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HET DRAGEN VAN EMBLEMEN BIJ DE POLITIE
1.

PROBLEEMSTELLING

In de loop van de maand mei 2017 veroorzaakte een televisie-uitzending grote opschudding in
de politiezone 3 Vallées. In die uitzending was te zien dat een politieambtenaar van die zone
op zijn beschermingsvest een embleem droeg waarop een tempelierskruis afgebeeld staat.
Het dragen van het omstreden embleem werd fel bekritiseerd en er werd zelfs geopperd dat
dit symbool uiting zou kunnen geven aan een vorm van lidmaatschap van of sympathie voor
extreemrechtse groeperingen. Bijgevolg heeft het Vast Comité P een thematisch onderzoek
geopend om na te gaan of het normatief kader dat het dragen van kentekens en emblemen op
het uniform regelt voldoende georganiseerd en omstandig was.
Uit het thematisch onderzoek konden conclusies worden getrokken met betrekking tot: (1) de
organisatie en de inhoud van het normatief kader en (2) de afwezigheid van concrete
aanwijzingen dat politieambtenaren van de zone 3 Vallées sympathie hebben voor
extreemrechts. Naar aanleiding van het onderzoek worden ook verscheidene aanbevelingen
geformuleerd.

2.

METHODOLOGIE

2.1.

ONDERZOEKSMETHODE

Het onderzoek bestond uit twee luiken. Het eerste luik is hoofdzakelijk beschrijvend en
behandelt alle aspecten van het reglementair kader. Niettemin werden er een aantal
sociologische beschouwingen over symboliek en iconografie in opgenomen als aanzet om na
te denken over hoe dit kader verbeterd kan worden.
Het tweede luik van het onderzoek omvat een analyse van de achterliggende reden(en)
waarom die politieambtenaar een niet-toegestaan embleem draagt en zoekt naar aanwijzingen
voor een potentieel afglijden naar een extremistische ideologie binnen de politiezone
3 Vallées. Om deze onderzoeksdaden tot een goed eind te brengen, werden gesprekken
gevoerd in de betrokken zone.
Tevens werden verschillende databanken geraadpleegd en werd contact opgenomen met alle
gerechtelijke en bestuurlijke overheden, of diverse diensten, die concrete informatie kunnen
aanleveren.
2.2.

AFBAKENING VAN HET ONDERZOEKSDOMEIN

Dit onderzoek heeft echter geenszins tot doel om een inventaris op te maken van alle
schildjes, badges, emblemen en andere snuisterijen, al dan niet toegestaan, die worden
gedragen door de leden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, noch
om de politieambtenaren op te sporen die de deontologische regels zouden overschrijden
door hun uitrusting te gebruiken om uiting te geven aan hun gevoelens of hun ideologische
voorkeuren. Een dergelijk onderzoek valt immers onder de bevoegdheid van hun hiërarchie.

3.

VASTSTELLINGEN

3.1.

NORMATIEF KADER

Het reglementair kader betreffende het dragen van emblemen bij de politiediensten is duidelijk
bepaald. De bepalingen vervat in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, alsook de bepalingen vervat in de
koninklijke besluiten en de ministeriële besluiten van juni 2006 en, in fine, de bepalingen
vervat in 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 vormen een voldoende dwingend juridisch kader dat
elk persoonlijk initiatief vanwege politieambtenaren verbiedt.
Zo stelt de wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie dat de Koning het uniform,
de kentekens, de legitimatiekaarten en andere middelen van identificatie bepaalt, alsook de
normen inzake de uitrusting en bewapening.
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De vele bijlagen bij het koninklijk besluit van 10 juni 2006 stellen nauwkeurig de verschillende
kenmerken van het uniform van de geïntegreerde politie vast. Dat koninklijk besluit stelt
bovendien een uniformcommissie in die hoofdzakelijk als taak heeft om adviezen te
verstrekken aan de minister. Dit scala wordt aangevuld met verscheidene ministeriële
omzendbrieven die de normen voorzien voor ordehandhavingskledij of motorrijderskledij.
Geen van die teksten handelt over het eventueel dragen van een aanvullend kenteken, terwijl
de omzendbrief GPI 65 dat voorziet.
Bijlage D van omzendbrief GPI 65 behandelt uitdrukkelijk de kwestie van het dragen van een
specifiek(e) badge/embleem. Deze bijlage zet de regels uiteen die gevolgd moeten worden bij
het dragen van onderscheidingstekens en voorziet twee types van tekens: de borsthanger, d.i.
een onderscheidingsteken dat op de rechterborstzijde wordt gedragen, en het embleem dat op
de linkermouw ter hoogte van de bovenarm geplaatst wordt. De toelating voor de dracht wordt
verleend door de korpschefs, de commissaris-generaal of de inspecteur-generaal. De dracht
van andere tekens dan deze uitdrukkelijk voorzien is absoluut verboden. In het geval dat de
logotekst van de geïntegreerde politie wordt gebruikt, dient men voorafgaandelijk het ontwerp
op te sturen aan de directeur van de infrastructuur en de uitrusting van de federale politie.
Anderzijds verwijst het koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de
deontologische code van de politiediensten naar abstracte grondslagen zoals de waarden van
integriteit, onpartijdigheid en neutraliteit waaruit voortvloeit dat het dragen van tekens van
religieuze of filosofische overtuiging verboden is.
3.2.

POLITIEZONE 3 VALLÉES

Het onderzoek dat werd gevoerd in de omgeving van de zone heeft geen concrete
aanwijzingen aan het licht gebracht die de hypothese kunnen staven van sympathie, in welke
graad ook, voor extreemrechtse bewegingen en de redenering van sommigen die het dragen
van een omstreden teken gelijkstellen met een dergelijke ideologie werd niet bevestigd.

4.

AANBEVELINGEN

Het Vast Comité P beveelt aan om het koninklijk besluit van 10 juni 2006 houdende de
regeling van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, aan te
passen en, in voorkomend geval, de teksten aangenomen krachtens dat besluit teneinde de
mogelijkheid te voorzien om een onderscheidingsteken te dragen op het uniform onder
bepaalde voorwaarden. Het koninklijk besluit voorziet immers geen afwijking, terwijl de
omzendbrief GPI 65 betreffende de basisuitrusting en de algemene functie-uitrusting van de
leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee
niveaus, in bijlage D deze mogelijkheid voorziet.
Het onderzoek toont aan dat een heel aantal politieambtenaren op hun kledij een badge of
een embleem dragen waarvoor ze vermoedelijk geen toelating hebben gekregen. Om de
polemiek die de zone 3 Vallées door elkaar heeft geschud te vermijden, beveelt het Vast
Comité P alle korpschefs en de commissaris-generaal aan om erop toe te zien dat geen van
hun personeelsleden een embleem draagt zonder daarvoor voorafgaandelijk de toelating te
hebben gekregen.
Voor de zone 3 Vallées beveelt het Vast Comité P aan om een interne dienstnota op te stellen
om de richtlijnen inzake het dragen van emblemen en logo’s op formele wijze in herinnering te
brengen van de personeelsleden.

