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1. Inleiding 

1. Onlangs werd een abstract getiteld “Voornaamste aanbevelingen n.a.v. 

diverse manifestaties Black Lives Matter en Extinction Rebellion” gepubliceerd 

op de website van het Comité P1. De manifestaties in verband met die twee 

opiniebewegingen moeten in een tijdskader worden geplaatst voorafgaand aan 

(2019 en 2020) de gebeurtenis van bestuurlijke politie genaamd “LA BOUM 2”, 

die plaatsvond op 1 mei 2021 in het Ter Kamerenbos en omgeving (Brussel). 

2. Met betrekking tot de laatstgenoemde gebeurtenis ontving het Vast Comité P 

diverse klachten. De klachten waarin sprake was van mogelijke strafrechtelijke 

feiten werden door het Vast Comité P onmiddellijk overgemaakt aan het 

territoriaal bevoegde parket van de procureur des Konings. 

3. Daarnaast gelastte het Vast Comité P zijn Dienst Enquêtes P om een grondige 

kwalitatieve analyse te maken van de ontvangen klachten. Deze analyse is 

ingegeven vanuit een positieve benadering die zich toespitst op het voortdurend 

verbeteren van zowel de methodologie van het politietoezicht als de 

politiefunctie of de politiewerking. 

4. Deze afhandeling van veelvuldige klachten is vooral gericht op het begeleiden 

en beheren van de manifestatie in het licht van de wettelijke en reglementaire 

normen inzake bestuurlijke politie en genegotieerd beheer van de publieke 

ruimte. 

5. Op basis van de vastgestelde analytische gegevens wenst het Vast Comité P 

een aantal aanbevelingen te formuleren die van belang kunnen zijn in het kader 

van het voornoemde genegotieerd beheer van de publieke ruimte. 

6. In de marge van deze klachtafhandeling startte het Vast Comité P in het 

najaar van 2021 een nieuw toezichtsonderzoek op met als onderwerp “De 

problematiek inzake beheer van de publieke ruimte” (meer bepaald gelet op 

zijn eerdere aanbevelingen). In dat onderzoek zullen verschillende thema’s die 

ook in dit verslag aan bod komen meer worden uitgediept. 

2. Aard van de grieven op basis van de perceptie 
van de klagers 

7. De analyse is gebaseerd op negentien klachten. Daarbij moet worden 

opgemerkt dat twee klachten feiten aankaarten waarbij de klager/klaagster niet 

het slachtoffer is van het aangevoerde politionele gedrag. 

8. De diverse items die in de individuele klachten ter sprake worden gebracht, 

worden hieronder gegroepeerd volgens generiek thema. De analyse van deze 

 ···························  
1 https://comitep.be/toezichtsonderzoeken.html. 

https://comitep.be/toezichtsonderzoeken.html
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grieven is verwerkt onder punt 4 “Aanbevelingen/adviezen t.a.v. de 

geïntegreerde politie”. 

2.1 Aanwending van dwang en geweld 

9. Meer bepaald gaat het hier om: 

• het gebruik van neutraliserende gassen (CS- of traangas)2; 

• het gebruik van disproportioneel geweld of dwang (met inbegrip van 

vermoedens van strafrechtelijke feiten gemeld aan het parket van de 

procureur des Konings dat ratione materiae bevoegd is); 

• het offensief inzetten van sproeiwagens; 

• het offensief inzetten van politiehonden (bijtend of zonder muilkorf); 

• het offensief inzetten van politiepaarden; 

• het gebruik van wapenstokken; 

• beschadigingen aan persoonlijke bezittingen (van burgers/klagers). 

2.2 Wijze van uitvoering van de politieoperaties 

10. Meer bepaald gaat het hier om:  

• het niet meedelen van de intenties van de politie of van de wettelijke 

aanmaningen of voorafgaande waarschuwingen in het kader van de 

opdrachten van handhaving of herstel van de openbare orde; 

• het (on)vermogen van de burger om een of meer politieambtenaren over 

wier gedrag hij zich beklaagt formeel te identificeren – ontbrekend 

gegevens- of naamplaatje3; 

• het insluiten van niet-betrokkenen of vreedzame manifestanten (die geen 

daadwerkelijke verstoring van de openbare orde uitmaken) in een 

omsluitingsdispositief dat tot doel heeft om over te gaan tot verscheidene 

bestuurlijke aanhoudingen. 

 ···························  
2 Gas van het type CS – Corson & Stoughton – molecule [2-Ortochloorbenzalmalonitril]. 

3 Zie in dit verband artikel 41 van de wet op het politieambt dat bepaalt: “Alle leden van het operationeel 

kader in functie dienen in alle omstandigheden te kunnen worden geïdentificeerd. Politieambtenaren en 

politieagenten in uniform dragen een naamplaatje dat op zichtbare en leesbare wijze is aangebracht op een 

welbepaalde plaats van hun uniform. Voor bepaalde interventies kunnen de korpschef, de commissaris-

generaal, de directeur-generaal of hun afgevaardigde evenwel beslissen het naamplaatje te vervangen door 

een interventienummer. (…)”. 
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2.3 Attitude van de individuele politieambtenaar 

11. Meer bepaald gaat het hier om:  

• familiair, onbeleefd of agressief taalgebruik; 

• het niet willen meedelen van zijn stamnummer (of naam). 

2.4 Disfuncties gerelateerd aan de aanhouding 

12. Meer bepaald gaat het hier om: 

• het gebruik van nylon boeien van het type colson (te strak aangespannen of 

te lang (te strak) aangespannen); 

• het niet verwittigen van een vertrouwenspersoon (of van de burgerlijk 

aansprakelijke) voor (minderjarige) van hun vrijheid beroofde personen, 

terwijl zij zich in het verzamelcentrum voor aangehouden personen 

bevinden; 

• het (systematisch) nemen van foto’s van bestuurlijk aangehouden personen; 

• de onmogelijkheid voor de aangehouden personen die zich in het 

verzamelcentrum voor aangehouden personen bevinden om gebruik te 

maken van nette en voldoende toiletten; 

• het niet informeren over de redenen voor de bestuurlijke vrijheidsberoving 

en de bijbehorende rechten; 

• de afwezigheid of de moeilijkheid om (vrij snel) medische zorgen te 

verstrekken; 

• de gebrekkige verstrekking van water of voedsel tijdens de bestuurlijke 

vrijheidsberoving. 

2.5 Covid-19-gerelateerde opmerkingen 

13. Meer bepaald gaat het hier om: 

• het feit dat een klager die bestuurlijk van zijn vrijheid was beroofd door de 

politiedienst weer in vrijheid werd gesteld op de openbare weg, terwijl er 

een avondklok opgelegd was ingevolge de wettelijke bepalingen inzake het 

beheer van de pandemie – waardoor de klager buiten zijn wil om in gebreke 

bleef; 

• het feit dat sommige politieambtenaren geen mondmasker droegen. 



 

 

4/7 

3. Enkele nuttige referenties 

14. Onder verwijzing naar de publicatie van het Vast Comité P getiteld 

“Voornaamste aanbevelingen n.a.v. diverse manifestaties Black Lives Matter en 

Extinction Rebellion”4, herinneren we aan het bestaan van de ministeriële 

omzendbrief OOP41 van 31 maart 2014 betreffende de operationalisering van het 

referentiekader CP4 over het genegotieerd beheer van de publieke ruimte n.a.v. 

gebeurtenissen die de openbare orde aanbelangen. Daarin is (onder meer) 

beschreven dat de collectieve spray in principe niet op reactieve wijze wordt 

aangewend om bijvoorbeeld een passief verzet te breken, om reactieve operaties 

(terugdrijven, ontruimen, uiteendrijven, ...) te ondersteunen, om collectieve 

aanhoudingen te vergemakkelijken in het kader van een evenement, ... De inzet 

van dit middel gebeurt in functie van de risicoanalyse en op beslissing en verant-

woordelijkheid van een officier van bestuurlijke politie. Deze verantwoordelijke 

OBP beslist wanneer en hoe het middel wordt aangewend (met inbegrip van de 

ontsmetting). Deze verantwoordelijkheid geldt bovendien voor elke inzet van 

bijzondere middelen (sproeiwagens, politiehonden, paarden, pantservoertuigen 

om versperringen op te breken, enz.). Aanvullend bepaalt de omzendbrief GPI 62 

van 14 februari 2008 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, 

gestructureerd op twee niveaus dat elke gebeurtenis die gepaard gaat met 

gewelddaden waarbij al dan niet gebruik is gemaakt van politiebewapening, 

interventietechnieken of -tactieken, het voorwerp moet uitmaken van een 

meldingsplicht (administratief rapport en/of proces-verbaal). 

15. De gemeenschappelijke omzendbrief nr. 279 van de ministers van 

Binnenlandse Zaken en Justitie van 10 september 2020 betreffende het herstel 

van schade veroorzaakt door het optreden van de federale en/of lokale politie 

beschrijft de processen en procedures die in dergelijke gevallen moeten worden 

gevolgd. Naast een aantal technische en procedurele aspecten legt deze omzend-

brief de nadruk op de schadelijder die niet het slachtoffer mag zijn van enige 

onbeslistheid van de betrokken overheden omtrent het bepalen of verdelen van 

de aansprakelijkheid (en ipso facto, van de vergoeding van de werkelijke 

schade). 

16. Artikel 37 van de wet op het politieambt zet de voorwaarden uiteen 

waaronder op wettige wijze geweld kan worden gebruikt (legitiem, subsidiair, 

redelijk en in verhouding tot het nagestreefde doel), met inbegrip van het begrip 

voorafgaande waarschuwing, tenzij het gebruik daardoor onwerkzaam zou 

worden. 

17. Artikel 41 van de wet op het politieambt beschrijft de verplichting voor de 

leden van het operationeel kader van de politiediensten om zich in alle 

 ···························  
4 https://comitep.be/toezichtsonderzoeken.html (maart 2022). 

https://comitep.be/toezichtsonderzoeken.html
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omstandigheden te identificeren en de mogelijke alternatieven die de politie-

verantwoordelijken in plaats kunnen stellen. 

18. Artikel 37bis van de wet op het politieambt kadert het gebruik van boeien. Bij 

uitbreiding gelden deze modaliteiten voor het gebruik van nylon boeien of 

spanstrips van het type Colson®. 

19. De artikelen 33bis tot 33septies van de wet op het politieambt noemen (op 

onvolledige wijze) de rechten en plichten inzake vrijheidsberoving op. 

4. Aanbevelingen/adviezen t.a.v. de geïntegreerde 
politie 

20. De onderstaande aanbevelingen en adviezen vloeien voort uit de onderzoeks-

daden en de analyse die het Vast Comité P heeft toevertrouwd aan zijn eigen 

Dienst Enquêtes. 

4.1 Aanwending van dwang 

21. De aanbevelingen geformuleerd in de publicatie van het Vast Comité P 

getiteld “Voornaamste aanbevelingen n.a.v. diverse manifestaties Black Lives 

Matter en Extinction Rebellion”5 kunnen worden herhaald, meer in het bijzonder 

die met betrekking tot het gebruik van nylon boeien en het gebruik van 

neutraliserende middelen van het type CS-gas. 

4.2 Wijze van uitvoering van de politieoperaties 

22. Het Vast Comité P beveelt aan om de nauwgezette uitvoering van een 

geïntegreerde operationele risicoanalyse (operaties en welzijn van personeel) te 

behouden (of erin te volharden) in het kader van het beheer van politie-

opdrachten gelinkt aan het genegotieerd beheer van de publieke ruimte – cf. 

bovenvermelde omzendbrieven CP4 en OOP41. 

23. Het Vast Comité P beveelt ook aan om debriefings te (blijven) houden over de 

operaties van genegotieerd beheer van de publieke ruimte vanuit een streven 

naar voortdurende verbetering. De analyse van de politionele (of niet-

politionele) audio- en videobeelden biedt hierbij een echte meerwaarde. 

24. Als dynamische aanvulling op de operationele risicoanalyse benadrukt het Vast 

Comité P de noodzaak van permanente evaluatie van het gebruik van bijzondere 

of ondersteunende middelen (planning, implementatie en rapportage), ongeacht 

hun vorm: luchtsteun, cavalerie, sproeiwagens, traangasgranaten, CS-gas, … 

25. Ter herhaling van de conclusies met betrekking tot verschillende eerdere 

afhandelingen van veelvuldige klachten, beveelt het Vast Comité P aan om erop 

 ···························  
5 https://comitep.be/toezichtsonderzoeken.html (maart 2022). 

https://comitep.be/toezichtsonderzoeken.html
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toe te zien dat alle (in de ordedienst) ingezette politionele sub-eenheden, 

inclusief de externe eenheden die worden opgeroepen ter versterking van de 

politie-eenheid GOLD COMMANDER, maar waarover de span of control wordt 

uitgeoefend, de identificatiekenmerken vertonen zoals bepaald in artikel 41 van 

de wet op het politieambt (zichtbaar op de helmen of de openbare ordekledij). 

4.3 Attitude van de individuele politieambtenaar 

26. Het Vast Comité P herinnert aan het belang van een neutrale attitude en een 

professioneel en transparant gedrag van de politieambtenaren in de uitoefening 

van hun opdrachten. Deze kwaliteitseisen moeten deel uitmaken van de briefings 

en andere operatieorders. 

4.4 Disfuncties gerelateerd aan de aanhouding 

27. Het Vast Comité P beveelt aan om de operationalisering van het verzamel-

centrum voor aangehouden personen (VzCAP – Complex Géruzet) te verbeteren, 

meer bepaald door de kwaliteit van het bestuurlijke beheer van de aangehouden 

personen te verbeteren, door meer aandacht te besteden aan de omgang met 

minderjarigen, maar ook door te werken aan de opvangvoorzieningen (inclusief 

bevoorrading en medische zorgen). Vanuit datzelfde verbeterdoel, en ook om te 

streven naar de volledige naleving van de wettelijke voorschriften, zouden de 

inhoud en de volledigheid van de aanhoudingsfiches en het register van vrijheids-

berovingen geoptimaliseerd moeten worden, want nu blijven die vaak beknopt 

en/of onvolledig. 

28. In de context van veelvuldige aanhoudingen beveelt het Vast Comité P een 

betere planning aan van de cellenwagens om de wachttijd voor de van hun 

vrijheid beroofde personen te beperken en onderliggend ongemak te vermijden 

(bv. langer hinder aan de polsen door de boeien). 

5. Afkortingen en technische benamingen 

Colson® Spanstrip of nylon boeien 

CP (4) Community policing 

CS Molecule [2-Ortochloorbenzalmalonitril] 

GOLD COMMANDER Structuur specifiek voor het beheer van grootschalige 

evenementen van bestuurlijke politie onder één 

geïntegreerd commando 

GPI (62) Omzendbrief Geïntegreerde politie – Police intégrée 

OBP Officier van bestuurlijke politie 
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OOP (41) Openbare orde – Ordre public 

Span of control Reikwijdte van verantwoordelijkheid van een 

besluitvormingsniveau over verschillende andere 

besluitvormings- of uitvoeringsniveaus / hiërarchische 

boomstructuur 

VZCAP Verzamelcentrum voor aangehouden personen 

 


