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Basis en achtergrond

✓Wet op het politieambt, 5 
augustus 1992

✓Wet  tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, 7 
december 1998
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Grootscheepse operatie

✓ 38 000 politiemensen in nieuwe classificaties

✓ Aanpassing talloze wetten en kb’s

✓ Precieze taakverdeling lokale en federale politie

✓ Verdeling capaciteit tss de twee niveaus

✓ Oprichting federale politie en afbakening 196 
politiezones

✓ Rendement is efficiëntie én acceptatie
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Opmerking

✓ Opsomming politietaken Wpa niet volledig, 
onder meer bijz. opsporingsmiddelen in Wet Sv.

✓ Eenheidsstatuut doch geen eenheidspolitie

✓ Wèl mobiliteitsprincipe (art. 128 Wgp)
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Kleine ambivalentie

✓ Wgp regelt statuut van een nieuwe politiedienst 
doch bevat ook algemene beginselen die dat statuut 
beheersten met een meer algemene strekking

✓ -het respect voor de fundamentele rechten en 
vrijheden (art. 123)

✓ -de beschikbaarheid (art. 125)

✓ -een stakingsrecht (art. 126)

✓ -de onpartijdigheid en integriteit (art. 127 en 130)

✓ -de beroepsgeheim en de discretieplicht (art. 131)
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Historiek na 1998

✓ ga naar 
http://www.ejustice.just.fgov.
be/wet/wet.htm

✓ Vaststelling: 22 
wetswijzigingen!

http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm


Pag.18-5-2020 7

De leukste

Artikel 184 van de Grondwet wordt vervangen als 
volgt :
" Art. 184. De organisatie en de bevoegdheid van de 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, worden bij de wet geregeld. De essentiële 
elementen van het statuut van de personeelsleden 
van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus, worden bij de wet geregeld ".
Wet 30 MAART 2001. - Wijziging aan de Grondwet, 
B.S., 31 maart 2001
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Anderen

✓ 13 mei 1999 Wet houdende het tuchtstatuut van de 
personeelsleden van de politiediensten, B.S. 16 juni 
1999

✓ 15 Mei 2007 Wet op de Algemene Inspectie en houdende 
diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van 
sommige leden van  politiediensten, B.S., 15 juni 2007

✓ 28 december 2006. Wet tot wijziging Wgp en Wpa, B.S., 
22 jan 2007 (over personeelsleden bedoeld in artikel 
138, § 1, 3° en 4° als officier van gp)

✓ 20 juni 2006 Wet tot wijziging van bepaalde teksten 
betreffende de geïntegreerde politie, B.S., 26 juli 2006
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vervolg

✓ 10 april 2003 Wet tot wijziging van artikel 36 Wgp, B.S., 
23 mei 2003 (zonale vpl tweejaarlijks ipv jaarlijks) 

✓ 26 april 2002. - Wet houdende de essentiële elementen 
van het statuut van de personeelsleden van de 
politiediensten en houdende diverse andere bepalingen 
met betrekking tot de politiediensten, B.S. 30 april 2002 
(oa basis deontologische code)



Pag.18-5-2020 10

Enkele aandachtspunten

✓ Vermindering aantal algemene directies (vijf naar drie)

✓ Mandaatsysteem korpschefs

✓ Regeling hulpagenten

✓ Statutaire bepalingen zitten nu in deontologische code

✓ Concept geeemschapsgerichte politiezorg

✓ Concretiseren in nationale veiligheidsplannen

✓ Rechtspraak over Wpa en Wgp

✓ Algemene inspectie
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Conclusies

✓ Meer informatie leidt niet noodzakelijk tot meer 
nuance (Verfaillie)

✓ Opinies veranderen niet louter door het geven van 
informatie (Verfaillie) 

✓ Juristen zijn niet beter geplaatst om 
organisatievormen te taxeren


