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Hoe de beslissingen van DVZ 
in de praktijk worden 
uitgevoerd is de 
verantwoordelijkheid van de 
politie. De DVZ verstuurt de 
genomen administratieve 
beslissingen naar de plaats 
waar de politie de verdere 
administratieve afhandeling 
voorziet.  
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Incidenten december 2018 
 
Wij verwijzen naar artikel 30 Wet op het politieambt van 5 augustus 1992:  
  
“De voorwerpen en dieren die een gevaar betekenen voor het leven en de lichamelijke integriteit van de 
personen en de veiligheid van goederen kunnen, in een voor het publiek toegankelijke plaats, door (een 
politieambtenaar), met het oog op de handhaving van de openbare rust, aan de eigenaar, de bezitter of de 
houder onttrokken worden, die er niet langer vrij over kan beschikken, zolang zulks met het oog op de 
handhaving van de openbare rust vereist is. Deze bestuurlijke inbeslagneming geschiedt overeenkomstig de 
richtlijnen en onder verantwoordelijkheid van een officier van de bestuurlijke politie.”  
 
Stad Brugge is aansprakelijk overeenkomstig artikel 47 Wet op het politieambt van 5 augustus 1992 voor de 
schade veroorzaakt door een politieambtenaar van de lokale politie:  
  
“De gemeente of desgevallend, de meergemeentezone is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de 
politieambtenaren van de lokale politie in de functies waarin de Staat, de gemeente of de meergemeentezone 
hen heeft aangewend, net zoals de aanstellers aansprakelijk zijn voor de schade aangericht door toedoen van 
hun aangestelden.  
De gemeente of, desgevallend, de meergemeentezone kan verhaal nemen op de Staat voor de schade 
veroorzaakt door een politieambtenaar van de lokale politie bij opdrachten die de Staat hem heeft 
toevertrouwd.”  



Antwoord van de Hoofdcommissaris 
 
Op vraag van de Procureur des Konings werden de volgende PV’s 
opgesteld ten laste van de twee vrijwilligers. 
 
- wegens ‘inbreuken op de wetgeving inzake sluikstorten, gepleegd 

door een particulier’ en; 
 
- ‘hulpverlening aan vreemdeling bij 

binnendringen/doorreizen/verblijven op het grondgebied van een 
staat, die deel uitmaakt van een internationale conventie van 
grensoverschrijding, die België ertoe verbindt op te treden bij het 
binnekomen/verblijven in deze staat (wet van 15/12/1980)  

- … 
 



…. 

 
De afhandeling van de gerechtelijke dossiers valt onder het gezag 
en de verantwoordelijkheid van het parket van de Procureur des 
Konings 
 
 
Pas nadat duidelijk is welk gevolg de gerechtelijke overheid aan 
de processen-verbaal heeft gegeven, ben ik bereid tot een 
gesprek waarin ook de wijze waarop (mede door uw cliënten) de 
politie van Brugge in het daglicht is gesteld ongetwijfeld aan bod 
zal komen. 
 







@krant van west-vlaanderen 8 februari 2019 
 

 Pastoor Fernand Maréchal vindt bondgenoot in  
Brugse burgemeester De fauw 



Ampersand:  
20 februari 2019 





 

FAITH  
Makes things possible 

 
 

LOVE 
Makes things easy 

 
 

HOPE  
Makes all things work 

 


