgewisseld, weggeschonken, uitgeleend noch verhandeld zonder toestemming van 
de overheid”. 
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politiemateriaal – Richtlijnen en aanbevelingen1 worden richtlijnen geformuleerd met 
betrekking tot het lot van afgeschreven uitrusting of de uitrusting van gepensioneerde 
politiebeambten. In de richtlijn wordt aangestipt dat niet-naleving ervan – maar hetzelfde geldt 
voor het voormelde koninklijk besluit – kan leiden tot een strafrechtelijke dan wel 
tuchtrechtelijke procedure tegen de betrokken politiebeambte: men kan inderdaad stellen dat 
in casu in het bijzonder het misdrijf verduistering (art. 240 Sw.) in beeld is2; via de hoger 
aangehaalde bepaling uit de deontologische code is er dan, langs de andere kant, een link 
met de politietucht. 

Het verhandelen via ‘eBay’ van politiemateriaal brengt, naast de politionele integriteit, ook het 
facet ‘gemeenschapsgerichte politiezorg’ in beeld. Artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 
op het politieambt3, handelend over de contacten tussen politie en burger, stelt namelijk vanuit 
een herkenningsperspectief – naast de legitimatiekaart – het uniform van de politiebeambte 
centraal. Vermits verspreiding van politie-uniformen onder de bevolking bepaalde vormen van 
criminaliteit kan faciliteren, komt met de betrokken verkoopactiviteit tegelijkertijd het facet 
‘democratische werking’ op de voorgrond. Een democratische politiezorg beschermt de 
individuele rechten en vrijheden en levert een bijdrage tot de democratische ontwikkeling van 
de samenleving: de bedoelde verkoop creëert potentieel net een averechts effect. 

Anno 2010 kan worden gesteld dat met de hoger geschetste initiatieven uit 2006 de 
toenmalige minister van Binnenlandse Zaken passend gereageerd heeft op de aanbevelingen 
van het Vast Comité P met betrekking tot de aanpak van de kwestieuze praktijk. De 
accentuering door de genoemde minister van de mogelijkheid om een en ander straf- en 
tuchtrechtelijk aan te pakken is zeer ter zake. Dat zich in 2007 – dit is na de uitvaardiging van 
de aangehaalde akten – nog bewezen meldingen voordeden die wijzen op verkoop via ‘eBay’ 
van politiemateriaal doet aan de voorgaande constatering geen afbreuk. Een en ander wijst 
wel op de noodzaak van blijvende sensibilisering van het onrechtmatig karakter van de 
betrokken handeling én van het strafbare en tuchtrechtelijke karakter ervan. 

Anno 2010 kreeg het Vast Comité P evenwel kennis van een aanverwante problematiek. Meer 
bepaald werd het Vast Comité P op de hoogte gesteld van het feit dat de firma Belprotect, die 
veiligheidskledij (waaronder ook stukken van het politie-uniform) via internet verkoopt, niet zou 
nagaan of de potentiële koper wel degelijk de hoedanigheid van personeelslid van het 
operationeel kader van de geïntegreerde politie heeft. Hoewel het Vast Comité P jegens 
Belprotect als dusdanig niet bevoegd is, raakt de voormelde kwestie wel aan het politiewezen. 
De directie van de infrastructuur en de uitrusting van de federale politie nam ter zake contact 
op met Belprotect en stelde vast dat het niet zo is dat Belprotect aan om het even welke 
burger politiemateriaal levert, maar dat het voor haar wel volstaat dat men personeelslid is van 
de geïntegreerde politie (dat controleert Belprotect) om een bestelling geleverd te krijgen: een 
lid van het administratief en logistiek kader (Calog) kan derhalve het betrokken materiaal 
bestellen bij en ontvangen van Belprotect. Belprotect werd ter zake door de directie van de 
juridische dienst van de federale politie in gebreke gesteld om zich verder in regel te stellen. 
Ondertussen wordt vanuit de federale politie gepleit voor een regeling van de productie en 
verkoop van politiemateriaal, onder andere op het vlak van wie dat mag en aan wie verkocht 
mag worden, alsmede voor een brede strafbaarstelling van namaak en aansluitend koop, 
verkoop en dergelijke van stukken van het politie-uniform door privépersonen: de officiële 
registratie van het politielogo bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, lopend 
tot 28 augustus 2019, zou ter zake ontoereikende bescherming bieden. De federale politie 
neemt ter zake initiatief, eventueel mede geïnspireerd door de juridische bescherming van het 

                                                 
1 BS 12 oktober 2010. Zie in het bijzonder de punten 2.3. en 2.5. van die omzendbrief. 
2 Zodat men kan zeggen dat er recht gedaan is aan de wens van het Vast Comité P, geuit in de context van het 

geschetste onderzoek van 2005, om een en ander strafbaar te stellen. 
3 BS 22 december 1992. Het betrokken artikel luidt als volgt: “Behalve wanneer de omstandigheden het niet 

toelaten, doen de politieambtenaren die in burgerkledij tegenover een persoon optreden, of tenminste één van 
hen, van hun hoedanigheid blijken door middel van het legitimatiebewijs waarvan zij houder zijn. Hetzelfde 
geldt wanneer politieambtenaren in uniform zich aanmelden aan de woning van een persoon”. 
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legeruniform: de informatie ter zake werd opgevraagd. Het Vast Comité P zal dit verder 
opvolgen. 

2. BEELDVORMINGSTABEL 
Titel:  Aankruisen 
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