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ONDERZOEKSOPZET 

 

 

 

Doelstelling van het onderzoek 

 

Dit rapport is het resultaat van een wetenschappelijk onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van 

de Minister van Binnenlandse Zaken en kadert in het wetenschappelijk onderzoeksprogramma 

“Veiligheid en Preventie 2010” van de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en 

Preventie. Het programma moet het veiligheids-, politie- en preventiebeleid van de minister van 

Binnenlandse Zaken ondersteunen en voorzien van een wetenschappelijke en objectieve basis, waarbij 

de onderzoeksresultaten geschikt moeten zijn voor beleidstoepassing. 

 

Binnen het kader van dit onderzoeksprogramma is de opdracht van het onderzoeksthema “De 

informatie: essentiële bron van bestuurlijke aanpak van criminaliteit” aan de Vrije Universiteit 

Brussel toegekend. 

 

Het onderzoek heeft betrekking op de rol die de lokale overheid speelt in de preventie en repressie van 

de criminaliteit. Hoewel de gemeentelijke overheden over een arsenaal van maatregelen beschikt 

(zoals het weigeren of intrekken van bepaalde vergunningen), is de toegang tot adequate informatie, 

nodig om deze beslissing te maken, beperkt. Deze beperking kan het gevolg zijn van zowel praktische 

als juridische obstakels (bescherming van de persoonlijke levenssfeer, geheimhouding van het 

onderzoek, onduidelijke regelgeving, enz.). Opdat de bestuurlijke aanpak van de criminaliteit efficiënt 

en effectief kan gerealiseerd worden, moeten de overheden echter over de nodige relevante informatie 

kunnen beschikking. Deze informatie is opgeslagen in informatiebronnen bij politie, parket, bijzondere 

inspectiediensten en andere federale of andere administraties. 

 

De doelstellingen van het onderzoek is om: 

- de informatie-uitwisseling die op lokaal vlak tussen de verschillende actoren plaatsvindt te 

inventariseren; 

- de praktische en reglementaire obstakels voor de informatiestromen in kaart te brengen 

- en tot slot aanbevelingen te doen om de informatie-uitwisseling, op basis van de huidige beschikbare 

instrumenten, te verbeteren en zelfs verbeterpistes naar de toekomst voor te stellen. 
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Opzet van het rapport 

Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van de relevante wettelijke bepalingen en de 

wetenschappelijke literatuur, evenals op hetgeen op het terrein gebeurt. Tevens werd het onderzoek 

ook gestuurd en afgebakend door de regelmatige opvolgende vergaderingen en begeleidingscomités op 

de FOD Binnenlandse Zaken. Om meer zicht en duidelijkheid te krijgen op wat er in de praktijk speelt 

werd een focusgroep georganiseerd met belangrijke stakeholders die informatiebronnen beheren, 

controleren, adviezen uitbrengen in het kader van informatieverwerking of belanghebbende partij zijn. 

Ook de resultaten van deze discussies zijn in onderhavig eindverslag meegewogen. 

 

Het eindresultaat van dit onderzoek kan niet alleen op het conto van het onderzoeksteam geschreven 

worden. Aan dergelijk onderzoek kan geen vorm worden gegevens dan door de constructieve 

medewerking van verschillende externe personen. In dit verband danken wij vooral de Algemene 

Directie Veiligheid en Preventie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, federale en lokale politie, 

het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep, de FOD Sociale Inspectie, de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verenigingen van steden en 

gemeenten. Ten slotte nog onze dank aan de leden van het begeleidingscomité voor de opvolging van 

het onderzoek en hun waardevolle en constructieve opmerkingen en suggesties tijdens de duur van het 

onderzoek. 
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HOOFDSTUK I 
 
 

BESTUURLIJKE AANPAK VAN CRIMINALIEIT  
 

 

1.0 Inleiding 

 

In dit eerste hoofdstuk brengen we een schets van de evoluties ten aanzien van de toenemende 

betrokkenheid van de lokale overheid in de strijd tegen de criminaliteit. We gaan zien dat de gedachte 

om de lokale overheid een grotere rol en verantwoordelijkheid in het kader van de bestuurlijke aanpak 

van criminaliteit te laten spelen niet nieuw is. Doorgaans wordt daarbij het begrip “gewapend bestuur” 

gebruikt, die in tegenstelling tot in Nederland in 2002 tot een specifieke regeling heeft geleid. In de 

paragrafen 2 tot en met 4 wordt dit fenomeen kort besproken, zowel wat betreft de Nederlandse 

regeling en de introductie van ervan in België, gevolgd door een toelichting bij afbakening van de 

centrale vraag in dit onderzoek in paragraaf 5. Daarna volgt in paragraaf 6 een uiteenzetting over de 

focusgroep waar twee casussen werden voorgelegd en naar de visie van de deelnemers werd gepeild. 

De meningen van de deelnemers aan dit discussieforum worden uiteengezet in paragraaf 7. Tot slot 

volgt in paragraaf 8 een samenvatting van de hoofdzaken uit dit hoofdstuk met enkele aanbevelingen. 

 

Maar eerst wordt in de eerste paragraaf de probleemstelling die aan dit onderzoek ten grondslag ligt 

toegelicht. Wat wordt van de lokale overheid verwacht? Over welke rechtsinstrumenten kan de 

burgemeester vandaag beschikken om illegale activiteiten het hoofd te bieden? Op welke hinderpalen 

stuit de burgemeester inzake informatievoorziening? 

 

 

1.1 Uiteenzetting van de probleemstelling van het onderzoek 

 

Het is een algemeen beginsel dat de gemeentelijke overheid (de burgemeester) de taak heeft om, ten 

behoeve van de burger, te voorzien in een goede politie. Zij moet onder meer zorgen voor het behoud 

van de openbare rust en veiligheid. Aan de andere kant vereist een effectieve en efficiënte aanpak van 

de criminaliteit een geïntegreerde benadering waarbij de lokale overheid een belangrijke rol speelt op 

het vlak van preventie en repressie. Dit vraagt een gestructureerd veiligheidsbeleid op verschillende 

beleidsniveaus waarbij de ook lokale entiteiten partners zijn. Het treffen van preventieve en 

repressieve maatregelen om illegale activiteiten het hoofde te kunnen bieden maakt hiervan deel uit. 

Hiervoor beschikken de gemeentelijke overheden over een reeks maatregelen. Zo kunnen zij via 

decentrale regelgeving en dwangmiddelen een einde stellen aan verstoringen van de openbare orde. 
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Dwangmiddelen zoals weigering, schorsing of intrekking van vergunning, zijn maatregelen om 

probleemsituaties in te dijken. Daarbij vereist het algemeen beginsel van zorgvuldig bestuur dat zo’n 

maatregel gegrond is op een deugdelijke besluitvorming. Maar, om een deugdelijk besluit te kunnen 

nemen is het noodzakelijk dat de gemeentelijke overheid over adequate informatie kan beschikken. 

Net zoals de informatiehuishouding van de politie van fundamenteel belang is voor een goede werking 

van de politiezorg, is de informatiehuishouding van de gemeenteoverheid een noodzakelijk factor om 

illegale activiteiten op een democratische manier te kunnen aanpakken. Het is dan ook van primordiaal 

belang dat de gemeentelijke overheid over informatie kan beschikken die in verband staat met haar 

bestuurlijke en administratieve verantwoordelijkheid. 

 

Uit diverse reglementaire bepalingen blijkt dat de politiediensten in bepaalde gevallen de informatie 

waarover zij beschikken, moeten overmaken aan de gemeentelijke overheid zodat deze de nodige 

bestuurlijke maatregelen kan treffen. Zo kan een door de gemeente verleende vergunning worden 

geschorst of ingetrokken wanneer de houder van de vergunning een inbreuk pleegt op de lokale 

politieverordening en specifieke reglementeren, zoals hygiëne- en milieunormen. In dit verband zal de 

overheid kunnen kennis nemen van de vaststellingen opgemaakt door de bevoegde 

(politie)ambtenaren. Buiten dergelijke gevallen blijkt deze uitwisseling van informatie in de praktijk 

gebrekkig te zijn of komt de informatie te laat. Zo zal de gemeente niet zelden pas over deze 

informatie (kunnen) beschikken na goedkeuring van de gerechtelijke overheid. Want zodra informatie 

voorkomt op een gerechtelijke drager (zoals een proces-verbaal) laat het huidige werkingskader in 

principe niet toe dat de bestuurlijke (lokale) zuil daar rechtstreeks toegang toe heeft, ook al werd deze 

informatie ingewonnen en verwerkt op vraag én initiatief van de gemeente in het kader van te nemen 

maatregelen van openbare orde en veiligheid. Nochtans kan deze informatie van belang zijn in het 

kader van uitoefening van opdrachten van bestuurlijke politie.1 Dit vraagt een degelijke 

evenwichtsoefening. Er is sprake van een spanningsveld tussen de openbare orde en het recht op 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, en de bescherming van persoonsgegevens in het 

bijzonder. Tegelijk speelt het geheim van het strafrechtelijk onderzoek, waarbij de toegang tot 

gerechtelijke informatie een strafvorderlijke procedure, zo die er is, niet mag hypothekeren. 

 

De wetgever heeft met de wet tot organisatie van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee 

niveaus, in 1998 een antwoord willen bieden op de gebrekkige informatie-uitwisseling tussen de 

diverse politiediensten. De kernboodschap daarbij is te voorzien in een maximale en gestructureerde 

                                                 
1 Zie P. Pieters, ‘De minister van Binnenlandse Zaken als overheid van bestuurlijke politie’, Vigiles 2006/2, 87-104, die dit 
eerder als een beperking ziet voor de bestuurlijke informatievoorziening. 
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doorstroming van en toegankelijkheid tot politionele informatie.2 De vraag is of de wetgever daarbij 

niet de kans heeft gemist om de lokale overheid als een belangrijke medespeler in de strijd tegen de 

(georganiseerde) criminaliteit te erkennen en, naar gelang de behoeften, de gemeenten te betrekken bij 

de implementatie in de vernieuwde bestuurlijke en gerechtelijke informatiehuishouding. Hoewel de 

overheden van bestuurlijke politie ertoe gehouden zijn om elkaar informatie betreffende de openbare 

orde mede te delen, blijft de vraag naar de draagwijdte van deze informatieoverdracht die, zo zal 

blijken, erg beperkt wordt toegelaten. Wat houdt deze informatieoverdracht precies in? In welke 

gevallen en omstandigheden? Volgens welke modaliteiten? Wat is de aard van de informatie die moet 

worden verstrekt? Wordt daarbij een lokale databank aangelegd? Is er sprake van een veilige 

verwerking van deze gegevens? Kan het wettelijke kader verruimd worden? 

 

Wanneer de burgemeester een preventieve besluit wil nemen, moet de beslissing gesteund zijn op 

objectieve informatie die hem of haar ter beschikking wordt gesteld door andere diensten en 

overheden. Ten aanzien van een integrale veiligheidszorg stelt zich de vraag in welke mate de 

gemeente bij het inwinnen van  gevoelige informatie in het kader van een integrale veiligheidszorg 

betrokken wordt met het oog het nemen van een administratieve beslissing. Toch lijkt dergelijke 

betrokkenheid van de lokale bestuurlijke overheid in ons huidig politiek bestel niet evident. Volgens 

D’Hoore erkennen de parketten dat wel degelijk rekening gehouden moet worden met de 

informatiebehoeften van de bestuurlijke overheid, maar aan de andere kant mag het structureel 

betrekken van de gemeente bij de informatiestromen er niet toe leiden dat de gerechtelijke 

embargomechanismen systematisch ruim geïnterpreteerd en toegepast worden.3 Het kan met andere 

woorden niet de bedoeling zijn dat bijvoorbeeld het principe van het geheim van het onderzoek 

zodanig ruim wordt ingevuld, dat het gebrek aan gerechtelijke informatie een deugdelijke 

besluitvorming in de weg staat. 

 

Dit brengt ons bij een centrale vraag die op de achtergrond van deze studie speelt en te maken heeft 

met de finaliteit van elke informatieverwerking: voor welke doelstelling(en) is de uitwisseling van 

informatie democratisch gerechtvaardigd in het kader van de uitoefening van de wettelijke 

bevoegdheden inzake de openbare rust, veiligheid en gezondheid? Dit vraagt een degelijke 

evenwichtsoefening. Er is immers sprake van een spanningsveld tussen de openbare orde en het recht 

op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, en de bescherming van persoonsgegevens in het 

bijzonder. Tegelijk speelt het geheim van het strafrechtelijke onderzoek, waarbij de toegang tot 

informatie een strafvorderlijke procedure, zo die er is, niet mag hypothekeren. 

 

                                                 
2 K. D’Hoore, ‘Het informatiebeheer van de geïntegreerde politie: stand van zaken – evaluatie – toekomstopties’, Vigiles 
2007/5, 155-165. 
3 G. Vynckier, M. Easton en S. De Kimpe, Politionele bestuurlijke informatiestromen, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 2009-
1. 
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Politiediensten verzamelen en verwerken een enorme hoeveelheid gegevens. De wet op het 

politieambt en de bepalingen inzake informatiebeheer vormen hiertoe de bouwstenen. Naar gelang het 

geval zal deze informatie nu eens betrekking hebben op abstracte gegevens en dan weer op gegevens 

waaruit de identiteit van personen kan afgeleid worden. Door het gegevensbeschermingsrecht wordt al 

onderscheid gemaakt tussen gewonen gegevens (bijvoorbeeld naam en adres) en zogenaamde 

gevoelige gegevens (afkomst, ideologie, gezondheidstoestand en gerechtelijke informatie. Gewone 

gegevens kunnen mits voorwaarden verwerkt worden. Voor gevoelige gegevens geldt een principieel 

verwerkingsverbod, waarbij de uitzonderingen limitatief zijn opgelijst. Het inwinnen en verwerken 

van informatie voor politionele doeleinden zoals bepaald in de wet op het politieambt, is een 

voorbeeld van dergelijke uitzondering. Deze wet schept echter “enkel” het kader met betrekking tot 

informatiestromen dat via uitvoeringsbesluiten nader moet geconcretiseerd worden. Op dit moment 

ontbreekt het nog aan de nodige uitvoeringsbesluiten. 

 

Wanneer de gemeentelijke overheid in het kader van de openbare veiligheid maatregelen neemt, heeft 

dat dus vaak een weerslag op de individuele rechten en vrijheden van de burger. Een goed evenwicht 

tussen veiligheid en burgerrechten kan ervoor zorgen dat de gemeentelijke overheid haar preventieve 

rol ten volle kan spelen en dat tegelijkertijd rekening gehouden wordt met de bescherming van de 

privacy van de burger en de waarborgen van het strafrechtelijke onderzoek. Voorliggend onderzoek 

bekijkt of de wetgever aan de gemeente in de huidige stand van de wetgeving de nodige 

rechtsinstrumenten worden aangereikt en/of deze rechtsinstrumenten voldoende houvast bieden. 

 

 

1.2 Gewapend bestuur als instrument tegen misbruik van overheidsfaciliteiten 

 

Woorden als ‘risicomaatschappij’, ‘onveiligheid’, ‘overlast’, ‘nultolerantie’, ‘lik-op-stuk-beleid’, enz. 

zijn vandaag de dag vaak gebruikte termen die ertoe leiden dat de lokale overheid, en de burgemeester 

in het bijzonder, ertoe aanzetten de lokale veiligheidsvraagstukken doelmatiger en efficiënter aan te 

pakken. En het gaat hierbij niet alleen om kleine vergrijpen of slapende overtredingen zoals 

wildplassen, maar om de vraag of de lokale overheid ook een actieve rol moet spelen in de strijd tegen 

criminaliteitsfenomenen zoals witwassen van criminele gelden, drughandel, mensensmokkel enz. Of 

dit een veiligheidsutopie is, valt buiten het bestek van dit onderzoek, maar de strijd tegen deze 

fenomenen wordt vaak aangeduid met de term ‘gewapend bestuur’ of ‘versterkt bestuur’. 

 

Hoewel de analyse de problematiek van gewapend bestuursrecht buiten bestek van de opdracht valt is 

het toch zinvol om aan de hand van de bestaande literatuur de link met het onderhavig onderzoek te 

maken. In tegenstelling tot Nederland heeft België geen specifiek uitgewerkte wettelijke regeling die 



 13 

concreet vorm geeft aan het idee van gewapend bestuur. Wel werd in het begin van deze eeuw 

onderzoek verricht naar het ontstaan van het concept ‘gewapend bestuur’ in België. 4 Concreet komt 

‘gewapend bestuurecht’ erop neer dat het bestuur vergunningen moeten kunnen weigeren aan 

personen van wie men vermoedt dat deze de vergunning zouden misbruiken voor criminele 

doeleinden. Uit onderzoek in zowel België en Nederland blijkt dat het voor criminele organisaties 

essentieel is dat zij hun illegale activiteiten op een legale manier in het maatschappelijk verkeer 

brengen. Met deze activiteiten zullen zij trachten op diverse terreinen economische activiteiten te 

ontwikkelen waarbij zij vaak afhankelijk zijn van de medewerking van het openbaar bestuur. De 

overheid staat immers in voor het verlenen van vergunningen en het gunnen van opdrachten. Op die 

manier wordt het bestuur op diverse manieren geconfronteerd met criminele organisaties waarbij het 

bestuur ongewild deze illegale activiteiten vergemakkelijkt of helpt ontwikkelen. Vaak wordt dan 

gezegd dat het bestuur ongewild en indirect meewerkt aan het faciliteren van illegale activiteiten. 

 

Volgens de auteurs van het besproken onderzoek is volgens het concept van het ‘gewapend bestuur’ 

niet aangewezen dat de overheid aan de ene kant een prioriteit maakt van de opsporing en vervolging 

van georganiseerde criminaliteit terwijl zij aan de andere kant het risico loopt ongewild, direct of 

indirect denactiviteiten van de criminele organisaties te vergemakkelijken. Daarom dient de overheid 

niet alleen in haar strafrechtelijke rol op te treden tegen criminele activiteiten, maar ook in haar 

bestuurlijke hoedanigheid weerbaar te zijn. Het openbaar bestuur zou deze weerbaarheid kunnen 

vergroten wanneer zij onder meer bij het verlenen van vergunningen en toekennen van aanbestedingen 

in staat zou zijn om de mogelijke criminele achtergrond en objectieven van de aanvrager kennen. Op 

basis van deze informatie zou de vergunning of aanbesteding aan de betrokkene geweigerd of 

ingetrokken kunnen worden. 

 

De auteurs voeger er onmiddellijk aan toe dat het in de prakrijk brengen van deze benadering een 

aantal fundamentele vragen en juridische consequenties met zich meebrengt. Zoals hiervoor gezegd 

veronderstelt het ‘gewapend bestuursrecht’ dat het openbaar bestuur over de nodige politiële en 

gerechtelijke informatie kan beschikken. Maar dergelijke informatie in principe niet beschikbaar voor 

het openbaar bestuur. Bij deze informatieoverdracht komen inderdaad diverse fundamentele 

beginselen op de voorgrond. Het gaat om niet alleen om de beschermen van de privacy en de rechten 

van de verdediging, maar ook om de beginselen van het gegevensbeschermingsrecht. Want zelfs 

indien een bepaalde regeling voorziet in de informatieoverdracht naar de bestuurlijke overheid, moet 

rekening worden gehouden met de beginselen van finaliteit, noodzakelijkheid, proportionaliteit en 

subsidiariteit. Deze beginselen zijn essentieel voor een rechtmatige gegevensuitwisseling. 

                                                 
4 K. VAN HEDDEGHEM, T. VANDER BEKEN, G. VERMEULEN en B. DE RUYVER, Gewapend bestuursrecht 
gescreend, Antwerpen, Maklu, 2002, 212 p. Wat volgt is een weergave van K. VAN HEDDEGHEM en TOM VANDER 
BEKEN, ‘Bijtend bestuur. Op zoek naar de juridische mogelijkheden van een gewapend bestuursrect in België’, T. Strafr., 
2002, 219-240. 
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1.3 Gewapend bestuur in Nederland5 

 

In Nederland heeft het concept van het gewapend bestuursrecht vorm gekregen door het invoeren van 

de Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar bestuur (Wet Bibob van 20 juni 2002, 

in werking getreden op 1 juni 2003). Vergunningen, subsidies en aanbestedingen kunnen geweigerd of 

ingetrokken worden wanneer blijkt dat de betrokkene banden heeft met (georganiseerde) criminaliteit. 

Het doel is te voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten ondersteunt. Om dit doel te 

kunnen verwezenlijken, moet de lokale overheid kunnen beschikken over adequate informatie zodat 

zij kan beoordelen of er gevaar bestaat dat een vergunning, subsidie of aanbesteding wordt misbruikt 

ten behoeve van criminele activiteiten.6 Hierbij wordt ook gedacht aan het witwassen van geld en het 

fungeren als dekmantel. 

 

De Bibob-wet is van toepassing op een beperkt aantal sectoren. Deze sectoren zijn opgenomen in de 

wet zelf of in het uitvoeringsbesluit. Het betreft onder meer de volgende sectoren: horeca, bouw, 

milieu, transport en seksinrichtingen. Het is de bedoeling het toepassingsgebied uit te breiden tot 

andere sectoren, zoals de vastgoed- en grondtransacties, de exploitatie van speelautomaten en 

headshops (een winkel met producten voor druggebruikers).7 

 

Hoe verloopt de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning van het lokaal bestuur? De aanvrager 

van een beschikking (vergunning, aanbesteding, subsidie) moet een standaardformulier invullen 

waarbij een aantal gegevens verplicht moeten verstrekt worden. Het gaat daarbij in ieder geval om de 

basisgegevens die het opstarten van een Bibob-onderzoek mogelijk maken.8 Minstens moet de 

aanvrager de volgende gegevens opgeven: zijn persoonlijke gegevens, zijn sociaal-fiscaal en 

ondernemingsnummer, de rechtsvorm van de onderneming, de personen die direct of indirect de 

leiding geven aan of zeggenschap hebben over de aanvrager, door wie het vermogen wordt verschaft 

en de wijze van financiering.9 Indien de aanvrager weigert de formulier volledig in te vullen, kan het 

bestuursorgaan besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen.10 

 

                                                 
5 Zie voor een uitgebreid onderzoek naar de bestuurlijke aanpak van de criminaliteit in Nederland en België, en een 
bespreking van de Bibob-wet in het bijzonder D. VAN DAELE, T. KOOIJMANS, B. VAN DER VORM, K. VERBIST en 
C. FIJNAUT, Criminaliteit en rechtshandhaving in de Euregio Maas-Rijn. Deel 3. Bestuurlijke aanpak van de 
georganiseerde criminaliteit in Nederland en België, Intersentia, Antwerpen, 2010, 494 p. 
6 Kamerstukken II, 1999-2000, 26 883, nr. 3, 6. 
7 Nieuwsbericht Ministerie van Justitie, 3 december 2008, opgenomen in het tijdschrift Privacy & informatie, 2009/1, 29; 
College Bescherming Persoonsgegevens, Advies, z2010-00188 van 31 maart 2010, www.cbpweb.nl. 
8 Kamerstukken II, 1999-2000, 26 883, nr. 3, 77. 
9 Art. 30 Bibob-wet. 
10 Art. 4:5 Algemene Wet Bestuursecht; D. VAN DAELE en K. VERBIST, ‘De Nederlandse wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur: ook voor België het overwegen waard?’, Vigiles 2011/1, 232-257. 
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Het bestuursorgaan kan een integriteitsonderzoek aanvragen aan het Bureau Bibob. Het Bureau Bibob 

is een orgaan van het ministerie van Justitie en adviseert over de mate van gevaar voor het bestaan van 

criminele activiteiten. Daartoe zal het Bureau een screening uitvoeren. Om deze screening te kunnen 

uitvoeren, heeft het Bureau toegang tot diverse openbare en niet-openbare (besloten) 

gegevensbronnen. Het komt er op neer dat het Bureau toegang heeft tot de databanken van politie, 

justitie en fiscus. Maar niet alleen de antecedenten van de betrokkene kunnen worden onderzocht. Ook 

andere personen die in relatie staan tot de betrokkene kunnen aan een screening worden onderworpen. 

Het gaat daarbij om personen die in verband staan met de activiteit waarvoor bijvoorbeeld een 

vergunning wordt aangevraagd, zoals bestuurders, vennoten en financiers. Ook het gerecht kan een 

handje toesteken. Zo heeft officier van justitie een tipfunctie. Hij kan de lokale besturen aansporen een 

advies aan te vragen indien hij er weet van heeft dat de betrokkene in verband kan worden gebracht 

met criminele feiten.  

 

Voordat het Bureau advies uitbrengt, wordt het advies voorgelegd aan de landelijke Bibob-magistraat. 

Deze functionaris moet controleren of het advies informatie bevat die de strafvorderlijk onderzoek kan 

schaden. Is dat niet het geval, dan wordt het advies doorgestuurd naar de lokale overheid die het advies 

heeft aangevraagd. In het advies staat vermeld dat er geen, enige of ernstige mate van gevaar is dat de 

vergunning, de subsidie of de aanbesteding kan worden gebruikt voor criminele feiten. Het staat de 

lokale overheid vrij het advies te gebruiken om haar beslissing te motivering. Het advies vermeldt de 

feiten en omstandigheden waarop de conclusie van het Bureau gegrond is. Naast een eigen 

onderzoeksplicht moet de lokale overheid onderzoeken of de feiten en omstandigheden van het advies 

de conclusie kunnen dragen. Het bestuursorgaan moet de betrokkene overigens informeren dat het 

Bureau om advies is verzocht. 

 

Thematisch kan de procedure en informatieverzameling als volgt worden omschreven: 

- de aanvrager vult een standaard formulier in; 

- het besluit om een Bibob-advies te vragen; 

- de aanvrager wordt hiervan in kennisgesteld; 

- het Bureau Bibob start het onderzoek: wanneer gegevens op het formulier afwijken van gegevens die 

het Bureau uit andere bronnen put, worden de gegevens op het formulier geverifieerd bij de aanvrager 

en gegevensbestanden worden bevraagd; 

- op basis van de verzamelde informatie formuleert het Bureau vervolgens een uitvoerig gemotiveerd 

advies; 

- dit advies wordt eerst door de bevoegde magistraat getoetst of het strafvorderlijk belang wordt 

geschaad indien de gegevens in het advies worden opgenomen; 

- ten slotte ontvangt het lokaal bestuur het Bibob-advies en betrekt het in haar beslissing. 

 



 16 

De het concept van de Bibob-wet is overigens niet onomstreden. Het heeft ondertussen al dat enige 

controverse geleid in de rechtspraak en rechtsleer. Hoewel de wet na evaluatie een overwegend 

positieve evaluatie kreeg, wordt in de rechtsleer gewezen op tal van knelpunten en onzekerheden. Zo 

heeft de wet geleid tot een groeiend aantal multidisciplinaire samenwerkingsverbanden van 

gemeenten, politie, parket, belastingsdienst en bijzondere opsporingsdiensten en inspecties. Er wordt 

onder meer opgemerkt dat voor deze samenwerkingsverbanden – en de daaruit voortvloeiende 

gegevensuitwisseling en hergebruik  – specifieke wetgeving ontbreekt. Tegelijk wordt het gebruik van 

politiële en justitiële gegevens voor bestuursrechtelijke handhaving op de korrel genomen. Niettemin 

wordt de Bibob-wet niet in strijd geacht met het principe van onschuld (art. 6 en 13 EVRM), ondanks 

dat de beslissingen van het bestuursorgaan slechts marginaal door de rechter getoetst worden. 

Wat die onzekerheden betreft wordt een voorbeeld uit de rechtspraak aangehaald met betrekking tot de 

maatstaven voor het beoordelen van het risico voor recidive. Zo hield de Raad van State een 

weigeringgrond in stand tot het verlenen van een exploitatievergunning voor raamprostitutie op grond 

van de fiscale antecedenten van de dochter van de aanvrager. Nadien werd de vergunning echter 

alsnog verleend.11 

 

Ondertussen heeft de Nederlandse Raad van State op enkele punten zware kritiek geuit op het 

wetsvoorstel tot uitbreiding van de Bibob-wet.12 De verruiming van de wet slaat op de verbreding van 

de doelstelling van de wet, de uitbreiding van de werkingsfeer van tot andere sectoren, 

sluitingsbevoegdheid van de burgemeester voor niet-vergunningsplichtige inrichtingen, en uitbreiding 

van de mogelijkheden tot informatieverstrekking uit Bibob-adviezen en uitbreiding van de begrippen 

strafbaar feit en zakelijke samenwerkingsverbanden. Wat deze laatste betreft zal het bestuursorgaan 

ook de samenwerkingsverbanden voor een termijn die voorafgaat aan de aanvraag in haar beoordeling 

kunnen meewegen. Momenteel moet het zakelijk samenwerkingsverband bestaan op het moment van 

de besluitvoering van het bestuursorgaan. Volgens de Nederlandse Raad van State kan deze 

uitbreiding in strijd komen met het vereiste van ‘voorzienbaarheid bij wet’ als bedoeld in artikel 8, 

tweede lid, van het EVRM. Dit vereiste impliceert dat de bepaling zodanig nauwkeurig moet zijn, dat 

zij de rechtsonderhorige toelaat om redelijkerwijze de rechtsgevolgen van een bepaalde handeling kan 

inschatten zodat hij er zijn gedrag kan op afstemmen. Volgens de Raad is dat niet mogelijk in de 

gevallen waarin de aanvrager niet kan voorzien wanneer een voorheen bestaand 

samenwerkingsverband kan tegengeworpen worden. De kritiek komt er op neer dat het de betrokkene 

moeilijk, zo niet onmogelijk wordt gemaakt hun leven te verbeteren om hun crimineel verleden in de 

weg blijft staan. De wetgever is in het voorstel de Raad in haar advies niet gevolgd. 

                                                 
11 Zie uitgebreid, M. OVERKLEEFT-VERBURG, ‘Daadkracht en bezinning: Veiligheid, bestuurlijke aanpak en 
samenwerkingsverbanden’, CDV 2007, 44-57. 
12 Advies over het ontwerp Evaluatiewet Bibob, WO4.10.0209/1, 10 september 2001, Voorstel van wet tot wijziging van de 
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, Boek 7 
van het Burgerlijk Wetboek en de Wet milieubeheer naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bevordering 
integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Evaluatiewet BIBOB), met memorie van toelichting. 
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De Raad van State wijst er voorts ook op dat de verbreding van de doelstelling van de wet ertoe kan 

leiden dat elementen van de bescherming van artikel 6 EVRM onder spanning komen te staan. Ook 

werd in de memorie van toelichting geen aandacht besteed hoe de voorgestelde verruimingen zich 

verhouden tot het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Tegelijk wordt de noodzaak 

van de voorgestelde invoering van een landelijk register van Bibob-adviezen niet aangetoond. Net 

zoals het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) meent de Raad van State het Bureau 

dergelijk register niet nodig heeft voor het vervullen van haar taken. Ook wat betreft de regionale 

samenwerkingsverbanden van bestuursorganen (RIEC: Regionale Informatie- en Expertise Centra) 

heeft de Raad vragen bij de juridische grondslag van een regionaal convenant die de basis vormt voor 

de oprichting van de RIEC. Deze RIECs fungeren als toelichting en informatieknooppunt waarbinnen 

de informatie van verschillende handhavings- en opsporingsdiensten naast elkaar wordt gelegd en 

bieden een ondersteunende rol bij de toepassing van de Bibob-wet voor de deelnemende gemeenten. 

Deze samenwerkingsverbanden worden door de overheid gestimuleerd waarbij subsidies ter 

beschikking wordt gesteld voor de oprichting van RIECs.13 Op dit punt heeft de wetgever het advies 

van de Raad gevolgd.14 

 

 

1.4 Introductie van gewapend bestuur in België 

 

De term gewapend bestuursrecht verschijnt in België voor het eerst aan de oppervlakte in het 

Actieplan van de regeling tegen de georganiseerde criminaliteit van juni 1996. In dit Actieplan wordt 

de nood aan preventieve, administratieve maatregelen bij de aanpak van de georganiseerde 

criminaliteit onderkend:15 

‘Vergelijkbaar met wat in Nederland het gewapend bestuursrecht wordt genoemd, moet worden 

onderzocht in hoeverre het administratief recht dient te worden aangepast en aldus gebruikt kan 

worden in het raam van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. (…) Uit onderzoek blijkt 

namelijk dat de georganiseerde misdaadwereld juist van de gebrekkige en onvoldoende 

reglementering en een tekort aan administratieve controle gebruikt maakt om hun illegale activiteiten 

te verschonen. Daarbij kan worden gedacht aan het bekomen van bouwtoelatingen, 

exploitatievergunningen (privédetectives, cafés, …) enz.16  

 

                                                 
13 Jaarverslag RIECs 2008-2009 van 8 juni 2010, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
14 Nader rapport (reactie op het advies) van 28 februari 2011. 
15 K. VAN HEDDEGHEM en T. VANDER BEKEN, l.c., 222. 
16 Actieplan van de Regering tegen de georganiseerde criminaliteit, goedgekeurd op de Ministerraad van 28 juni 1996, 
onuitg., 14, K. VAN HEDDEGHEM en T. VANDER BEKEN, l.c., 222. 
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Voorts lezen we in het eindverslag van de parlementaire commissie van onderzoek naar de 

georganiseerde criminaliteit in België dat de aanpak van de georganiseerde criminaliteit niet alleen een 

probleem van het strafrecht is. “Ook voor het bestuur is een belangrijke rol weggelegd (het 

zogenaamde gewapend bestuur)” . De commissie vervolgt met de vinger op de wonde te leggen: 

“Misdadigers buiten de leemten en de ondoeltreffendheid van de regelgeving of de gebrekkigheid van 

het toezicht uit om toe te slaan op de zwakke plekken van onze maatschappij”. Om dit fenomeen tegen 

te gaan komt het de gerechtelijke en bestuurlijke overheden de nodige instrumenten te verschaffen. 

“De toekenning van vergunningen, licenties of concessies kan beter worden overlegd met andere 

diensten en worden ingepast in een degelijker verantwoord beleid dan thans het geval is: de 

gegevensuitwisseling zal het bestuur beter wapenen tegen criminele organisaties die trachten binnen 

te dringen in gezonde sectoren van ons bestel”.17 

 

Een paar jaar later wordt het initiatief enigszins concreter wanneer de toenmalige minister van 

Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte op het einde van 2000 een beperkt onderzoek laat uitvoeren 

naar het algemeen kader ter implementatie van artikel 44/5 van de Wet op het politieambt. Dit artikel 

werd ingevoerd door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus (WGP).18 Deze bepaling regelt de mededeling van de gerechtelijke 

overheid van gerechtelijke informatie waarvan de politie in het kader van haar opdrachten van 

bestuurlijke politie kennis krijgt. Omgekeerd moet de gerechtelijke politie informatie van die 

aanleiding kunnen geven tot beslissingen van bestuurlijke politie meedelen aan de bestuurlijke 

overheid, behalve wanneer hierdoor de strafvordering in het gedrang kan komen. Het doel van het 

onderzoek was na te gaan welke draagwijdte artikel 44/5 heeft en in welke mate het een juridische 

basis kan vormen voor de uitbouw van een echt gewapend bestuursrecht. Het gevraagde rapport kwam 

er in 2001 en wees op een duidelijk gebrek in de wetsbepaling. Volgens de opstellers van het rapport 

is het duidelijk dat bestuurlijke overheden en diensten in de huidige stand van zaken geen actief 

‘gewapend bestuur’ kunnen voeren indien ze niet voldoende geïnformeerd zijn. En dit vormt nu net 

het kernprobleem van het gewapend bestuursrecht: het kan zijn dat de informatie die het bestuur nodig 

heeft om een beslissing te nemen van politiële of gerechtelijke aard is. Deze informatie is in principe 

enkel aanwezig bij de politiediensten en hun overheden en dient in de regel enkel voor hun 

doelstellingen te worden aangewend zodat de mededeling ervan aan de bestuurlijke overheden 

juridisch allerminst evident is.19 

 

                                                 
17 Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België, Parl. St. Senaat 1998-1999, nr. 1-
326/9, 511-512. 
18 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, B.S. 5 januari 
1999. 
19 T. VANDER BEKEN, G. VERMEULEN en K. VANHEDDEGHEM, Informatie, Politie, Justitie en Bestuur. Een 
verkennend juridisch onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van artikel 44/5 van de Wet op het politieambt, IRCP, 
2001,onuitg, 6 (hierna ‘Rapport Vander Beken), met verwijzing naar F. SCHUERMANS, ‘Gewapend bestuursrecht: is er een 
rol weggelegd voor pro-actieve recherche?’, Custodes, 1999, nr. 1, 105. 
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De wil om initiatieven te nemen in de richting van een gewapend bestuursrecht wordt uitdrukkelijk 

kenbaar gemaakt in de Kadernota Integrale Veiligheid 2004 en in het Nationaal Veiligheidsplan 2008-

2011. Het is de ambitie van de regering om het land te ontwikkelen tot een open samenleving waarin 

alle mensen zich ten volle kunnen ontplooien, in wederzijds respect voor elkanders rechten en 

plichten. Een excellente politiezorg, behoorlijk bestuur en een doeltreffende rechtsbedeling zijn voor 

de regering de grondvoorwaarden om dit waar te maken. Daarvoor is een samenhangend geheel van 

maatregelen onontbeerlijk. Vandaar dat het nationaal veiligheidsplan 2008-2011 enkele fundamentele 

doelstellingen en aandachtspunten vermeldt die nog geconcretiseerd moeten worden.20 

 

In de Kadernota Integrale Veiligheid veronderstelt een geïntegreerde aanpak van georganiseerde 

criminaliteit een geheel aan maatregelen van bestuurlijk-preventieve aard en initiatieven op 

gerechtelijk-repressief vlak. Verwijzend naar een in 2002 uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek naar 

de praktische toepasbaarheid van het gewapend bestuur21, komt men tot het besluit dat op dit ogenblik 

slechts op een minimale basis informatie kan uitgewisseld worden tussen politieoverheden en enkel in 

het kader van opdrachten van opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijk politie. Voor de informatie-

uitwisseling met niet-politiële overheden bestaat geen wettelijk basis. Bijgevolg dienen initiatieven 

genomen te worden om de wettelijke obstakels voor de informatie-uitwisseling tussen gerechtelijke 

diensten en het openbaar bestuur uit de weg te ruimen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met 

de eerbiediging van de grondrechten van de burger, en met de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer in het bijzonder, aldus de Kadernota 2004.22 

 

Dit vraagt echter een geïntegreerde aanpak binnen het concept van de integrale veiligheid. Integrale 

veiligheid is volgens de Kadernota 2004 het concept om criminaliteit, overlast en verkeersveiligheid in 

al hun aspecten in een zo breed mogelijke context te benaderen. De kerngedachte hierbij is de 

permanente aandacht voor zowel preventie, repressie als de opvolging van daders en slachtoffers. 23 

Dit vraagt overleg en partnerschap waarbij de kernactoren voor de bestrijding van criminaliteit en 

onveiligheid niet langer beperkt kan blijven tot de driehoek politie, magistratuur en bestuurlijke 

overheden. Door het gewijzigd karakter van de criminaliteit, de complexiteit van de samenleving en de 

complexiteit van de criminaliteit en onveiligheid is de ‘klassieke’ aanpak gedoemd te mislukken. Er 

wordt bijgevolg gestreefd naar een uitbreiding van de betrokkenheid bij het integraal veiligheidsbeleid 

door administratieve diensten, inspectiediensten, private partners, gemeenschappen en gewesten, enz.24 

 
                                                 
20 Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011, goedgekeurd op 1 februari 2008, 5. 
21 K. VAN HEDDEGHEM, T. VANDER BEKEN, G. VERMEULEN en B. DE RUYVER, Gewapend bestuursrecht 
gescreend, Antwerpen, Maklu, 2002, 212 p.  
22 Kadernota Integrale Veiligheid, 30-31 maart 2004,17, www.infozone.be. 
23 Kadernota 2004, 6. Het begrip ‘integrale veiligheid’ is echter niet nieuw. Zie G.L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE 
MESMAEKER en A. LINERS, De wet op het politieambt. Handboek van de politiefunctie, Uitgeverij Politeia, 2010, 53, met 
verwijzing naar M. COOLS, ‘Integrale veiligheidszorg in perspectief’, Pretekst, juni 1997, 15-17. 
24 Kadernota 2004, 97. 
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Vier jaar later worden in het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 negen doelstellingen opgesomd. 

Het gaat om de belangrijke positie van de politie als actor voor een veiliger samenleving (1), het 

probleem van de onveiligheid (2), een geïntegreerde aanpak op nationaal en decentraal niveau van de 

veiligheidsproblemen (3), de aandacht voor preventie, reactie en nazorg (4), een transparant en 

meetbaar veiligheidsbeleid (5), met sturing door de federale overheid om versnippering tegen te gaan 

(6), de oplijsting van prioritaire criminele fenomenen en andere belangrijke veiligheidsproblemen (7), 

optimalisatie van het strafrechtelijk beleid (8) en ten slotte – als negende doelstelling – het toepassen 

van het gewapend bestuurrecht. 

 

Volgens de regering is het alert toepassen van administratieve procedures ten opzichte van daders van 

ernstige inbreuken een onmisbaar instrument geworden voor een grotere veiligheid in de maatschappij. 

Hiervoor zal in bepaalde gevallen de regelgeving moeten aangepast worden. Welke concrete 

maatregelen dat zijn, zal worden vermeld in de geactualiseerde Kadernota integrale en geïntegreerde 

veiligheid. Dit moet ertoe leiden dat de bestuurlijke overheden, elk op hun niveau en binnen het kader 

van hun bevoegdheden, verdere initiatieven zullen moeten nemen voor de ontwikkeling van een beleid 

van gewapend bestuursrecht die wordt ingepast in het globale veiligheidsbeleid. Daarbij zijn de 

gemeentelijke administratieve sancties een van de instrumenten binnen het nog verder te ontwikkelen 

arsenaal van maatregelen van gewapend bestuursrecht. Daarnaast moeten de nodige “reparatiewetten” 

ervoor zorgen dat het gewapend bestuur daadwerkelijk wordt ingevoerd.25 Bij het schrijven van 

onderhavig eindverslag is de Kadernota integrale en geïntegreerde veiligheid – dat dateert van 2004 – 

echter nog niet geactualiseerd. 

 

Uit de doctrine blijkt voorts dat het begrip gewapend bestuursrecht aanleiding heeft tot verschillende 

interpretaties. Naargelang de invalshoek gaat het om het ontwikkelen van specifieke wetgeving, een 

betere controle en naleving van de bestaande regelgeving, het installeren van specifieke 

controleorganen, de bestrijding van zware en georganiseerde of ook lichte criminaliteit via repressieve 

dan wel preventie, interne controle en voorkomen van willekeur. Ook zijn er verschillende termen in 

omloop. Zo worden de volgende termen gebruikt: ‘gewapend bestuursrecht’, ‘gewapend bestuur’, 

‘bestuurlijke aanpak’. Van Heddeghem en Vander Beken omschrijven het begrip ‘gewapend bestuur’ 

als volgt: ‘het verstevigen van het bestuursrecht (administratief recht) opdat dit zou kunnen dienen ter 

beheersing van (georganiseerde) criminaliteit , door met name het bestuur bevoegdheden toe te kennen 

die het in staat stellen om, wanneer het in contact komt met een criminele entiteit, te voorkomen dat 

deze misbruik zou maken van legale instrumenten.’ Maar zij voegen er onmiddellijk aan toe dat 

definiëren leidt tot beperkingen en het daarom aangewezen is deze problematiek eerder conceptueel te 

benaderen dan terminologisch. Concreet heeft de problematiek betrekking op het uitsluiten van 

                                                 
25 Nationaal Veiligheidsplan, 10 en 68. 
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criminele personen van deelneming aan overheidsopdrachten en het weigeren of intrekken van 

vergunningen en/of subsidies aan criminele personen.26 

 

Ook de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties wordt in de 

rechtsleer beschouwd als een nieuwe stap in de uitbouw van het zogenaamd bewapend bestuursrecht.27 

Ondertussen werd zeer recent een wetsvoorstel ingediend die de gemeente de bevoegdheid verleent 

om hun arsenaal van gemeentelijke administratieve sanctie uit te breiden met de mogelijkheid tot het 

opleggen van een straat- of plaatsverbod.28 Het is de bedoeling het bestuursrecht te verstevigen door 

onder meer in de gevallen waar de openbare orde en rust wordt verstoord door schade en vernieling 

aan andermans goederen en openbare plaatsen aan te brengen, verstoren van de nachtrust, enz. de 

daders voor een bepaalde periode te beletten toegang te nemen tot de straten en pleinen waar deze 

feiten zijn geplaagd. Zoals gezegd wordt deze vorm van gemeentelijk sanctiebeleid gezien als een 

invulling van de in het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 doelstelling dat de bestuurlijke 

overheden initiatieven nemen in het kader van de ontwikkeling van een beleid van gewapend bestuur. 

Volgens de indieners van het wetsvoorstel kunnen de artikelen 134ter en 134quater van de nieuwe 

gemeentewet trouwens reeds beschouwd worden als specifieke illustraties van het ‘gewapend 

bestuur’.29 

 

 

1.5 Afbakening centrale vraag van het onderzoek 

 

Uit het voorgaande volgt dat de problematiek van de informatieflux van de lokale overheid zich vooral 

afspeelt bij het uitstippelen van een evenwichtige beleidsregels met betrekking tot het 

besluitvormingsproces ten aanzien van het al dan niet toekennen van vergunningen door de 

burgemeester. De burgemeester is immers belast met de besluitvorming inzake de toelating om een 

bepaalde inrichting te openen of een subsidie toe te kennen. Indien de burgemeester moet kunnen 

inschatten of de vergunning zou kunnen misbruikt worden voor het opzetten of handhaven van illegale 

activiteiten, speelt de factor ‘informatie’ een belangrijke rol. Tevens lijkt het lokaal bestuur ook 

vragende partij te zijn om te kunnen beschikken over (een zekere mate van) financiële informatie. Met 

deze informatie zouden laakbare financiële constructies kunnen gedetecteerd worden. Samen met de 

ingewonnen informatie bij de betrokkene zelf, zou het lokale bestuur de aanvraag van een bepaalde 

vergunning zorgvuldiger kunnen beoordelen. En die informatie moet van dien aard zijn dat hij een 

                                                 
26 K. VAN HEDDEGHEM en T. VANDER BEKEN, l.c., 225. 
27 Zie ook F. SCHUERMANS en D. LYBAERT, ‘Wie het kleine niet eert…Het gemeentelijk handhavingrecht als een 
onderdeel van een globale aanpak:het gewapend bestuur’, Vigiles, 1999, afl. 3, 10-17. 
28 Wetsvoorstel van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 119bis, § 2, van de nieuwe gemeentewet, inzake straffen en 
administratieve sancties (ingediende door de heer Guido De Padt en mevrouw Nele Lijnen), Parl. St. Senaat, 2010-2011, nr. 
5-900/1. 
29 Ibid. 
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zorgvuldige besluit kan nemen. Dit betekent dat de burgemeester moet kunnen beschikken over 

relevante informatie voorafgaand en ter ondersteuning van besluitvorming in het kader van het 

vergunningenbeleid. Het onderzoek legt vooral de nadruk op deze fase van het besluitvormingsproces. 

 

In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen proactief, preventief en repressief optreden. 

Proactief bestuurlijke handhaving heeft betrekking op de informatiebehoefte en dus de 

informatieverwerking door de bestuurlijke overheid voorafgaand aan en noodzakelijk voor het nemen 

van een deugdelijke politiemaatregel. Daarbij ligt de nadruk op voorkomen dat de vergunning zou 

worden aangewend om illegale activiteiten uit te oefenen of voort te zetten. In dit geval speelt de 

informatievergaring zich af in de voorbereidingsfase van het besluitvormingsproces in het kader van 

het vergunningenbeleid. Wanneer de burgemeester daartegen preventieve of repressieve maatregelen 

neemt, is de vergunning initieel verleend. Er wordt preventief dan wel repressief gereageerd wanneer 

wordt vastgesteld dat de vergunninghouder de vergunningvoorschriften niet naleeft. Preventief houdt 

in dat de vergunning wordt geschorst, waarbij de vergunninghouder de mogelijkheid krijgt zich in 

orde de stellen van de voorwaarden van de vergunning. De preventieve aard van de maatregel ligt 

hierin dat iedereen er baat bij heeft dat de inrichting kan voortbestaan, maar de tijdelijke sluiting 

aangewezen is in het algemeen belang. We denken hierbij aan veiligheidsvoorschriften en 

milieuregelgeving. Deze preventieve maatregel kan echter worden omgezet in een effectieve sluiting 

van de inrichting wanneer de vergunning wordt misbruikt of de voorwaarden die aan de vergunning 

gekoppeld zijn manifest worden geschonden. In dat geval neemt de bestuurlijke overheid een 

repressieve maatregel. 

 

 

1.6 Focusgroep 

 

Naar aanleiding van deze onderzoeksopdracht werd ervoor gekozen om een focusgroep op te zetten 

waarin beide landstalen tegelijk vertegenwoordigd zijn en de informatiestromen beheren of informatie 

verzamelen die voldoen aan de informatiebehoefte van de gemeentelijke overheid. Deze constructie 

heeft de volgende voordelen. Vooreerst wordt hierdoor een zo breed mogelijk draagvlak gecreëerd 

waardoor de problematiek vanuit diverse invalshoeken kan worden besproken. Tegelijk kunnen zowel 

de praktische als de juridische problemen in verband met de informatiestromen tussen de lokale 

overheden en de diverse instanties en de onderlinge informatiestromen tussen de gemeenten onderling 

in kaart worden gebracht.  

Tijdens deze vergadering worden aan de actoren enkele concrete stellingen voorgelegd waarover een 

debat wordt gevoerd. Vervolgens wordt gepeild naar de voorkeur (al dan niet gradueel) van de actoren 

waarbij een stemming volgt over de afzonderlijk stellingen. 
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Deze discussieforum werd georganiseerd op 29 maart 2011 waarop verschillende stakeholders werden 

uitgenodigd. De volgende organisaties of organen hebben aan deze focusgroep deelgenomen: 

Maasmechelen (politie), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Vereniging van de Stad 

en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het College van procureurs-generaal, de 

FOD Sociale Inspectie en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

Zijn niet op de uitnodiging ingegaan of waren verontschuldigd: FOD Financiën (Bijzondere 

Belastingsinspectie), de Waalse Unie van Steden en Gemeenten (UVCW), de Vaste Commissie 

Lokale Politie en de Federale politie, Directie operationele politionele informatie 

 

Er werden aan de deelnemers van de focusgroep twee casussen voorgelegd. De eerste casus had 

betrekking op het misbruiken van de vergunning voor het verhandelen van drugs. De tweede casus had 

betrekking op het in standhouden van georganiseerde criminaliteit. Beide casussen zijn gebaseerd op 

reële gebeurtenissen. Telkens werden dezelfde vijf vragen gesteld.30 Het aanhouden van een bepaalde 

systematiek bleek geen sinecure. Dat is onder meer te verklaren door het gegeven dat bepaalde 

argumenten tot bijkomende (sub)vragen hebben geleid. Bijgevolg is het eindproduct van de 

focusgroep een complexe samenstellingen van standpunten en argumenten en vraagstellingen die 

grotendeels beide casussen overkoepelen. Om zicht te krijgen in de standpunten en argumenten van de 

deelnemers aan het debat, worden de antwoorden op de 14 vragen en de afgeleide subvragen in 

onderstaande weergave samengevat, geordend en systematisch besproken. 

 

Casus 1 

Iemand wenst in de gemeente een nieuwe feestzaal te openen. De bouwplannen voldoen aan alle 

ruimtelijke- en milieunormen. Ook de brandweer en politie leveren een positief advies, maar hebben 

twijfels. Hoewel de bank aan de aanvrager een lening verstrekt, heeft men vragen bij de totale 

financiering van de feestzaal. De vorige zaken die de aanvrager heeft uitgebaat zijn namelijk allemaal 

op de klippen gelopen. Enkele maanden na het verkrijgen van de uitbatingvergunning blijkt dat de 

aanvrager in drugszaken is verwikkeld en wellicht het geld heeft aangewend om de feestzaal te 

financieren. De uitbater heeft in feite de vergunning gebruikt om zijn criminele activiteiten (verder) te 

ontplooien. 

 

                                                 
30 1) Moet de burgemeester over informatie kunnen beschikken zodat hij het gevaar voor illegale exploitatie kan 

verhinderen? 

2) Zo ja, over welke soort informatie moet de burgemeester toegang krijgen? 

3) Op welke manier krijgt de burgemeester toegang tot deze informatie: rechtstreeks via mededeling 

4) Indien informatie onrechtstreeks wordt medegedeeld, wie is de verstrekker van de informatie: politie of parket of beide?  

5) In welke vorm wordt de informatie verkregen: advies of historiek van gerechtelijke antecedenten? 
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Casus 2 

In café, waar hoofdzakelijk Albanezen over de vloer komen, wordt geschoten. Daarop wordt de café 

op bevel van de burgemeester gesloten. Enige tijd later doet iemand een aanvraag tot het bekomen van 

een uitbatingvergunning voor dezelfde inrichting. Hoewel die persoon niets met het schietincident te 

maken heeft, wordt vermoed dat de aanvrager in werkelijkheid een stroman is om de feitelijke 

uitbating terug in handen van de vorige uitbaters te geven. Er zijn immers vermoedens dat deze 

personen banden hebben met de Albanese maffia en de café gebruiken om hun criminele activiteiten 

(veder) uit te bouwen. Op de nieuwe vergunningaanvrager is echter op het eerste gezicht niets aan te 

merken. 

 

 

1.7 Uitkomsten van de focusgroep 

 

7.1. Aangenomen dat de burgemeester naar actuele wetgeving in principe alleen toegang krijgt 

tot bestuurlijke informatie. Moet de bevoegdheid van de burgemeester uitgebreid worden in het 

kader van de bestrijding van de (georganiseerde) criminaliteit? 

 

Volgens een deelnemer hangt dit of van de vraag of men de bestuurlijke autoriteiten 

verantwoordelijkheid wil geven om een halt toe te roepen aan criminele activiteiten of handelingen die 

kunnen dienen als dekmantel voor criminele activiteiten. Een andere deelnemer is van mening dat 

vanuit een politionele benadering en in het kader van het integraal veiligheidsbeleid de lokale overheid 

en de politie partners zijn in de bestrijding van fenomenen en uitwassen daarvan. Dit vereist evenwel 

een proactieve aanpak en vereist bijgevolg een verruiming van de instrumenten om deze proactieve te 

kunnen realiseren. Zowel de politie als de lokale overheid en het gerecht hebben hier baat bij. In de 

optiek van het integraal veiligheidsbeleid, de doelstellingen van het nationaal veiligheidsplan en 

veiligheidsbenadering in het algemeen kan men deze vraag dus positief beantwoorden. Maar naar de 

huidige stand van de wetgeving is dat nog niet op die manier geregeld.  

 

Een andere deelnemer stelde dat men er misschien beter mee begint met ervoor te zorgen dat iedereen 

zijn taak ernstig opneemt en naar behoren uitvoert. Nemen we nu het voorbeeld van witwaspraktijken. 

Daar geeft de bank een wettelijke plicht dit te melden. Dat is dus in principe geen taak van de 

burgemeester. De ervaring leert overigens dat de burgemeester eerder de impact dat bepaalde illegale 

activiteiten op de rust en veiligheid in zijn gemeente heeft als richtsnoer nemen. Stel dat die feestzaal 

opengaat en er is daar een normale exploitatie. Dan zal de lokale overheid of de burgemeester daar op 

het eerste gezicht geen nadeel van ondervinden. Hij zal anders reageren wanneer hij verneemt dat 

iemand een café of feestzaal zal uitbaten die gekend is of veroordeeld voor drugsfeiten. Dan zal de 
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burgemeester die vergunning liever niet gaat geven, want dan komt de openbare orde in de gemeenste 

in het gedrang. Maar dat is al een stapje verder weg van de lokale overheden. 

 

Volgens de ene deelnemer moet de casus in een breder kaderen besproken worden en vooral in het 

licht van de burgerlijke aansprakelijkheid van de burgemeester. Want de burgemeester is persoonlijke 

aansprakelijk. Wanneer hij geconfronteerd wordt met een aanvraag voor het openen van een crèche en 

de aanvrager is een persoon met twijfelachtige achtergrond, dan moet hij als een goed huisvader 

optreden en moet hij zorgen dat daar geen criminele feiten kunnen plaatsvinden die enorme gevolgen 

kunnen hebben voor de plaatselijke gemeenschap. Er moeten daarom wettelijke criteria vastgelegd 

worden, zodat de burgemeester de nodige handvaten heeft om een zorgvuldige beslissing te nemen. 

Daardoor wordt zijn aansprakelijkheid al een groot stuk beperkt. Het systeem van een beroepsverbod 

uitgesproken door de rechter kan al een eerste stap zijn. Maar komt de burgemeester dat te weten? 

 

 

7.2 Is het wenselijk dat de burgemeester zich vanuit het concept van een integraal 

veiligheidsbeleid zich reëel met criminaliteit bezig houdt? 

 

Sommige deelnemers stelden dat wat betreft bijvoorbeeld een crèche of een jongerencafé komt men 

volgens deelnemer direct terecht bij een wettelijke opdracht van de gemeente, met name de 

handhaving van de openbare orde. Je zou kunnen aannemen dat de burgemeester daar zijn rol ten volle 

wil kunnen spelen. Met betrekking tot het witwassen van criminele financiële middelen, met het effect 

dat deze organisatie de werking van de inrichting daarmee financiert en exploiteert, is het nog de vraag 

of dit binnen de focus of de wettelijke opdracht van de gemeente valt. 

Aan de andere kant wordt erop gewezen het vanuit oogpunt van integrale benadering van de aanpak 

van (dergelijke vormen van) criminaliteit, voor de burger frustrerend en schokkend is om deze 

problemen lijdzaam te moeten ondergaan. In de ogen van de burger is het onbegrijpelijk dat wanneer 

de criminele banden gekend zijn, de burgemeester toch een vergunning voor die inrichting moet 

afleveren. De burger beseft niet dat de burgemeester niet de instrumenten heeft hiertegen op te treden. 

 

Een andere mogelijkheid is doen zoals deze vormen van criminaliteit in Nederland worden aangepakt, 

maar zonder een kopie van de Bibob-wet te willen invoeren. Het gaat om bijzondere en specifieke 

wetgeving die toegepast wordt voor bijzonder en specifieke doeleinden. Dat is het belangrijk. 

Natuurlijk komt het recht privacy in het gedrang. Daarom moet duidelijk bepaald worden om welke 

feiten de beperking op de bescherming van dit grondrecht toegelaten is. Voor niet ernstige 

strafrechtelijke feiten lijkt dat niet aangewezen. Opnieuw wordt het voorbeeld van een kindercrèche 

gegeven naar voren gebracht. In dat geval zou dat inbreuk op het recht op privacy diepgaander mogen 

zijn. Een andere deelnemer gaf het voorbeeld van het onderwijs, waar er attesten moeten voorgelegd 



 26 

worden. Stel dat iemand veroordeeld is. Ook al moet er rekening gehouden worden met het principe 

van de resocialisatie, dan nog zal die persoon niet opnieuw in het onderwijs tewerkgesteld kunnen 

worden. Het gaat dus om bepaalde grenzen die de maatschappij inbouwt. En dan is het de vraag 

hoeveel grenzen en tot op welke hoogte de maatschappij daartoe bereidt is. 

 

De federale politie lijkt vragende partij te zijn voor het toepassen van gewapend bestuur waarin wordt 

verwacht dat de lokale overheid participeert. Het is mede het uitgangspunt van het concept van 

integrale veiligheid dat de lokale overheden deel uitmaken van ganse keten die ertoe uiteindelijk moet 

toe leiden dat criminele organisaties hun activiteiten niet kunnen opzetten of bestendigen of panden 

opkopen in de gemeenten. Dat veronderstelt een bepaalde verantwoordelijkheid die de burgemeester 

zou moeten opnemen omdat dit in het voordeel speelt van onze samenleving. In de praktijk vertrekken 

de burgemeesters daarentegen vanuit het idee dat elke instelling haar verantwoordelijkheid moet 

nemen, zonder dat de lokale overheid voor eventuele fouten of nalatigheid moet opdraaien. Natuurlijk, 

van zodra een bepaald feit of gebeurtenis repercussies heeft op die lokale gemeenschap of die 

gemeente, dan gaat de burgemeester daar wel iets aan willen doen. 

 

De visie deze burgemeesters, die volgens een andere deelnemer inderdaad in veel gemeenten speelt, 

heeft volgens een andere deelnemer  ook te maken met de vaststelling dat de betrokkenheid van de 

lokale overheid bij de bestrijding van de criminaliteit afhangt van de mate van zichtbaarheid van de 

criminaliteit. De burgemeester zal bereid zijn actiever mee te werken wanneer illegale activiteiten een 

negatieve impact hebben op de lokale gemeenschap hebben omdat dit zichtbaar is. Nemen we 

bijvoorbeeld de visuele overlast en het gevoel van onveiligheid die de burger ervaart in buurten waar 

gemakkelijk drugs aan de man worden gebracht. Daarentegen stoort men zich minder aan 

witwaspraktijken. Dat laatste brengt per definitie geen overlast of gevoel van onveiligheid met zich 

mee.  

 

 

7.3 Is het doel ‘openbare orde’ op zich concrete finaliteit is? 

 

Sinds de wet verwerking persoonsgegevens is het verboden zomaar persoonsgegevens uit allerlei 

bronnen te gaan verzamelen voor het tijdstip dat de gegevens in de toekomst wel eens nuttig kunnen 

zijn. In principe moet het doel vooraf gekend zijn. Vervolgens kan informatie uit relevante bronnen 

om dat doel te kunnen verwezenlijken verzameld worden. Maar als het concrete doel niet op voorhand 

vastligt en er toch proactief, zelfs speculatief, gegevens uit allerhande bronnen verzamelen worden, 

dan botst dat zowel met het principe van de finaliteit als de proportionaliteit. 
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Een deelnemer stelde dat het doel van de gegevensverwerking niet te nauw omschreven mag worden 

omdat men dan al snel buiten de grens van dat doel gaat treden en op zich reeds een probleem kan 

creëren. Aan de andere kant mag dat doel ook niet te ruim omschreven zijn, in die mate dat de 

verwerkingen in een breed scala van doeleinden past en dus voor iedere verwerking kan ingeroepen 

worden. Er moet bijgevolg een evenwicht zijn. Maar wanneer men geen duidelijk doel voor ogen 

heeft, dan wordt het moeilijk om de proportionaliteit te doorzoeken.  

Vervolgens moet er ook gekeken worden naar de identificatiegraad van de gegevens die men inzamelt. 

Er moet onderzocht worden of er niet kan gewerkt worden met geaggregeerde gegevens. In plaats van 

ganse dossiers over te maken kan men desgevallend ook kiezen om een selectie van gegevens door te 

geven. 

 

Een andere deelnemer merkte op dat het ook belangrijk is dat we weten over welke soort informatie 

het gaat. We nemen het voorbeeld dat het toekennen van de vergunning onder meer gekoppeld is aan 

de voorwaarde dat de aanvrager een attest van goed gedrag en zeden of een uittreksel uit het 

strafregister moet voorleggen. Welnu, dit zijn objectieve gegevens. Maar als er gewerkt wordt met 

informatie die gestoeld is op louter vermoeden van (banden met) criminele activiteiten, dan lijkt dit 

moeilijk te verdedigen voor de Raad van State. Stel dat iemand in een onderzoek verwikkeld is en 

uiteindelijk onschuldig blijkt zijn. Maar ondertussen heeft de burgemeester wel de vergunning 

geweigerd. Is voor een burgemeester niet gevaarlijk om op dergelijke manier te werken? 

 

 

7.4 Heeft de burgemeester toegang tot strafrechtelijke informatie? 

 

Wanneer de burgemeester over informatie beschikt die geen uitstaans heeft met de bevoegdheid 

waarover hij beschikt, moet het antwoord eerder negatief zijn. Maar dan is het de vraag of de 

burgemeester alles moeten weten wanneer andere diensten over bepaalde aspecten over meer 

informatie beschikken en expertise hebben.  

 

De vertegenwoordiger van het College van procureurs-generaal ziet een groot wettelijk beletsel. 

Namelijk artikel 125 van het KB tarief in strafzaken. Deze bepaling vereist de toestemming van de 

procureur-generaal. Dat betekent ten eerste dat hij in een bepaalde fase van de procedure het geheim 

van onderzoek tegensprekelijk zou maken, en daar moeten we de repercussies van overwegen. Ten 

tweede, van het ogenblik dat u die informatie ter beschikking stelt aan een administratieve overheid, 

moet die informatie ook aan de partijen ter beschikking gesteld worden. Op dat openblik komt 

bijvoorbeeld die witwasser te weten wat er in zijn dossier staat waardoor verder strafonderzoek op de 

klippen loopt. Wanneer men toch de burgemeester inzage in het dossier zou verlenen, zal dat moeilijk 
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de toets van de Raad van State doorstaan. Dat is ook het geval wanneer men de informatieoverdracht 

zou steunen op de wet op het politieambt. 

 

Er werd door sommige deelnemers opgemerkt dat de burgemeester op dat vlak geen vragende partij is. 

Burgemeesters, zo stelde een deelnemer,  zijn niet geïnteresseerd in dat strafdossier, maar willen 

daarentegen wel weten of er informatie is en of zij deze kunnen meenemen in hun beslissing om al dan 

niet de vergunning te verlenen. Sommigen voeren nog een andere reden aan waarom deze informatie 

voor de burgemeester van belang kan zijn. Namelijk om economische redenen. Burgemeesters zitten 

vaak met een commercieel conflict. Ze willen dat het goed gaat in hun gemeente. Ook bedrijven die 

werknemers ‘in het zwart’ betalen brengen werkgelegenheid voort in de regio en genereren 

belastingen. 

 

Er werd daartegen door een andere deelnemer ingebracht dat de informatieoverdracht en doeleinden 

van de oorspronkelijk verwerking van die informatie verenigbaar moet zijn. Men kan niet zomaar 

informatie uit databank X koppelen met informatie uit databank Y. Met het koppelen van bestanden 

moet je altijd voorzichtig zijn. Hier speelt namelijk ook het principe van de proportionaliteit. Men mag 

dus niet zomaar gegevens die voor een bepaald doel worden verwerkt voor daarmee onverenigbare 

doeleinden gebruiken. Hoe verder de afstand van het oorspronkelijk doel, hoe meer problemen dat dit 

oplevert in termen van privacy. 

 

 

7.5 Wie moet die stukken aanleveren? 

 

De voorkeur van de focusgroep lijkt uit te gaan naar parket en/of politie, soms naar de stadsdiensten of 

een tussenorgaan. Een andere mogelijkheid is dat een specialiseerde dienst de informatie opvraagt en 

controleert en op basis daarvan aan de burgemeester een advies verstrekt. In dergelijk systeem is de 

burgemeester niet bevoegd om die informatie zelf op te vragen. Dat wordt gedaan door daartoe 

bevoegde ambtenaren en Calog-personeel31 die toegang heeft tot bepaalde informatie. En dat is 

traceerbaar. Er kan nagegaan worden wie en wanneer de databank bevraagt heeft, welke informatie 

werd opgevraagd en met welk doel. 

 

Het opvragen en raadplegen van politionele informatie zijn verwerkingen in de zin van de wet 

verwerking persoonsgegevens. Men krijgt de gegevens of krijgt er zelf toegang. De vraag is krijgt men 

informatie of krijgt men ze niet en in welke identificatiegraad. Dat zijn belangrijke elementen. Zelf 

zoeken is natuurlijk problematischer. Want als men zelf zoekt, dreigt het gevaar van visnetoperaties. 

                                                 
31 Calog-personeel zij geen politieambtenaren, maar personeel die enkel belast is met administratieve taken bij de 
politiediensten. 
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Dat wil zeggen dat er geen duidelijke criteria zijn. Men zoekt er maar op los, zonder effectieve 

begrenzing. Er moet bijgevolg een filter zijn op basis van duidelijke instructies. 

 

Een deelnemer merkte op dat het voorleggen van een moraliteitsattest – zoals dat het geval is voor 

drankvergunningen – vandaag een gangbare praktijk in de gemeenten is. Maar die wetgeving moet 

wellicht geactualiseerd worden omdat bepaalde misdrijven, zoals drugs niet in de lijst staan opgesomd. 

De vraag is of de burgemeester dergelijk systeem wil voor elke vergunning. Wellicht niet. Er wordt 

gewezen naar de drugswet. Deze wet biedt een aantal mogelijkheden. Zie naar de samenwerking 

tussen de stad Antwerpen en het parket van Antwerpen waar, rekening houdend met het geheim van 

het onderzoek, de procureur de burgemeester adviseert om in te grijpen via sluitingsbevel van de 

inrichting. De burgemeester verkrijt geen inhoudelijke informatie, maar wordt ingelicht dat er een 

onderzoek bezig is en gaat over tot een bestuurlijke sluiting van de inrichting. Het één sluit het ander 

dus niet uit. De burgemeester heeft niet de finaliteit om de rol van het parket over te nemen, maar wil 

daarentegen wel zijn rol kunnen spelen in het kader van de handhaving van de openbare orde 

 

Een andere deelnemer stelde dat een soortgelijke screening op het vlak van het nakomen van 

sociaalrechtelijke verplichtingen niet veel aarde aan de dijk zal brengen. Zo zal in het een criminele 

organisatie in het algemeen haar sociaalrechtelijke verplichtingen netjes nakomen. Ze willen immers 

niet de aandacht van de politie of het gerecht trekken. Dat zou hun criminele activiteiten kunne  

hypothekeren. Bovendien staan veel werkgever genoteerd voor sociale fraude. Deze informatie zal op 

zich dus niet veel bijbrengen. 

 

Men is er evenwel unaniem over eens dat de nodige attesten of adviezen aan de burgemeester moeten 

verstrekt worden. Het is niet de rol van de burgemeester om zelf een onderzoek te verrichten. 

 

 

7.6 Kan er naar huidige wetgeving proactief gewerkt worden? 

 

Een deelnemer gaf de wet op de overheidsopdrachten als voorbeeld. Wanneer een administratieve 

overheid een aanbesteding wil verrichten, moet zij, voordat zij de opdracht toewijst, een aantal zaken 

nagaan. Daarvoor moet ze beschikken over attesten. Bijvoorbeeld een attest van niet-faillissement, een 

attest dat er geen schulden zijn bij de sociale zekerheid, dat de sociale zekerheid van de werknemers 

betaald is, dat de fiscale verplichtingen voldaan zijn, enz. Deze reeks attesten moet de administratieve 

overheid bekomen vooraleer zij de opdracht toewijst. Anders riskeert hij zelf op te draaien voor de 

kosten die de aannemer nog verschuldigd is. Het gaat in dit geval om informatie die zelf door de 

aanvrager wordt aangeleverd. Ten opzichte van de privacy is dat een heel ander verhaal. 
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Een andere deelnemer stelde dat een uitbatingvergunning wordt verleend op basis van het 

gemeentelijk politiereglement. In dat reglement zijn een aantal voorwaarden opgesomd waaraan de 

aanvrager moet voldoen. En de gemeenten zijn daar creatief mee. Zoals een financieel onderzoek 

opleggen: fiscale schulden aan de gemeente of andere zaken die nog aan de stad moet betaald worden. 

 

Niet iedereen is ervan overtuigd dat dergelijk systeem sluitend is in het licht van de besproken 

casussen. Want het gaat ook om het gebruikt van illegale financiële middelen. Daarom wordt vanuit 

politioneel oogpunt een onderzoek naar de oorsprong van het geld belangrijk geacht. Het gaat bij 

criminele organisaties uiteindelijk om het versterken van hun positie, welke gebaseerd is op het 

vergroten van het financieel vermogen. Aan de andere kant blijkt de politie zeker niet over alle 

informatie te beschikken. De politie beschikt kennelijk niet over alle informatie die betrekking heeft 

op gerechtelijke onderzoeken. In die zin is het onderzoeksterrein van de politie niet onbeperkt. 

 

 

7.7 Kan de beoordeling van de burgemeester gebaseerd zijn op zowel ‘zachte’ als ‘objectieve’ 

informatie, in de zin dat er sprake moet zijn van ‘ernstig gevaar’ dat de vergunning misbruikt 

wordt voor criminele activiteiten? 

 

Vanuit politioneel oogpunt zijn bijkomende uitbatingvoorwaarden aangewezen. Bijvoorbeeld, niet 

enkel een financieel onderzoek in het kader van openstaande rekeningen bij de gemeente, maar ook – 

en vooral – de oorsprong van de financiële middelen. Dat zou door een onafhankelijk dienst kunnen 

nagekeken worden. Dat is het zachte luik: is er een vermoeden dat die persoon de zaken van die 

criminele organisatie gaat verder zetten en opnieuw permanent voor overlast zal zorgen. Of is dat 

vermoeden latent aanwezig, dan met een grote graad van waarschijnlijkheid of reëel aanwezig. Maar 

momenteel kan dat met de huidige wetgeving niet. 

 

Vandaar dat zogenaamde ‘zachte’ informatie in het advies aan de burgemeester moet kunnen 

meegewogen worden. Het is een beetje vreemd dat de politie aan iemand die een vennootschap met 

illegale financiële middelen begint niet zou mogen vragen waar hij die middelen vandaag haalt, maar 

hem eerder met open armen zou moeten ontvangen omdat hij in de gemeente investeert. 

 

Anderen menen dat het afhangt van een wettelijk waarin wordt omschreven op basis van welke 

informatie de burgemeester zijn beslissing moet nemen. Tegelijk wordt het sterk betwijfeld of het 

(louter) rekening houden met ‘vermoedens’ houdbaar is binnen het Europees wettelijk kader en de 

Europese rechtspraak. Een beslissing nemen op basis van het ‘buikgevoel’ is gevaarlijk. Je moet dat 

buikgevoel kunnen objectiveren. Als je spreekt van een gerechtelijk attest, dan is dat wettelijk 

geregeld, dat is een objectief gegeven. Maar op de vraag ‘wat vind je van die persoon?’, ‘is dat een 
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goed of slecht persoon?’, daar kan verschillend op geantwoord worden. Daar moet een onderscheid in 

gemaakt worden. 

 

 

7.8 Kan het informatiesysteem zoals van toepassing in de wapenwet een oplossing zijn? 

 

Sommigen in de focusgroep vrezen dat een systeem waarbij een diepgaand onderzoek naar de 

persoonlijkheidskenmerken van de vergunningsaanvrager zoals dat het geval is voor het voorhanden 

hebben van een wapen niet meteen soelaas zal brengen, omdat je daar meer in een beroepsverbod 

terecht komt. Die mensen die een (uitbating)vergunning aanvragen willen een beroep uitoefenen en 

een inkomen verwerven. Te strenge voorwaarden opleggen voor alle categorieën van vergunning 

maakt het ondernemen onmogelijk. 

 

 

7.9 Het idee wordt geopperd om de aangeleverde adviezen niet tegensprekelijk te maken. Een 

onafhankelijk instantie zou kunnen toetsen of de burgemeester op basis van deze adviezen in 

redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen.  

 

Bijna alle deelnemers wezen een informatiesysteem van de hand waarbij de burger geen inzage heeft 

in documenten die op hem betrekking hebben. Er is het vermoeden van onschuld, het geheim van het 

onderzoek en de rechten van de verdediging. Op internationaal vlak heeft men dat proberen te doen 

met zogenaamde ‘zwarte lijsten’. Een voorbeeld is de lijst van personen die zouden bijdragen aan 

terroristische organisaties of de financiering ervan. En daar heb je hetzelfde probleem. Iemand staat op 

de lijst, maar men wil niet zeggen om welke reden dat hij in verband wordt gebracht met terrorisme. 

Daar zijn een aantal procedurele minimumeisen die het Europees Hof van Justitie aan aanleggen van 

fichering vastkoppelt, zoals het recht om gehoord te worden. Dus, vanaf het ogenblik dat je een 

systeem ontwikkelt die rechtsgevolgen heeft, dan is men quasi verplicht om daar ook die procedurele 

eisen aan te koppelen. En dat willen die burgemeesters niet. Maar dan zit je met een systeem dat niet 

klopt. 

 

De link werd gelegd met de procedure voor het afleveren van veiligheidsmachtigingen of 

veiligheidsattesten. Degene die bijvoorbeeld een functie ambieert in een kerncentrale, zo stelde een 

deelnemer, zal een veiligheidsmachtiging moeten aanvragen en vervolgens over een veiligheidsattest 

moeten beschikken. Hiervoor wordt de aanvrager gescreend in de politiedatabank en de 

Staatsveiligheid gaat een en ander natrekken. Vervolgens wordt een positief of negatief advies 

verstrekt. In principe kan de betrokkene tegen de beslissing beroep aantekenen en heeft hij het recht 

om zijn dossier in te kijken. Er is een mogelijkheid ombepaalde informatie niet tegensprekelijk te 
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maken, maar dat wordt zeer uitzonderlijk toegepast. Bijvoorbeeld wanneer die persoon in verband 

wordt gebracht met terrorisme. Hier spreken we dus over het hoogste niveau van vertrouwelijkheid 

van informatie, laat staan dat het gaat om een café te openen. Je moet dus een wezenlijk onderscheid 

maken en bepalen op grond van welke criteria een uitbatingvergunning voor een café kan geweigerd 

worden. En de betrokkene moet toegang tot die informatie krijgen en desgevallend beroep kunnen 

aantekenen. 

 

 

7. 10 Het gaat weliswaar maar om het openen van een café, maar daarentegen wel over een 

ernstig strafrechtelijke feit. Laat je het strafbaar feit in dat geval dan buiten beschouwing? 

 

Sommigen in de focusgroep stelden dat de wetgever hierover een beslissing moet nemen. Men moet 

zich afvragen of voor het openen van bijvoorbeeld een café eenzelfde controle gaat verrichten als voor 

een wapenvergunning. Er moeten met andere woorden objectieve criteria in een wet opgesomd 

worden. Het gaat om het voorwerp van de vergunning. 

 

Zonder wettelijk kader loopt u een groot risico dat u gaat teruggefloten worden door de Raad van 

State, meende een andere deelnemer. Ten eerste moet de beslissing gemotiveerd zijn. Als de 

motivering niet correct is, wordt de beslissing sowieso ongedaan gemaakt. Ten tweede moet de 

informatie correct zijn en dus gebaseerd op bepaalde feiten waarvan de burgmeester kennis heeft. Hij 

zal met andere woorden moeten kunnen aantonen hoe hij die argumenten gekomen bent en op welke 

manier de burgemeester die informatie heeft verkregen. Als die informatie buiten een wettelijk kader 

werd verkregen, vraagt dat om problemen. Vandaar dat er een wettelijk kader moet zijn op grond 

waarvan duidelijk is welke gegevens de burgemeester mag en/of moet krijgen, zoals in de wet op de 

overheidsopdrachten en waarop hij zijn beslissing kan baseren. Op die manier kan de burgemeester 

niets gebeuren wat betreft zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 

 

Andermaal wordt het voorbeeld van een crèche te berde gebracht. Binnen een bepaald wettelijk 

afgelijnd kader zou de burgemeester moeten kunnen nagaan bij de diensten die daartoe bevoegd zijn 

om te zien of de aanvrager(s) geen gevaar voor kinderen opleveren. Maar dat zou hetzelfde kunnen 

zijn voor een café of een andere inrichting waarvan men overtuig is dat er strengere controles nodig 

zijn. 

 

 

7.11 Volgt hieruit dat ook het bedrijf moet doorgelicht worden? 
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De vraag is of dat de taak van een gemeente is. Tegelijk wordt gewaarschuwd voor ondoordachte 

wetgeving. Door de wetgeving zodanig te verstrengen dreigt het gevaar dat veel huidige of potentiële 

(kleine) ondernemers gaan afhaken De wetgever moet erop toezien dat het ondernemerschap niet 

onmogelijk wordt gemaakt En dat is meer het geval in knelpuntberoepen zoals kinderdagverblijven. 

 

 

7.12 Waar ligt de grens van die afweging van belangen? 

 

Volgens een aantal deelnemers moet je op basis van een risico-inschatting kijken welke sectoren er 

fraudegevoelig zijn. 

 

 

7.13 Biedt artikel 134quater NGW voldoende garanties? 

 

Krachtens artikel 134quater kan de burgemeester een inrichting sluiten wanneer de vergunninghouder 

de verplichtingen in de vergunning niet naleeft. 

Een deelnemer benadrukte dat de burgemeester honderden vergunningen aflevert, waarbij hij van een 

aantal weet dat de politie er vragen bij heeft. Maar op grond van de huidige stand van de wetgeving 

moet hij vaak die vergunning afleveren. Wanneer de voorwaarden voor de vergunning niet nageleegd 

worden kan hij nadien optreden door onder meer de inrichting te sluiten. Wat betreft proactief 

optreden brengt artikel 134quater NGW dus geen soelaas. 

 

Een andere deelnemer voegde eraan toe dat de politie of het parket vaak weten dat de betrokken 

opnieuw illegale activiteiten gaat opzetten en de politie slechts kan hopen dat de burgemeester geen 

vergunning verstrekt. Er worden vaak vergunningen verleend waarbij de politie weet dat het verkeerd 

gaat lopen. Bijvoorbeeld dat uit politionele informatie duidelijk blijkt dat de aanvrager een stroman is. 

Neem je als maatschappij dat risico? Ofwel er wordt beslist de vergunning af te leveren, want die 

stroman heeft geen gerechtelijke antecedenten. Ofwel wordt er een barrière ingebouwd. 

 

 

7.14 Biedt de wet op het politieambt een sluitende wettelijke grondslag om een 

informatiesysteem tussen verschillende instanties en de bestuurlijke overheid in het kader van 

de gestelde casus op te zetten? 

 

Volgens de vertegenwoordiger van het parket is dat onder de actuele wetgeving niet mogelijk, voor 

zover de informatie deel uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek of daarop betrekking heeft. Ook die 

zogenaamde ‘zachte’ informatie of informatie die in de ANG zit opgeslagen kan in principe niet aan 
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de burgemeester worden verstrekt. Het gaat in deze gevallen niet om bestuurlijke informatie, maar wel 

om gerechtelijke informatie. 

 

Er hiertegen ingebracht dat er wel degelijk een onderscheid is tussen bestuurlijke en gerechtelijke 

informatie. Zo wordt gewezen op de zogenaamde RIR en RAR- verslagen. Een RAR bevat 

bestuurlijke informatie. Een ander voorbeeld is de GAS-wetgeving. Hoewel er sprake is van besluit 

met punitief en repressief karakter , blijft het een besluit dat wordt genomen door de lokale 

bestuurlijke overheid. 

 

Het valt op te merken dat de wet verwerking persoonsgegevens per definitie geen onderscheid maakt 

tussen ‘bestuurlijke’ informatie en ‘gerechtelijke’ informatie. De informatie die door politie en de 

gerechtelijke overheden worden wordt verwekt zijn ‘gerechtelijke persoonsgegevens’ in de zin van de 

wet verwerking persoonsgegeven zodra iemand aan de hand van deze informatie kan geïdentificeerd 

worden. 

 

 

1.8 Samenvatting en conclusies 

 

We hebben gezien dat de burgemeester over verschillende rechtsinstrumenten beschikt waarmee hij 

kan reageren tegen inbreuken op wet- en regelgeving door de vergunninghouder. Hoewel deze 

maatregelen doorgaans van preventie aard zijn, bieden zij slechts deels antwoord tegen het uitoefenen 

van illegale activiteiten in de gemeenten. Doorgaans is de vergunning al verleend, zodat de 

burgemeester slechts na vaststelling van bepaalde inbreuken kan reageren. Wil men de gevolgen van 

de illegale activiteiten grondig kunnen aanpakken, is de beste remedie de oorzaken wegnemen. Maar 

in dat geval moet de burgemeester voorafgaand aan zijn beslissing over de nodige relevante informatie 

kunnen beschikken. Dit vraagt een proactieve aanpak van het bestuursorgaan. Het is de fase 

voorafgaand aan de eigenlijke beslissing, de fase waarin het administratief dossier wordt samengesteld 

en op basis waarvan een besluit wordt genomen. Deze informatiebehoefte slaat evenwel op 

zogenaamde gevoelige informatie die een groter risico vormt voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van de vergunningaanvrager. Tegelijk vormen andere factoren zoals het geheim van het 

strafonderzoek een obstakel om een burgemeester van de nodige informatie te voorzien. 

 

De besproken hinderpalen staan in schril contrast met de bedoeling van de federale overheid om de 

lokale overheid een actieve rol te laten spelen in de aanpak van de criminaliteit in de gemeente. De 

term “gewapend bestuur” wordt daarbij vaak als uitgangspunt gebruikt, maar wordt door de wetgever 

echter niet concreet ingevuld door de wetgever. Daarnaast wordt het begrip “gewapend bestuur” in de 

literatuur verschillende omschreven. Daarom wordt in onderhavig onderzoek dit begrip losgelaten en 
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onderscheid gemaakt tussen het preventief bestuurlijk handelen en proactief bestuurlijk handelen. Een 

door de burgemeester genomen sluitingsmaatregel is een voorbeeld van een preventieve maatregel. 

Deze fase in het bestuurlijke handelen kenmerkt zich doordat het bestuursorgaan een beslissing neemt 

op basis van de hem ter beschikkinggestelde informatie nadat een bepaalde inbreuk op regelgeving 

werd vastgesteld. Als gevolg wordt de vergunning geschorst of ingetrokken. Daarin ligt het 

onderscheid met proactief bestuurlijk handelen. In deze fase wordt informatie verzameld om het 

administratief dossier samen te stellen op basis waarvan een vergunning wordt toegekend of 

geweigerd. 

 

Uit de focusgroep zijn vervolgens talrijke goede aanbevelingen te puren die we in de eindconclusie 

opnieuw in beeld brengen. Zo wordt gewezen op de persoonlijke aansprakelijk van de burgemeester 

wanneer hij bestuurlijke beslissingen neemt of juist niet neemt. Volgens de deelnemers van de 

focusgroep is het voor sommige sectoren het noodzakelijk dat de burgemeester over 

achtergrondinformatie over de vergunningaanvrager kan beschikken. Zeker wanneer ontsporingen 

tijdens de exploitatie van de inrichting zwaar kan doorwegen op de plaatselijke gemeenschap, zoals in 

inrichtingen waar wordt omgegaan met kinderen. De informatieoverdracht moet bijgevolg in 

verhouding staan tot het doel van exploitatie en/of de ernst van de strafbare feiten. Er wordt 

bijvoorbeeld gedacht aan een systeem van een beroepsverbod uitgesproken door de rechter waarvan 

het lokaal bestuur op een of andere manier kennis kan van nemen. Deze informatie kan in de vorm van 

adviezen gegoten worden of bestaan uit een systeem waarbij in bepaalde sectoren door de aanvrager 

attesten moeten afgeleverd worden. Maar de betrokkene mag van deze adviezen niet onwetend zijn. 

Hij moet die adviezen kunnen inkijken. Van belang is dat de burgemeester zich (mede) op deze 

informatie kan baseren wanneer hij een beslissing moet nemen Het moet ook mogelijk zijn dat het 

bestuur in welbepaalde omstandigheden en onder voorwaarden kennis kan nemen van bepaalde 

strafrechtelijke feiten, met respect voor het geheim van het onderzoek. Maar dit laatste mag niet zo 

ruim worden geïnterpreteerd dat de weigering van de bevoegde gerechtelijke overheid een deugdelijke 

besluit van de bestuur in de weg staat of zwaar hypothekeert. Een degelijk afweging tussen veiligheid 

en de rechten van de burger is dan ook op zijn plaats. Veel van deze elementen worden in de volgende 

hoofdstukken verder uitgediept. 
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HOOFDSTUK 2 

 

BESTUURLIJKE HANDHANDHAVING  

 

2.0 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de bestuurlijke handhaving op lokaal niveau. In dat verband 

worden door het bestuursorgaan administratieve beslissingen genomen die een weerslag hebben op de 

rechten en plichten van de burger. Hoofdstuk 2 van onderhavige studie omvat 10 paragrafen en 

subparagrafen. In de eerste paragraaf brengen we de in het vorige hoofdstuk besproken 

probleemstelling in herinnering om de begrippen “algemene bestuurlijke politie en “bijzondere politie” 

kort te kunnen duiden (2.1, 2.2 en 2.3). Binnen het kader van de bijzondere bestuurlijke politie 

bespreken we de specifieke regelingen inzake nachtwinkels (2.3.1), drankinrichtingen (2.3.2) en de 

drugswet (2.3.3). We stippen hierbij aan dat hoewel de burgemeester ook op grond van de wet op het 

politieambt van 1992 over bijzondere politiebevoegdheden beschikt, deze bevoegdheden pas in het 

volgend hoofdstuk worden besproken. Vervolgens brengen we nog twee bijzondere regelingen te 

berde waarbij de integriteit van de aanvrager aan een voorafgaand onderzoek wordt onderworpen 

(2.4). Het gaat om de regelingen inzake kansspelinrichtingen (2.4.1) en overheidsopdrachten (2.4.2). 

We sluiten dit hoofdstuk af met een overschouwing van wat in de paragrafen werd besproken. 

 

 

2.1. Algemene en bijzondere bestuurlijke politie 

 

Uit de omschrijving van de probleemstelling volgt dat de problematiek wordt onderzocht op het 

niveau van de lokale overheid. Naast de federale overheid, politie en parket hebben ook de 

gemeentelijke overheden een belangrijke rol te vervullen bij de handhaving van de openbare orde. Om 

de openbare orde in de gemeente te bewaren beschikken de gemeentelijke overheden over een reeks 

maatregelen. Zo kunnen zij via decentrale regelgeving en dwangmiddelen een einde stellen aan 

verstoringen van de openbare orde. Dwangmiddelen zoals weigering, schorsing of intrekking van 

vergunning, zijn maatregelen om probleemsituaties in te dijken. Deze maatregelen worden gerekend 

tot de bestuurlijke of administratieve politie. Het is het geheel van instrumenten die bestemd is om de 

openbare orde te behouden en of te herstellen. 

 

Hoewel een definitie van openbare orde moeilijk te geven is, omvat zij in ieder geval de openbare rust, 

openbare veiligheid en openbare gezondheid. In de rechtsleer wordt de openbare rust gedefinieerd als 

de afwezigheid van wanordelijkheden en onlusten op openbare plaatsen. De openbare veiligheid 
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beoogt de afwezigheid van gevaarlijke situaties voor personen en goederen en omvat onder meer de 

misdaadpreventie en de bijstand van personen in gevaar. Ten slotte streeft de openbare gezondheid 

naar de afwezigheid van ziekten door de handhaving van de hygiëne en door het vrijwaren van een 

kwalitatief leefmilieu.32 Daarnaast is er het fenomeen van de ‘overlast’. Zij wordt afzonderlijk 

geregeld door de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Deze 

wet geeft de gemeenten de mogelijkheid bepaalde vormen van overlast administratief te sanctioneren 

(zie verder). Overlast moet volgens de wetgever ruimer opgevat; het lijkt verder te gaan dan de 

verschillende elementen van de openbare orde.33 

 

Traditioneel wordt onderscheid gemaakt tussen de algemene en bijzondere bestuurlijke politie. De 

algemene bestuurlijke politie wordt als ‘algemeen’ beschouwd omdat ze haar grondslag vindt in 

wettelijke bepalingen die aan bepaalde bestuursorganen een algemene bevoegdheid tot vrijwaren van 

de openbare orde toekennen. Zij steunt op algemene bepalingen die er voor gelijk welke activiteit op 

een algemene wijze ertoe strekken de rust, de veiligheid en de gezondheid te vrijwaren. De bijzondere 

bestuurlijke of administratieve politie wordt georganiseerd door specifieke wetten of regelingen 

waarvan de uitvoering beperkt is tot de omschreven finaliteit. Het gaat om het optreden in bepaalde 

situatie en/of materie.34 We denken onder meer aan regels inzake milieu en bouwvoorschriften, 

ongezonde woningen, nachtwinkels, drugswet, sluitingsmaatregel in bepaalde omstandigheden. 

 

 

2.2. Algemene bestuurlijke politie 

 

Tot die regels of reglementen van algemene administratieve politie rekent men gewoonlijk onder meer 

de artikelen 85, 128, 129 en 139 van de Provinciewet en de artikelen 133 en 135 § 2 NGW.35 Zo 

hebben de gemeenten onder meer de taak te waken over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid 

en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. 

 

Wat betreft de bevoegdheden van de burgemeester binnen het raam van de handhaving van de 

openbare orde, is hij belast met de uitvoering van alle politiewetten, -decreten,- verordeningen, -

reglementen en –besluiten uit en kan hij in uitzonderlijke omstandigheden zelf politieverordeningen 

                                                 
32 F. SCHUERMANS en D. LYBAERT, l.c., 13. 
33 De rechtspraak van de Raad van State lijkt dit te bevestigen. Zie hierover S. VAN GARSSE, “De administratieve 
politiebevoegdheid van de burgemeester”, TBR 2001, afl. 3, 141-147. 
34 S. VAN GARSSE, l.c., 141. 
35 P. DE SOMMERE, e.a., o.c., randnr. 31, 26 met verwijzingen. 
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uitvaardigen,36 behalve in de gevallen waarbij de uitvoering uitdrukkelijk aan het college van 

burgemeester en schepenen of aan de gemeenteraad is opgedragen. 

 

In het kader van de uitvoering van de politienormen kan de burgemeester bijvoorbeeld de sloop 

bevelen van een gebouw dat dreigt in te storten en een gevaar oplevert voor de openbare veiligheid, 

kan hij samenscholingen op de openbare weg verbieden, de voorlopige sluiting van een inrichting 

bevelen die niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften inzake brandpreventie, vanwege de verstoring 

van de openbare rust de voorlopige sluiting bevelen van een café tijdens bepaalde uren, enz.37 

Voorbeelden zijn de politie op de ongezonde woningen. Wat betreft de burgemeester vinden de 

algemene bevoegdheden van bestuurlijke of administratieve politie hun grondslag in de artikelen 133, 

tweede lid, 134ter, 134quater en 135 NGW.38 Zo bepaalt artikel 134 van de nieuwe gemeentewet 

(NGW) dat de burgemeester, in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornissen 

van de openbare rust of andere onvoorzienbare gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of 

schade voor de bewoners zou opleveren, politieverordeningen kan maken. 

 

Daarnaast kan de burgemeester, indien de voorwaarden van de uitbating van de instelling of van de 

vergunning niet worden nageleefd, overgaan tot een voorlopige sluiting van een instelling of de 

tijdelijke schorsing van een vergunning (art. 134ter N. Gem. W.). Vervolgens kan de burgemeester 

ook optreden in het kader van de openbare orde. Wanneer de openbare orde rond een voor het publiek 

toegankelijke inrichting wordt verstoord door gedragingen in die inrichting kan hij besluiten deze voor 

een bepaalde duur te sluiten (art. 134quater N. Gem. W). 

 

Concreet verleent artikel 134ter NGW aan de burgemeester de bevoegdheid om een politiemaatregel 

te nemen die bestaat in de voorlopige sluiting van een instelling of de tijdelijke schorsing van een 

vergunning. Het betreft hier een dringende procedure ten gevolge van het niet respecteren van de 

uitbater van de uitbatingvoorwaarden en niet door verstoring van de openbare orde. Het artikel 

134quater NGW verleent daarentegen de bevoegdheid om een politiemaatregel te nemen die bestaat in 

de voorlopige sluiting van een instelling, doordat de openbare orde wordt verstoord buiten een voor 

                                                 
36 Deze verordeningen vervallen, indien zij niet op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad worden bekrachtigd. 
Hij kan deze bevoegdheden onder zijn verantwoordelijkheid echter ook geheel of gedeeltelijk overdragen aan een van de 
schepenen (art. 133, tweede lid, NGW). 
37 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht publiekrecht, die keure, 2007, 1337. Artikelen 134, 134bis, 
134ter, 134quater en 135, § 2 NGW; artikelen 65, 66 en 67 Gemeentedecreet. 
38 P. DE SOMERE, e.a., o.c., randnr. 31, 26. We maken in dit onderzoek abstractie van de algemene politiebevoegdheid van 
de gemeenteraad krachtens artikel 135, § 2, betreft het voorzien in een goede politie, en de bijzondere politiebevoegdheid 
vervat in artikel 119 NGW, namelijk het maken van gemeentelijke politieverordeningen. Dit geldt eveneens voor bepaalde 
taken van de burgemeester waarbij de Raad van State een onderscheid lijkt te maken tussen de bevoegdheid van algemene 
bestuurlijke politie van de burgemeester in algemene en bijzondere gevallen. In dat opzicht lijkt onderscheid gemaakt te 
worden tussen de bevoegdheid van algemene bestuurlijke politie van de burgemeester op grond van artikel 133, tweede lid 
NGW en artikel 134quater NGW. Bij deze laatste zou dan sprake zijn van een lex specialis ten opzichte van op de 
bevoegdheid van algemene bestuurlijke politie op grond van artikel 133, tweede lid NGW. In de opzet van dit onderzoek 
wordt op dit onderscheid niet verder ingegaan. Zie hierover S. VAN GARSSE, l.c., 146. 
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het publiek toegankelijke instelling als gevolg van gedragingen die zich voordoen binnen de 

instelling.39 

 

Daarnaast kan het college van burgemeester en schepenen ook een administratieve sanctie opleggen 

indien dat opgenomen is in het gemeentelijke reglement (art. 119bis NGW). Sinds 1999 kan hij 

collegiaal optreden in het kader van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet). 40 

Wanneer de uitbater de uitbatingvoorwaarden niet naleeft, kan de burgemeester, in geval van 

hoogdringendheid, de voorlopige sluiting van een instelling of de schorsing van een vergunning 

uitspreken.41 Van de overtreding(en) wordt een proces-verbaal opgemaakt en doorgezonden naar het 

college van burgemeester en schepenen.42 De gemeente kan vier limitatief opgesomde types van 

sancties opleggen: 

- de administratieve geldboete, tot max. 250 euro 

- de administratieve schorsing van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning 

- de administratieve intrekking van een door de gemeente afgeleverd toelating of vergunning 

- de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting. 

 

De gemeenteraad heeft de keuze tussen twee mogelijkheden om inbreuken op haar politiereglement te 

bestraffen. Ofwel handhaving van het politiereglement via een strafrechtelijke sanctie. In dit geval 

vertrouwt de gemeente de handhaving van (bepaalde) inbreuken op haar reglementen toe aan het 

parket en de politierechtbank. Ofwel de handhaving van het politiereglement via administratieve 

sancties, in welk geval de gemeenteraad in haar politiereglement bepaalt welke inbreuken ze wil 

bestraffen met een administratieve sanctie.43 De administratieve boete wordt opgelegd door een 

daartoe bevoegde ambtenaar, terwijl de intrekking, schorsing van een toelating of vergunning en de 

sluiting van een inrichting behoort tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepen.44 

 

De hiervoor besproken bevoegdheden van de lokale overheid en de burgemeester in het bijzonder 

hebben betrekking op repressieve maatregelen. De bestuurlijke overheid kan pas optreden wanneer 

overtredingen of verstoring van de openbare orde en rust worden vastgesteld. Wanneer de overheid 

daarentegen criminaliteit of overlast wil voorkomen, bieden de besproken instrumenten geen soelaas. 

                                                 
39 Ibid. Deze bepaling zegt dat het openbare ordeverstoring betreft die gebeurt rond de inrichting. Vgl P. DE SOMERE, e.a., 
o.c., nr. 33, 28. 
40 Wet van 13 mei 1999 op de gemeentelijke administratieve sancties (B.S. 10 juni 1999), gewijzigd bij wet van 7 mei 2004 
tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet (B.S. 25 juni 2004) en 
de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet (B.S. 23 juli 2004, err. B.S. 29 november 2004); P. DE 
SOMERE e.a., o.c., nr. 33, 28. 
41 Zie hierover K. VAN HEDDEGHEM, ‘Procedure andere administratieve sancties’, in Gemeentelijke administratieve 
sancties. De bestuurlijke aanpak van criminaliteit, M. VERBEEK, K. VAN HEDDEGHEM en T. DE SCHEPPER (eds.), 
Uitgeverij Politeia, losbladig, 2005, afl. 1, H 1, 7. 
42 Commentaar bij het model van algemeen politiereglement opgemaakt door de Vereniging van de Stad en de Gemeenten 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, www.avcb-vsgb.be. 
43 K. VAN HEDDEGHEM, ‘Procedure andere administratieve sancties’, o.c., 2005, afl. 3, H 2,14. 
44 Art. 119bis, § 2, 4° NGW. 
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Proactief optreden houdt immers in dat de bestuurlijke overheid maatregelen kan nemen ter 

voorkoming van illegale gedragingen en handelingen. Net zoals de bestuurlijke overheid pas een 

repressieve maatregelen kan nemen nadat zij over adequate en objectieve informatie beschikt, is deze 

informatiebehoefte minstens zo belangrijk om proactief te kunnen inspelen in (bepaalde) 

criminaliteitsfenomenen. 

 

Het op een proactieve manier te bestrijden van de criminaliteit is niet of in geringe mate in de 

(bijzondere) wetgeving voorzien. Doorgaans ligt de nadruk om het maken van beleidskeuzes of 

procedurele vormvoorwaarden. Dat blijkt reeds een kleine – maar voor dit onderzoek toepasselijke en 

belangrijke – greep uit het arsenaal van bijzondere regelingen.  

 

 

2.3. Bijzondere bestuurlijke politie 

 

Uit de besprekingen in de focusgroep en met de lokale besturen en politie op het terrein blijken enkele 

regelingen in het kader van de handhaving van de rust, veiligheid en gezondheid in de gemeente een 

belangrijke rol te spelen. Het gaat om nieuwe of bestaande wetgeving die in sterk verband staat met de 

handhaving van de openbare orde en waarbij aan de burgemeester specifieke bevoegdheden werden 

toegekend. Achtereenvolgens bespreken we bijgevolg de recente regeling op de nachtwinkels, de 

wijzingen in de wetgeving op de drankslijterijen en verstrekken van sterke drank en de zogenaamde 

drugwet. Naast onder meer de wet op het politieambt worden deze regelingen niet zelden als referentie 

genoemd om en ‘profiel’ van de vergunningaanvrager op te maken. Ten slotte wordt ook kort de link 

gelegd met de kansspelen en de gunning van overheidsopdrachten, hoewel deze regelingen strikt 

genomen niet als maatregelen van bijzondere politie worden beschouwd. Niettemin wordt de 

aanvrager geconfronteerd met een bepaald onderzoek naar financiële (sociaalrechtelijke )achtergrond. 

 

 

2.3.1. Nachtwinkels 

 

Nachtwinkels kunnen een weerslag hebben op de openbare orde in de gemeente. Om dit fenomeen te 

kanaliseren heeft de wetgever aan de lokale overheden bijkomende instrumenten gegeven. De 

openingsuren in de kleinhandel zijn geregeld door de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een 

wekelijkse rustdag in nering en ambacht en de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte 

avondsluiting in handel en dienstverlening. Deze regelingen hebben tot doel een evenwicht tussen de 

belangen van de consumenten en het welzijn van de werknemers binnen de handelssector, zowel 

werknemers als zelfstandige te behouden. Zo biedt zij aan de uitbater(s) de mogelijkheid om, na de 
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openingsuren van hun activiteit niet alleen een minimum gezinsleven en een relatie, maar ook een 

cultureel leven en een mogelijkheid tot voortgezette beroepsopleiding. 

 

Met de wet van 10 november 2006 heeft de wetgever deze wetgeving willen moderniseren en tegelijk 

het fenomeen van onder meer de nachtwinkels geregeld. Nachtwinkels zijn zaken die geen grotere 

netto verkoopoppervlakte hebben van 150 m² en tot doel hebben de consument goederen, algemene 

voedingsproducten en huishoudartikelen aan te bieden op tijdstippen wanneer de gewone winkels 

reeds gesloten zijn.45 Maar deze winkels veroorzaken soms hinder. Daarom hebben de gemeenten de 

mogelijkheid ( en dus geen verplichting) in een gemeentereglement de opening van een nachtwinkel 

aan een vergunning te onderwerpen.  

 

Op grond van de besproken wet kan een gemeentelijke verordening het openen van een nachtwinkel 

onderwerpen aan een voorafgaande vestigingsvergunning. Deze vestigingsvergunning moet verleend 

worden door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de geplande 

nachtwinkels zal worden uitgebaat.46 In het reglement wordt onder meer rekening gehouden met de 

hinder of overlast die nachtwinkels aan de omwonenden kunnen veroorzaken.47 Daarom kan de 

vestigingsvergunning worden geweigerd wanneer de nachtwinkel niet de toets van de vooropgestelde 

criteria kan doorstaan. In de wet wordt lijst van objectieve criteria opgesomd, zoals de ruimtelijke 

ligging van de vestigingseenheid en de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust. De 

gemeenten kunnen gemeenten vergunningen voor nachtwinkels en Phone shops enkel weigeren op 

basis van objectieve criteria die (1) niet discriminatoir zijn, (2) die gerechtvaardigd zijn om een 

dwingende reden van algemeen belang, namelijk ruimtelijke ligging van de vestigingseenheid, de 

handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust, (3) die duidelijk, ondubbelzinnig en objectief 

zijn, (4) die vooraf openbaar werden gemaakt en (5) die transparant en toegankelijk zijn Deze criteria 

moeten in het gemeentereglement verduidelijkt worden.48 

                                                 
45 Art. 2, 9° wet op de nachtwinkels. 
46 Art. 18 § 1 wet op de nachtwinkels. Volledigheidshalve merken we nog op dat deze regeling ook betrekking heeft op 
zogenaamde Phone shops (in de wet ‘privaat bureau’ genoemd).  
47 Memorie van toelichting, Parl. St., Kamer, 2005-2006, nr. 51-2486/1, 5; Verslag namens de Commissie voor het 
bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand 
en de landbouw, Parl. St., Kamer, 2005-2006, nr. 51-2486/5, 4. 
48 Art. 18 § 1 wet op de nachtwinkels gewijzigd door artikel 12 van de wet van 22 december 2009 tot aanpassing van 
sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 
betreffende diensten op de interne markt, BS 29 december 2009. Artikel 18 luidt: 
§ 1. Een gemeentelijk reglement kan ieder ontwerp van nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie onderwerpen 
aan een voorafgaande vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de 
geplande nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie zal worden uitgebaat. 
Deze vergunning kan worden geweigerd op basis van criteria : 
- die niet-discriminatoir zijn; 
- die gerechtvaardigd zijn om een dwingende reden van algemeen belang, namelijk de ruimtelijke ligging van de 
vestigingseenheid, de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust; 
- die duidelijk, ondubbelzinnig en objectief zijn; 
- die vooraf openbaar bekendgemaakt worden; 
- en die transparant en toegankelijk zijn. 
Deze criteria worden verduidelijkt in een gemeentelijk reglement. 
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Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor een nachtwinkel weigeren 

wanneer de handhaving van de openbare orde, de veiligheid en de rust in het gedrang komt. Hiervoor 

baseert het lokale bestuur zich op een advies van de politie. De problematiek van de handhaving van 

de openbare orde, veiligheid en rust kan immers vanuit meerdere invalshoeken bekeken worden. Er is 

de mogelijkheid van ordeverstoring door het inplanten van een nachtwinkel in een welbepaalde buurt. 

Een factor voor het risico voor de openbare veiligheid kan ook gelegen zijn bij de personen die de 

nachtwinkel uitbaten, met het gevaar voor de ontwikkeling of voortzetten van criminele activiteiten. 

Het is verdedigbaar dat de politie in het advies hierop kan inspelen. De vraag is alleen in welke mate, 

want met betrekking tot de inhoud van het advies is niets wettelijk geregeld. 

 

Doorgaans zal de voor het openen van een nachtwinkel ook een uitbatingvergunning vereist zijn. Dit 

wordt doorgaans gekoppeld aan een moraliteitsonderzoek. Daarbij is het moraliteitsonderzoek evenwel 

niet gegrond op de uitbating van de nachtwinkel zelf, maar op andere wetgeving die de verkoop van 

bepaalde producten koppelt aan een moraliteitsonderzoek. Het betreft voornamelijk de zogenaamde 

drankwet en drugwet. We komen verder in dit verslag nog uitgebreid terug op de problematiek van het 

moraliteitsonderzoek. 

 

De gemeenten kunnen ook sanctionerend optreden wanneer nachtwinkels (en telefoonwinkels) het 

gemeentereglement overtreden. In dat geval heeft de burgemeester de bevoegdheid om de sluiting van 

deze zaken te bevelen wanneer de vergunningsvoorschriften niet worden nageleefd of de openbare 

orde door de uitbating van nachtwinkels of telefoonwinkels wordt verstoord.49 Daarnaast kunnen ook 

de daartoe bevoegde agenten en inspecteurs inbreuken op deze wet opsporen en vaststellen. Het betreft 

agenten van de politiediensten en de inspecteurs en controleurs van de federale overheidsdienst 

Economie, KMO, Middenstand en Energie die daartoe gemachtigd zijn. Uiteraard gelden ook de 

bevoegdheden van de sociale inspectie onverkort.  

 

Daarnaast kan ook de rechtbank de sluiting bevelen van een inrichting die de verbodsbepalingen van 

deze wet overtreedt.50. Zo kan de rechter de sluiting van de inrichting bevelen wanneer zowel de 

                                                                                                                                                         
§ 2. Dit reglement kan ook, op grond van de ruimtelijke ligging en van de handhaving van de openbare orde, veiligheid en 
rust, de vestiging en de uitbating van nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie tot een gedeelte van het 
grondgebied van de gemeente beperken, zonder dat dit kan leiden tot een algemeen verbod of een kwantitatieve beperking op 
dit soort vestigingen op het grondgebied van de gemeente. 
§ 3. De burgemeester kan de sluiting bevelen van de nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie die worden 
uitgebaat in overtreding op het gemeentelijk reglement of de beslissing van het college van burgemeester en schepenen 
genomen in uitvoering §§ 1 en 2. 
Dit reglement kan er ook toe leiden dat op grond van de genoemde criteria de vestiging en de uitbating van nachtwinkel en 
telecommunicatiewinkels tot een gedeelte van het grondgebied van de gemeente worden beperkt, zonder dat dit kan leiden tot 
een algemeen verbod of een kwantitatieve beperking op dit soort vestigingen op het grondgebied van de gemeente (art. 18 § 
2). 
49 Art. 18 § 3 wet op de nachtwinkels. 
50 Art. 22 § 2 wet op de nachtwinkels. 



 43 

gemeentewet als de sociaaleconomische wetgeving wordt overtreden. Aan de andere kant kan de 

burgemeester bestuurlijk optreden wanneer de uitbater van de nachtwinkel de voorschriften van de 

vergunning niet naleeft of inbreuken pleegt op de gemeentelijke verordening. Wellicht zouden de 

vaststellingen van de politie en inspectiediensten in het kader bijzondere wetgeving, maar waar de 

burgemeester geen bevoegdheden zijn toegekend – zoals sociale wetgeving, ook relevant kunnen zijn 

voor de bestrijding van de (georganiseerde) criminaliteit van in de gemeente. Zo zou deze informatie 

de lokale overheid ertoe kunnen aanzetten om te onderzoeken of de vergunning niet wordt aangewend 

voor andere – laakbare - doeleinden dan de uitbating van een nachtwinkel. In dat geval zou de 

burgemeester sneller kunnen ingrijpen. De wet op de nachtwinkels voorziet echter niet in de 

mogelijkheid dat deze informatie met de lokale overheid wordt gedeeld. We denken daarbij 

bijvoorbeeld aan de waarschuwingen (aanmaningen) die deze inspecteurs kunnen richten aan de 

overtreder.51 

 

 

2.3.2. Drankinrichtingen 

 

Sinds 7 januari 2006 moeten de gemeenten de aanvragen tot opening van drankslijterijen en het 

bekomen van een vergunning voor het verstrekken van sterke dranken volledig zelf behandelen.52 Zo 

moet de gemeente onder meer een moraliteitsattest aan de aanvrager overhandigen. De gemeente zal 

nagaan in hoeverre de slijter en de bij hem inwonende personen die aan de exploitatie zouden kunnen 

deelnemen, zich niet zou bevinden in een der gevallen van uitsluiting bij artikel 1, 2° tot 10° (slijter) 

en artikel 1, 2° tot 9° (inwonende personen) van de wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste 

dranken, samengeordend op 3 april 1953.53  

 

Wat betreft het verkopen van sterke dranken zal de gemeente onderzoeken of de aanvrager, de 

eventuele lasthebber en, in voorkomend geval, de bij deze personen inwonende of in de inrichting 

wonende personen en die aan de exploitatie van de drankgelegenheid deelnemen, zich niet bevinden, 

wat betreft de houder, in één der gevallen van uitsluiting bepaald bij artikel 11, § 1 van 

bovengenoemde wet, wat betreft de lasthebber, in één der gevallen van uitsluiting bepaald bij artikel 

11, § 1, 2° tot 7° en 9° van bovengenoemde wet, en wat betreft de inwonende of in de inrichting 

wonende personen, in één der gevallen van uitsluiting bepaald bij artikel 11, § 1, 2° tot 7° van de wet 

van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke dranken B.S. van 30 

december 1983. Wat betreft de gegiste dranken (bieren) gaat het om veroordeling tot onder meer een 

                                                 
51 Art. 21 wet op de nachtwinkels. 
52 Art. 7 Wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging, betreft de wijzigingen van de 
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953 en artikelen 9 en 10 betreft de 
wijzingen van de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank, B.S. 28 
december 2005. 
53 B.S. van 4 april 1953. 
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criminele straf, heling, aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, bederf van jeugd en prostitutie 

en openbare zedenschennis. Het illegaal handelen in verdovende middelen is daarentegen niet 

opgenomen in de lijst. Voor het verstrekken van sterke wordt de lijst verruimd met onder meer illegale 

activiteiten met alcohol, meer bepaald wegens geheime vervaardiging van alcohol, onregelmatig bezit 

of vervoer en sluikinvoer van alcohol. Deze regeling blijkt een belangrijke rol te spelen in het kader 

van het proactief bestuurlijk handelen, daar zij erin voorziet dat een bepaald antecedentenonderzoek 

moet gebeuren. Deze fase speelt zich dus af bij de samenstelling van het administratief dossier en is 

van invloed op de uiteindelijke beslissing van het bestuursorgaan. 

 

 

2.3.3. Drugwet 

 

Met betrekking tot de strijd tegen de aanpak van de stedelijke drughandel heeft de wet van 20 juli 

2006 de burgemeester de bevoegdheid gegeven om een publiektoegankelijk plaats te sluiten wanneer 

enkele grove schendingen van de drugwetgeving wordt vastgesteld.54  

 

Volgens de wetgever moet de strijd tegen de drugcriminaliteit en de druggerelateerde overlast versneld 

worden opgevoerd omdat steeds meer gemeenten met deze vorm van criminaliteit geconfronteerd 

worden. Het blijkt namelijk dat sommige cafés, discotheken, bars en dancings steeds weer opduiken 

op locaties waar op aanzienlijke schaal allerlei drugs worden verkocht. Hiertegen kan met 

verschillende rechtsinstrumenten worden opgetreden. Er is enerzijds artikel 134quater NGW die de 

burgemeester de bevoegdheid geeft om een publieke plaats te sluiten indien de openbare orde in de 

omgeving van deze inrichting wordt verstoord door gedragingen die zich binnen de inrichting 

afspelen. Aan de andere kant kan op grond van bepaalde inbreuken op de drugswetgeving de 

rechtbank de tijdelijke en definitieve sluiting uitspreken van drankgelegenheden.55 Maar deze 

maatregelen blijken in de praktijk op het terrein weinig effect te sorteren. Zo blijkt de eventuele 

sluiting door de burgemeester van te korte duur te zijn om afschrikwekkend te zijn, terwijl de 

veroordeling van de rechtbank pas lange tijd na de vaststellingen wordt uitgesproken en dreigen ook 

de verkeerde personen te treffen. Vandaar dat er wordt gekozen om de het publieke bestuur met een 

bijkomende bevoegdheid te versterken.56 

 

Voortaan kan de burgemeester een sluitingsmaatregel bevelen wanneer er ernstige aanwijzingen zijn 

dat in een voor het publiek toegankelijke plaats herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die 

                                                 
54 Art. 37 van de Wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, inzake wijzigingen van de wet van 24 februari 1921 
betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingstoffen 
en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en 
psychotrope stoffen, B.S. 28 juli 2006 (drugwet). 
55 Verslag namens de Commissie voor Justitie, Parl. St. Kamer, nr. 51-2518/21, 9. 
56 Memorie van toelichting, Parl. St., Kamer, 2006-2006, nr. 51-2518/1, 45-46. 
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betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van drugs 

waardoor de openbare veiligheid en de rust in het gedrang komt. Voordat de burgemeester deze 

maatregel neemt moet hij vooraf overleg plegen met de gerechtelijke autoriteiten en moet hij de 

betrokkene hebben gehoord. De sluiting mag de duur van zes maanden niet overschrijden. Wanneer 

echter tijdens de duur van de sluitingsmaatregel zich nieuwe soortgelijke feiten voordoen of aan het 

licht komen tijdens de duur van de sluiting, kan de maatregel eenmaal voor dezelfde periode worden 

verlengd, na een gunstig advies van de gemeenteraad. Zodoende kan de inrichting voor totaal 12 

maanden worden gesloten.57 

 

Ook hier zal er dus samenwerking moeten zijn tussen de gerechtelijke overheid en de bestuurlijke 

overheid. Voor de beoordeling van de opportuniteit van de sluitingsmaatregel moeten er immers 

ernstige aanwijzingen zijn dat dergelijke activiteiten plaatsvinden in de inrichting of de omgeving 

ervan. Deze aanwijzingen kunnen blijken uit de grootschalige gerechtelijke acties die hebben 

plaatsgevonden in de vorm van razzia’s, huiszoekingen, inbeslagnames en dergelijke die ruimschoots 

bezwaren hebben opgeleverd. Ook de resultaten van opeenvolgende controles waarbij vaststellingen 

worden gedaan op het vlak van controle ter plaatse kunnen als duidelijke aanwijzingen worden 

beschouwd.58Aan de andere kant moet de burgemeester bij de beoordeling van de opportuniteit van 

een sluitingsmaatregel ook rekening houden met de inspanningen die de uitbater van de inrichting 

onderneemt om te probleem het hoofd te bieden.59 

 

De vraag is op welke manier en in welke mate de burgemeester toegang krijgt tot deze informatie. De 

informatieverstrekking lijkt zich te beperken tot overleg met de gerechtelijke autoriteiten. Wat 

hieronder moet worden verstaan wordt niet gezegd. Het overleg met de gerechtelijke autoriteiten (het 

parket) moet er onder meer voor zorgen dat wordt voorkomen dat eventuele gerechtelijke onderzoeken 

in het gedrang komen.60 Dat betekent dat de informatieoverdracht afhankelijk is van de beoordeling 

van de gevoeligheid van de informatie door gerechtelijke overheid. Maar welke informatie precies aan 

de burgemeester moet of mag medegedeeld worden is onduidelijk. Of het om abstracte informatie gaat 

of (ook) gegevens die betrekking heeft op de betrokkene zelf staat niet vast. In ieder geval moet de 

inhoud van de informatie het besluit van de burgemeester kunnen dragen, want de sluitingsmaatregel 

moet ook rekening houden met de inspanningen die de uitbater op het vlak van preventie heeft 

genomen. De burgemeester zal moeten weten welke inspanningen de uitbater precies heeft genomen 

en hij zal de aard van de genomen maatregel moeten meewegen in zijn besluit. Op het bestuur rust 

immers een motiveringsplicht op grond waarvan de feiten en juridische grondslag van het 

sluitingsbevel onder de controle van de Raad van State staan. 

                                                 
57 Art. 9bis drugwet. 
58 Memorie van toelichting, Parl. St., Kamer, 2006-2006, nr. 51-2518/1, 46. 
59 Ibid. 
60 Verslag namens de Commissie voor Justitie, Parl. St., Kamer, nr. 51-2581/21, 27. 
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Deze wetgeving onderscheidt zich met de regeling inzake slijterijen in die mate dat zij beperkt is tot 

het preventief handelen van de burgemeester. De burgemeester kan een tijdelijke sluitingsmaatregel 

opleggen, een bevoegdheid die bijgevolg slechts speelt wanneer de vergunning initieel werd 

toegekend. Deze regeling kan dus niet aangewend worden in het kader van proactieve bestuurlijke 

politie, in welke geval de informatie wordt verzameld tijdens de samenstelling van het dossier 

voorafgaand aan de beslissing van het bestuursorgaan. 

 

Terzijde valt op te merken dat de wetgever het arsenaal van bestuurlijke instrumenten inzake de 

opvoering van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit overigens nog wenst uit te breiden. Het 

betreft meer bepaald de strijd tegen de mensenhandel. We zien echter enige versoepeling optreden ten 

aanzien van de voorwaarde om een sluitingsmaatregel op te leggen. Daar waar artikel 9bis van de 

Drugwet vereist dat er pas sprake kan zijn van sluiting van de inrichting wanneer de burgemeester 

beschikt over ernstige aanwijzingen van illegale activiteiten met betrekking tot drugs én na overleg 

met de gerechtelijke autoriteiten, lijken sommigen nog een stap verder te willen gaan. Zo voorziet een 

nieuw wetsvoorstel in de uitbreiding van de bevoegdheden van burgemeester door invoeging van een 

nieuw artikel 134quinquies NGW, in het kader van de bestrijding van de mensenhandel.61 Volgens de 

indiener van het wetsvoorstel is het niet zeker of de burgemeester op grond van artikel 134quater 

NGW over de bevoegdheid beschikt om een inrichting voor mensenhandel te sluiten. Vandaar dat de 

indiener de burgemeester ook op dat vlak een bijzondere politiebevoegdheid wil geven. In 

tegenstelling tot artikel 9bis van de drugswet was er echter in het wetsvoorstel louter sprake van 

duidelijke aanwijzingen i.p.v. ernstige aanwijzingen en was er niet voorzien in overleg met de 

gerechtelijke overheid. Het is ook niet duidelijk of de burgemeester hiermee een – zekere mate – van 

opsporingsbevoegdheid wordt toegekend. Tevens lijkt de term ‘duidelijke aanwijzingen’ 

problematisch, omdat zij een ruime appreciatie impliceert van de burgemeester zelf, hetgeen vragen 

oproept bij de vereiste dat het besluit van de burgemeester gegrond moet zijn op voldoende objectieve 

feitelijke gegevens. Voorbeelden van objectieve feiten zijn vaststellingen en verslagen van politie of 

andere bevoegde instanties.62 Ondertussen is het oorspronkelijk wetsvoorstel door de indiener zelf 

geamendeerd in de zin van artikel 9bis van de drugwet. De burgemeester zal de inrichting dus pas 

kunnen sluiten indien er ernstige aanwijzingen zijn dat de inrichting gebruikt wordt voor 

mensenhandel en na hij overleg heeft geplaagd met de gerechtelijke instanties.63 

 

                                                 
61 Wetsontwerp van 13 mei 2011 tot invoering van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de 
politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel en 
mensensmokkel, Parl. St. Kamer, 2010-2011, 93-1468/1. 
62 Zie P. DE SOMERE; J. DUJARDIN, G. VAN HAEGENBORGH, K. VANWINKELEN en B. WEEKERS, Recht in de 
gemeente. Burgemeester Bevoegdheden, die keure, 2005, 36 et seq., met vermelden van de hierna te bespreken rechtspraak. 
63 Amendement van mevrouw Matz, Parl. St. Senaat, 2010-2011, nr. 5-455/2; Verslag namens de Commissie voor de 
Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden, Parl. St., Senaat, 2010-2011, nr. 5-455/3. 
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2.4. BIJZONDERE REGELINGEN 

 

In de literatuur wordt in het kader van het “gewapend bestuur” ook nog andere regelingen besproken. 

Wij bespreken hier kort de regeling inzake kansspelinrichtingen en de gunning van openbare 

aanbestedingen. Beide regelingen kunnen in zover in verband worden gebracht met dit onderzoek dat 

zij betrekking hebben op de betrouwbaarheid en integriteit van de exploitant of de inschrijver voor de 

uitgebrachte openbare aanbesteding. 

 

2.4.1. Kansspelinrichtingen 

 

Vervolgens kan nog gewezen worden op  de vergunningsplicht inzake kansspelen en 

kansspelinrichtingen, zoals casino’s, de exploitatie van een spelautomatenhal. 64 Het toekennen van 

een vergunning voor de exploitatie van kansspelen behoort echter tot de bevoegdheid van de 

Kansspelcommissie.65 Met een wettelijke omkadering van kansspelinrichtingen beoogt de wetgever de 

georganiseerde misdaad (witwassen van geld) uit spelkringen te bannen. Daarom wordt de uitreiking 

van de vergunning gekoppeld aan een diep en verregaand onderzoek naar de financiële zuiverheid van 

de uitbater, eerbaarheid en moraliteit van de betrokken personen en personeelsleden. Deze voorwaarde 

gelden zowel voor casino’s als voor lunaparken.66 Wat betreft de casino’s moet de vergunninghouder 

een concessieoverkomst voorleggen die hij met de gemeente heeft gesloten. Uiteraard zal de 

exploitatie van de kansspelinrichting moeten voldoen aan de vereiste milieuwetgeving en 

veiligheidseisen. 

 

 

2.4.2. Overheidsopdrachten 

 

Ook met betrekking tot de gunning van overheidsopdrachten moet de (gemeentelijke) overheid zich 

ervan vergewissen dat de opdracht niet wordt gegund aan ondernemers die hebben deelgenomen aan 

een criminele organisatie of zich schuldig hebben gemaakt aan bepaalde misdrijven, waaronder 

omkoping, fraude of witwassen van geld en in orde zijn met zijn verplichtingen inzake sociale 

zekerheid. De uitsluitingcriteria zijn opgesomd in de artikelen 17, 43 en 69 van het KB van 8 januari 

1996.67 

                                                 
64 Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansinrichtingen en de bescherming van de spelers, BS 12 december 1999. 
65 Artikel 4, l§ 1 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen. 
66 Wetsvoorstel op het spel, Parl. St., Senaat 1995-1996, nr. 1-419/1, 2-3, 8-9, 13-14. Art. 31 et seq. wet op de kansspelen. 
67 Deze criteria staan opgesomd in de artikel 17, 43 en 69 van het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en alle latere wijzingen (BS 26 
januari 1996) ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten (BS 21 januari 1994) en ingevoerd door artikel 20, lid 2 van de wet van 
15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten tot omzetting van de 
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De kandidaten moeten het bewijs leveren dat ze niet onder één van deze uitsluitingcriteria vallen en 

desgevallend de medewerking van de bevoegde (administratieve) overheden vragen. De ondernemers 

moeten worden uitgesloten van zodra de aanbestedende overheid kennis heeft van de door de nationale 

rechter uitgesproken en in kracht van gewijsde uitspraak met betrekking tot deze strafbare feiten. Sinds 

2005 worden in het kader van de invoering van de e-government de vereiste documenten door de 

aanbestedende overheid aangevraagd bij de elektronische loketten van de federale overheid. Het gaat 

om het RSZ-attest, het attest van BTW-plichtigheid, het attest van niet-faillissement en de 

jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank.68 

 

 

2.5 Samenvatting en conclusie 

 

Er wordt traditioneel onderscheid gemaakt tussen algemene politie en administratieve politie, waarbij 

we onthouden dat de bevoegdheden van de burgemeester inzake bijzondere politie in specifieke 

wetgeving zijn omschreven. Op lokaal niveau spelen bij de exploitatie van bepaalde inrichtingen de 

wet op de nachtwinkels, wet op de drankinrichtingen en de drugwet een belangrijke rol. Behalve ten 

aanzien van de nachtwinkels worden aan de burgemeester de rechtsinstrumenten om de inrichting te 

sluiten wanneer deze specifieke regelingen worden overtreden. Daarnaast kan de burgemeester nog 

bestuurlijk optreden op grond van de bevoegdheden die hem krachtens de gemeentewet zijn toegekend 

wanneer de voorwaarden van de vergunning en voorschriften uit andere niet besproken regelingen niet 

worden nageleefd. Maar zoals ook uit de beschouwingen van de focusgroep blijkt, kan de 

burgemeester op grond van artikel 134quater NGW bij proactief bestuurlijke handhaving uitvoeren. In 

tegenstelling tot de wet op de drankinrichtingen, geeft artikel 134quater aan de burgemeester niet de 

bevoegdheid een moraliteitsattest van de vergunningaanvrager te eisen. 

 

Het is van belang om aan te stippen dat alleen de wetgeving inzake de drankinrichtingen heeft 

voorzien in een proactieve bestuurlijke informatieverwerking. Uit het moraliteitsonderzoek moet 

blijken dat de aanvrager niet veroordeeld werd voor de in deze regeling opgesomde strafbare feiten. 

De burgemeester zal de vergunning weigeren indien dergelijk attest niet wordt overlegd. Er is in dat 

verband een wezenlijk verschil met de bijzondere wetgeving ten aanzien van de kansspelinrichtingen 

en gunning van overheidsopdrachten. Bij deze regelingen staat de integriteit van de aanvrager centraal. 

Er wordt niet alleen gekeken of de aanvrager bepaalde veroordelingen heeft oplopen. Er wordt ook 

                                                                                                                                                         
richtlijn 2004/18/EG van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, BS februari 2007. Zie uitgebreid D. VAN DAELE e.a., o.c., 151-
168. 
68 KB van 20 juli 2005 tot wijziging van drie koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, BS 22 
augustus 2005. 
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nagegaan in welke mate de aanvrager financieel betrouwbaar is. Mutatis mutandis zou er kunnen aan 

gedacht worden om dergelijk systeem ook in te voeren voor inrichtingen die (zeer) gevoelig zijn voor 

het ontplooien van illegale activiteiten. In het licht van de verdere ontwikkelingen inzake e-

government (eenmalige inzameling van persoonsgegevens bij de bron) zou men bij de 

informatieverzameling bijvoorbeeld zelfs kunnen opteren om de informatie rechtstreeks bij de 

betrokken overheidsdiensten op te vragen. Ook in dat geval zou de informatie kunnen beperkt zijn tot 

een advies of negatief of positief attest, zonder inhoudelijke informatie over de historiek van de 

aanvrager en met medeweten van de betrokkene. 
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HOOFDSTUK 3 

 

 

WET OP HET POLITIEAMBT EN DE LOKALE OVERHEID  

 

 

3.0. Inleiding 

 

Het algemeen beginsel van zorgvuldig bestuur vereist dat de beslissing van het overheidsbestuur 

gegrond is op een deugdelijke besluitvorming. Maar om een deugdelijk besluit te kunnen nemen is het 

noodzakelijk dat de gemeentelijke overheid over adequate informatie kan beschikken. Net zoals de 

informatiehuishouding van de politie van fundamenteel belang is voor een goede werking van de 

politiezorg, is de informatiehuishouding van de gemeentelijke overheid een noodzakelijk fundament 

om de lokale criminaliteit op een democratische manier te kunnen aanpakken. Het is dan ook van 

primordiaal belang dat de gemeentelijke overheid over informatie kan beschikken die in verband staat 

met haar bestuurlijke en administratieve verantwoordelijkheid. 

 

In tal van regelingen wordt het lokale bestuur beschouwd als partner bij de informatie-uitwisseling. 

Dat is duidelijk het geval in de wet op het politieambt. In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke rol de 

burgemeester toegekend krijgt in wet op het politieambt speelt en brengen we vervolgens het 

politioneel informatiebeheer in kaart. Op deze manier opent onderhavig hoofdstuk de deur naar de 

bespreking van de bestuurlijke informatievoorziening dat aan bod komt in het volgend hoofdstuk 

 

We proberen in de eerste plaats een antwoord te bieden op de vraag of de burgemeester een 

politieoverheid is (paragraaf 3.1). Het antwoord op deze vraag is van belang omdat de politieoverheid 

een medespeler is bij informatievoorziening in de wet op het politieambt. Daarna wordt aandacht 

besteed aan het onderscheid tussen bestuurlijke en gerechtelijke politie. Dit onderscheid is vooral van 

belang in het kader van de finaliteit van informatieverwerking. Wat wordt verstaan onder bestuurlijke 

politie? (3.2) en welk karakter dragen de maatregelen die de burgemeester in dat verband neemt (3.3). 

Vervolgens kunnen we niet voorbijgaan aan de positie van de burgemeester. Hij heeft namelijk het 

gezag over de politie. Maar wat houdt dat in? Welke draagwijdte heeft het zag van de burgemeester 

ten aanzien van informatiegaring door de politie? (3.4). Vervolgens brengen we de grote lijnen van het 

informatiebeheer van de politiediensten in kaart (3.5). Hoe verloopt de informatieverzameling, waar 

wordt de informatie opgeslagen, wie controleert de informatieflux? We bespreken in dat verband 

achtereenvolgens de Algemene Nationale Gegevensbank (3.6), het begrip “concreet belang” (3.7); de 

toegang tot de Algemene Nationale Gegevensbank (3.8), de arrondissementele informatiekruispunten 
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(3.9), het Integrated Systeem foor the Locale Police (3.10) het controleorgaan van het politionele 

informatiebeheer (3.11) en tot slot volgt een samenvatting (3.12) 

 

 

3.1. Is de burgemeester een politieoverheid in de zin van de WPA? 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de burgemeester in het raam van de bestuurlijke handhaving een 

belangrijke rol speelt. Hij heeft, naast de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, 

een eigen bevoegdheid. Daarbij zal hij voornamelijk beslissingen nemen in concrete individuele 

gevallen. Naast het geven van bevelen of verboden, speelt hij – en het college van burgemeester en 

schepenen - een cruciale rol bij het al dan niet toekennen van een vergunning of een toelating (in 

uitvoering van een gemeentelijk reglement).  

 

De burgemeester kan niet alleen maatregelen nemen op grond van de nieuwe gemeentewet. Ook op 

grond van de WPA beschikt hij over bijzondere bevoegdheden. De politie heeft ook een opdracht van 

bestuurlijke politie, waarbij zij onder het gezag staat van de burgemeester. Beide uitvoeringorganen 

hebben hun eigen verantwoordelijkheden op het vlak van bestuurlijk politie waardoor een goede 

samenwerking onontbeerlijk is. Deze samenwerking is uitdrukkelijk opgenomen is in de WPA. 

 

Binnen het kader van de informatiehuishouding is er in de WPA, naast de burgemeester, sprake van 

‘politieoverheid’. Is de burgemeester een politieoverheid? Is de burgemeester, bekleed met het gezag 

van bestuurlijke politie, een politieoverheid en/of een bevoegde overheid? Want volgens artikel 44/1, 

derde lid, WPA kunnen de gegevens ook worden medegedeeld aan de “overheden bedoeld in artikel 5 

WPA.69 Deze vraag is niet zonder belang, aangezien de politieoverheid vaak wordt genoemd binnen 

het kader van de informatieverwerking in de WPA. Wat moet worden verstaan onder ‘overheid’, nu de 

WPA gebruik maakt van de woorden ‘politieoverheid’, ‘overheden van bestuurlijke politie’ en 

‘bestuurlijke overheden’? 

 

Artikel 3 WPA verstaat onder ‘politieoverheid’ ‘de overheid door of krachtens de wet aangewezen om 

juridische politiemaatregelen uit te voeren of door de politiediensten te doen uitvoeren ‘. In het 

besproken rapport Vander Beken - inzake de mogelijkheden en beperkingen van de toepassing van het 

gewapend bestuur in het kader van artikel 44/5 WPA - werd reeds de vraag gesteld naar de 

draagwijdte en verenigbaarheid van de begrippen ‘overheid’ en ‘politieoverheid.70 Toen werd reeds 

door anderen aangenomen dat onder ‘politieoverheden’ in de zin van de WPA wordt verstaan ‘de 

koning, de minsisters en staatssecretarissen, de gemeenschaps- en gewestexecutieven, de gouverneurs, 

                                                 
69 Vgl. P. Pieters, ‘De minister van Binnenlandse Zaken als overheid van bestuurlijke politie’, Vigiles 2006/2, 87-104. 
70 Rapport VANDER BEKEN,o.c., 11, onuitg. 
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de provincieraden, de bestendige deputaties, de burgemeesters, de parketmagistraten, de 

gemeenteraden en de colleges van burgemeester en schepenen, alsmede bepaalde overheden aan wie 

beslissingsbevoegdheid werd toegekend’.71 Zo heeft de gemeenteraad op grond van artikel 135, tweede 

lid, NGW de bevoegdheid en de plicht om de inwoners te vrijwaren tegen de verstoring van de 

openbare orde. Daarmee heeft de politiebevoegdheid van de lokale besturen onder meer betrekking op 

de bestraffing en beteugeling van de verstoring van de openbare orde, en op de handhandhaving van 

de goede orde in openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke plaatsen.72 

 

Ook de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL of de Commissie) 

had bedenkingen bij de draagwijdte van het begrip ‘overheid’. In haar advies bij het voorontwerp van 

wet tot organisatie van de politiediensten merkt de Commissie op dat, zo onder het begrip ‘overheid’ 

in eerste instantie gedacht wordt aan gerechtelijke en bestuurlijke overheden, zoals burgemeesters of 

arrondissementscommissarissen in hun taak van bestuurlijke politie, moet rekening gehouden worden 

met andere overheden die inlichtingenopdrachten kunnen vervullen (bijv. douane, fiscale diensten, 

dienst vreemdelingen). Maar het is volgens de Commissie onduidelijk of het recht op mededeling ook 

van toepassing is op deze overheden. De Commissie vroeg dan ook aan de wetgever dat zij hierover 

duidelijkheid zou verschaffen.73 Maar in de memorie van toelichting bij de WGP beperkt de wetgever 

zich tot het herhalen van de bepaling, zeggende dat de mededeling van de gegevens beperkt blijft tot 

de ‘overheden (…) die ze voor de uitoefening van hun opdrachten nodig hebben’.74 

 

De Commissie meende voorts dat het nuttig is om in de verwijzing naar het afgeleide recht in de 

memorie van toelichting melding te maken van het (inmiddels opgeheven) KB (nr. 8 van 7 februari 

1995 inzake de verwerking van politiële en gerechtelijke persoonsgegevens75, alsmede van de 

Aanbeveling R (87) 15 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa van 17 september 1987 

inzake het gebruik van persoonsgegevens in de politiesector. Beide documenten bevatten de 

basisprincipes volgens dewelke de verwerkingen moet verlopen.76  

 

                                                 
71 Ibid, 11 met verwijzing naar G.L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER en A. LINERS, De wet op het 
politieambt. Handboek van de politiefunctie, Uitgeverij Politeia, 1999, 38. 
72 G.L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER en A. LINERS, De wet op het politieambt. Handboek van de 
politiefunctie, Uitgeverij Politeia, 2010, 76-78. 
73 CBPL advies nr. 13/98 van 23 maart 1998 betreft voorontwerp van wet tot organisatie van de politiediensten, randnummer 
29, 7, www.privacycommission.be. 
74 Memorie van toelichting WGP, 97. 
75 K.B. (nr. 8) van 7 februari 1995 tot vaststelling van de doeleinden, de criteria en de voorwaarden van toegestane 
verwerkingen van de gegevens bedoeld in artikel 8 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, opgeheven door het KB van 13 februari 2001ter 
uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens, B.S. 13 maart 2001. 
76 CBPL advies nr. 13/98 van 23 maart 1998, o.c., 7. 
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Allereerst is er het uitvoeringsbesluit nr. 8 van 7 februari 1995. Dit KB regelde de uitvoering van 

artikel 8 van de oorspronkelijk wet verwerking persoonsgegevens,77en is inmiddels opgeven door het 

KB van 13 februari 2001 ter uitvoering van de gewijzigde wet verwerking persoonsgegevens (WVP).78 

Het KB nr. 8 bevatte algemene en bijzondere machtigingen voor de rechtmatige verwerking van 

gerechtelijke gegevens. De algemene machtigingen hadden betrekking op alle soorten gerechtelijke 

gegevens terwijl de bijzondere machtigingen telkens betrekking hebben op vrij concreet 

gespecificeerde doeleinden en vaak op één of meerdere, welbepaalde categorieën van gerechtelijke 

gegevens. In beide gevallen moet het finaliteitbeginsel gerespecteerd worden. Dit betekent dat de 

gegevens slechts mogen verwerkt worden voor welomschreven doeleinden (binnen het kader van de 

toegekende opdracht of taak).79 Het KB nr. 8 (oud) voorzag evenwel niet ondubbelzinnig in een 

algemene of bijzondere machtiging van de bestuurlijke overheid ter uitvoering van haar opdrachten 

van bestuurshandhaving (zie verder).  

 

Bovendien wijst de CBPL naar de Aanbeveling R (87). Een aantal van de in de Aanbeveling vervatte 

beginsel zijn inderdaad vertaald in artikel 44/1 WPA, zeggende dat de gegevens en inlichtingen enkel 

aan de overheden kunnen medegedeeld worden die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun 

opdrachten. De uitwisseling van informatie moet met andere woorden tot de finaliteit van de 

betrokken politiediensten. Politiegegevens kunnen onder voorwaarden echter ook uitgewisseld worden 

met openbare overheden ( beginsel 5.2,Aanbeveling R(85)15). Ten eerste is de uitwisseling mogelijk 

indien de doorgifte wettelijk is vastgelegd. Ten tweede, wanneer de informatie onontbeerlijk is om zijn 

taak behoorlijk te kunnen uitoefenen, maar onder de bijkomende voorwaarde dat de verwerking van de 

verkregen informatie verenigbaar is met oorspronkelijk verwerking (door de politie) en bovendien niet 

verboden is door de wet (5.2.ii). Deze voorwaarden gelden echter niet indien de doorgifte van de 

duidelijk de belangen van de betrokkene dient, of wanneer hij met de doorgifte heeft ingestemd of 

redelijk kan vermoed worden dat hij heeft ingestemd of informatie noodzakelijk is om ernstig en 

onmiddellijk gevaar te voorkomen (5.2.ii, a en b). Concreet hoeft de doorgifte van politionele 

informatie niet onder alle omstandigheden expliciet vastgelegd te zijn in een wettelijke regeling. De 

toestemming van de betrokkene kan voldoende zijn om politionele informatie door te geven aan 

openbare overheden of om een ernstig gevaar af te wenden, zij dat de Aanbeveling deze voorwaarden 

als uitzonderingen beschouwd. 

 

                                                 
77 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
78 Art. 72 van het KB van 13 februari 2001ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, B.S. 13 maart 2001. De oorspronkelijke 
WVP is gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, B.S. 3 februari 1999. 
79 J. DUMORTIER en F. ROBBEN, Persoonsgegevens en privacybescherming. Commentaar op de wet tot bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer, die keure, 1995, 143. 
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Niet onbegrijpelijk dat de Commissie in een later advies dezelfde opmerking herhaalt en verscherpt 

zeggende dat niet met zekerheid kan vastgesteld worden dat het recht van mededeling eveneens van 

toepassing is op de lokale overheid. Tegelijkertijd legt de CBPL de nadruk op het “uitzonderlijke 

karakter van de overdracht van gegevens naar dergelijke instanties (…).” Maar deze zienswijze lijkt 

eerder geformuleerd in het kader van de mededeling van gegevens aan “andere publieke autoriteiten”, 

zoals bepaald in artikel 44/1, vierde lid WPA, en dus buiten de ‘overheden’ zoals bepaalt in artikel 

44/1, derde lid. 80 Maar zekerheid hebben we niet.  

 

Nochtans lijkt het bij de totstandkoming van de WGP voor de wetgever duidelijk te zijn dat de 

burgemeester als een politieoverheid wordt beschouwd. Dit blijkt uit de toelichting bij artikelen 44 en 

45 WGP die betrekking hebben op de relatie tussen de korpschef en de burgemeester. Daarbij 

bevestigt de wetgever dat de korpschef onder het gezag van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden 

staat: “Dit betekent dat de korpschef als technisch en deskundig beleidsraadgever zich kan inspannen 

om het beleid van de politieoverheden (en dus ook van de burgemeester) mee vorm te geven (…)”.81 

Hoe dan ook, er werd aan de oproep van de Commissie gevolg gegeven via de wet van 2 april 2001. 

Artikel 4 van deze wet verduidelijkt artikel 44/1 door te expliciet te preciseren dat de ‘overheden’ 

bedoeld in dit artikel de in artikel 5 WPA bedoelde overheden zijn.82 In artikel 5 WPA wordt namelijk 

bepaald dat voor het vervullen van de opdrachten van de bestuurlijke politie de politie onder het gezag 

van de bestuurlijke overheden staat. Wat betreft de opdrachten van gerechtelijke politie staan de 

politiediensten onder het gezag van de gerechtelijke overheden. Dit betekent dat onder het begrip 

‘overheden’ de bestuurlijke en gerechtelijke overheden worden begrepen die gezag uitoefenen over de 

politiediensten naargelang hun opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie. Sommigen 

concluderen dat aan bestuurlijke overheden die geen ‘politieoverheden’ zijn bijgevolg geen politiële 

informatie worden verstrekt in uitvoering van artikel 44/1 WPA.83 Op welke overheden wordt gedoeld, 

wordt er niet bijgezegd. 

 

Volgens de opstellers van de WPA wordt de burgemeester als politieoverheid beschouwd aangezien 

hij belast is met het uitvoeren van politieverordeningen en politiebesluiten.84 Zo wordt de 

burgemeester in het bijzonder belast met de uitvoering van de nationale en decentrale politieregelingen 

en politiebesluiten (art. 133, tweede lid NGW). Daarnaast kan de burgemeester, indien de 

voorwaarden van de uitbating van de instelling of van de vergunning niet worden nageleefd, overgaan 

tot een voorlopige sluiting van een instelling of de tijdelijke schorsing van een vergunning (art. 134ter 

                                                 
80 Zie adviezen CBPL nr. 43/2001 van 12 november 2001 en nr. 16/2005 van 19 oktober 2005, www.privacycommission.be. 
81 Memorie van toelichting bij de WGP, Parl. St., Kamer, 1997-1998, nr. 1676/1, 31. 
82 Art. 4 wet van 2 april 2001 tot wijziging van de wet op het politieambt, de wet van 7 december 1998 tot organisatie van 
een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en tot wijziging van overige wetten inzake de inplaatsstelling 
van de nieuwe politiestructuren, B.S. 14 april 2001. 
83 K. VAN HEDDEGHEM en TOM VANDER BEKEN, ‘Bijtend bestuur’, l.c., 236; Rapport VANDER BEKEN, o.c., 13; K. 
VAN HEDDEGHEM, Gewapend bestuur gescreend, o.c., 135. 
84 Memorie van toelichting bij de WGP, Parl. St., Kamer, 1997-1998, nr. 1676/1, 31. 
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NGW.). Hij kan de sluiting van een inrichting ook bevelen wanneer de openbare orde rond de publiek 

toegankelijke inrichting wordt verstoord De burgemeester heeft deze bevoegdheid ook in het kader 

van de wet van 13 mei 1999 tot invoering van de gemeentelijke sancties (GAS-wet). Zo kan de 

schorsing, intrekking en sluiting van een vergunning of instelling als sanctie door het College van 

burgemeester en schepenen worden opgelegd, voor zover de vergunningen zijn gegrond in een 

gemeentelijke verordening (art.119bis NGW). Op dit vlak wordt het besluit collegiaal door het college 

van burgemeester en schepenen genomen en niet door de burgemeester alleen.85  

 

Zoals hiervoor gezegd, merken we voor de volledigheid nogmaals op dat in de literatuur wordt 

aangenomen dat er nog andere bestuurlijke overheden zijn die tevens een politieoverheid zijn. Het 

betreft onder meer de gemeenschaps- en gewestregeringen, de gouverneur, provincieraden, de 

bestendige deputatie,gemeenteraden en het college van burgemeester en schepenen. Zo heeft de 

gemeenteraad op grond van artikel 135 tweede lid NGW de bevoegdheid en de plicht om de inwoners 

te vrijwaren tegen de verstoring van de openbare orde. Daarmee heeft de politiebevoegdheid van de 

lokale besturen onder meer betrekking op de bestraffing en beteugeling van de verstoring van de 

openbare orde, en op de handhandhaving van de goede orde in openbare plaatsen en voor het publiek 

toegankelijke plaatsen.86 

 

Een bijkomende vraag is of het daarbij aangewezen is een onderscheid te maken naar de aard van de 

informatie. Anders gezegd, geldt de informatieoverdracht voor politionele informatie in ruime zin, of 

moet onderscheid worden gemaakt tussen bestuurlijke en gerechtelijke informatie? Een belangrijk 

onderliggende ratio bij het antwoord op de vraag, is het finaliteit- of doelbindingsprincipe. Dit principe 

veronderstelt dat slechts informatie kan verwerkt (en medegedeeld) worden in de mate dat dit 

overeenstemt met de taak of de opdracht van degene die de informatie verwerkt. In de volgende 

paragraaf bespreken we dit onderscheid en het belang ervan. Het finaliteitsprincipe komt aan bod bij 

de toepassing van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. 

 

 

 

 

                                                 
85 Art. 119bis § 2 vijfde lid en 123, 12° NGW. Zie K. VAN HEDDEGHEM, ‘Procedure andere administratieve sancties’, in 
Gemeentelijke administratieve sancties. De bestuurlijke aanpak van criminaliteit, M. VERBEEK, K. VAN HEDDEGHEM 
en T. DE SCHEPPER (eds.), Uitgeverij Politeia, losbladig, 2005, afl. 1, H 3. Zie verwijzen naar  bevoegdheden van de 
burgemeester overeenkomstig de artikelen 134ter en 134quater NGW, G.L. BOURDOUX e.a., o.c., 126-127. Het valt op te 
merken dat het onderscheid tussen de sluitingsmaatregel op grond van artikel 134quater NGW en de GAS-wet gelegen is in 
het doel dat met de maatregel wordt nagestreefd. De sluitingsmaatregel op grond van artikel 134quater NGW heeft 
betrekking om een einde te maken aan de verstoring van de openbare orde. In dit opzicht is de sluiting een preventieve 
maatregel. Daarentegen beoogt artikel 119bis NGW de overlast te bestrijden, door middel van sancties. 
86 G.L. BOURDOUX, E. DE RAEDT, M. DE MESMAEKER en A. LINERS, De wet op het politieambt. Handboek van de 
politiefunctie, Uitgeverij Politeia, 2010, 76-77. 
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3.2. Bestuurlijke en gerechtelijke politie 

 

In een democratisch bestel vormt de openbare orde de referentie voor het handelen van de politie, 

geconcretiseerd door de uitoefening van de bestuurlijke politie en de gerechtelijke politie. Beide 

worden onderscheiden naar hun finaliteit. Bestuurlijke politie omvat het geheel van de functies die 

toezicht houden op de openbare rust, veiligheid en gezondheid en op het herstel ervan. Daarbij kunnen 

regulerende maatregelen worde genomen zoals het toezicht houden op de naleving van de wetten en 

politieverordeningen, het voorkomen van misdrijven, ongevallen, rampen en ziekten, het verzekeren 

van de bescherming van personen en goederen en het verlenen van hulp aan ieder die in gevaar 

verkeerd. Ook de uitoefening van de gerechtelijke politie draagt bij tot de handhaving van de openbare 

orde, zij het dat de gerechtelijke politie doorgaans beoogt personen die misdrijven plegen op te sporen 

en het ophelderen van inbreuken.  

 

Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke politie moeten de politiediensten toezien op de 

handhaving van de openbare orde, inclusief de naleving van wetten en regelingen, misdrijven 

voorkomen en personen en goederen beschermen (art. 14 WPA). Wanneer de politiediensten 

opdrachten van gerechtelijke politie vervullen hebben zij als taak misdaden, wanbedrijven en 

overtredingen op te sporen, bewijzen te verzamelen om de daders te kunnen vatten en voor de 

rechtbank te brengen (art. 15 WPA). In dat opzicht wordt onderscheid gemaakt tussen bestuurlijke en 

gerechtelijke opdrachten. Bij bestuurlijke opdrachten ligt de nadruk op handhaven, voorkomen en 

beschermen van de openbare orde, terwijl bij gerechtelijke opdracht het zwaartepunt bij het opsporen 

ligt en daders voor de rechter brengen. 

 

De omschrijving van het begrip bestuurlijke politie is belang van in het kader van de wetgeving inzake 

de verwerking van persoonsgegevens. Zo is de verwerking van persoonsgegevens pas toelaatbaar 

wanneer zij onder meer gestoeld is op een legitimiteit van het doeleinde van de verwerking van 

(gevoelige) persoonsgegevens. In hoofdstuk 6, waar deze wetgeving wordt besproken, komen we 

uitgebreid op  het finaliteitsbeginsel terug. 

Er bestaat geen wettelijke definitie van bestuurlijke of administratieve politie. Zij wordt daarentegen 

wel op verschillende plaatsen in de parlementaire documenten en de doctrine omschreven. De Raad 

van State definieert het begrip administratieve politie als ‘het geheel van de opdrachten die door of 

krachtens de wet worden verleend met het oog op het handhaven van de openbare orde, de openbare 

rust, de openbare veiligheid en de openbare gezondheid en die de bevoegdheden inhouden om 
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overeenkomstig de wet beperkingen op te leggen aan de uitoefening van de individuele rechten en 

vrijheden’.87 

 

Volgens de Memorie van toelichting bij de wet op het politieambt: ‘Bestuurlijke politie omvat het 

geheel van de functies die tot doel hebben toe te zien op de openbare rust, veiligheid en gezondheid, 

dus op de openbare orde, evenals op het herstel ervan. Zij omvat meer bepaald het nemen van de 

regulerende maatregelen die onontbeerlijke zijn voor de bescherming van de maatschappelijke orde 

en van die aard zijn dat om de harmonieuze ontwikkeling van de menselijke activiteiten te bevorderen, 

het toezicht houden op de naleving van de wetten en politieverordeningen, het voorkomen van 

misdrijven, ongevallen, rampen en ziekten, het verzekeren van de bescherming van personen en 

goederen en verlenen van hulp aan ieder die in gevaar verkeert.’88 

 

In het verslag van 30 april 1990 het parlementair onderzoek naar de manier waarop de bestrijding van 

het banditisme en het terrorisme wordt georganiseerd wordt de bestuurlijke politie omschreven als ‘het 

geheel van bevoegdheden die door of krachtens de wet worden toegekend aan bestuurlijke overheden 

en die hen in staat stellen de openbare orde te handhaven door beperkingen op te leggen aan het 

uitoefenen van de individuele rechten en vrijheden, desnoods met aanwending van dwang’. Een 

bestuurlijke handeling is ‘iedere verrichting die ertoe strekt ordeverstoringen of strafbare feiten 

daadwerkelijk te voorkomen, te anticiperen op verontrustende fenomenen (dreiging ten opzichte van 

warenhuizen, stelselmatige bankovervallen…), of deze feiten doen ophouden, zonodig gebruik makend 

van de openbare macht. Het omhelst dus de politionele activiteiten van raad geven, ontraden, 

reguleren, proactieve recherche, opsporen van ordeverstoringen en herstellen van de orde’. 89 

 

In de doctrine worden de bevoegdheden bestuurlijke of administratieve politie omschreven als ‘het 

geheel der regelen bestemd om de openbare orde, desnoods met dwangmiddelen, binnen in het land te 

behouden en desgevallend te herstellen’.90 Of ook nog als ‘het geheel van bevoegdheden die door of 

krachtens de wet worden toegekend aan de bestuurlijke overheden en hen toelaten, desnoods met 

aanwending van dwang, met het oog op de handhaving van de openbare orde, de uitoefening van 

grondrechten te beperken.91 Pieters omschrijft bestuurlijk politie als ‘het geheel van regels die bestemd 

zijn om de openbare orde in het land te behouden en desgevallend te herstellen en die een aan 

welbepaalde bestuurlijke overheden de macht geeft om daartoe, desnoods met aanwenden van 
                                                 
87 Ibid, Parl. St., Kamer, 1990-1991, nr. 1673/1, 109, Advies Raad van State over het voorontwerp van de wet op het 
politiefunctie. Deze wet is uiteindelijk de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt geworden (B.S. 22 december 1992). P. 
DE SOMERE e.a. merken op dat deze definitie afkomstig is van J. DEMBOUR, Les pouvoir de police administrative général 
des autorité locales, Brussel, Bruyant, 1956, 9. 
88 Memorie van toelichting WPA, 7. 
89 Verslag namens de onderzoekscommissie naar de wijze waarop het banditisme en het terrorisme georganiseerd wordt, 
Parl. St. Kamer, nr. 47-59/10-1988, 583. 
90 P. DE SOMERE; J. DUJARDIN, G. VAN HAEGENBORGH, K. VANWINKELEN en B. WEEKERS, Recht in de 
gemeente. Burgemeester Bevoegdheden, die keure, 2005, nr. 30, 26 met verwijzingen. 
91 G.L. BOURDOUX e.a., o.c., 255; K. VANHEDDEGHEM et al., o.c., 137. 
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dwangmiddelen, beperkingen op te leggen aan de uitoefening van de individuele rechten en vrijheden 

van de rechtsonderhorige.’92 Ook boek 2 van de gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 hanteert een 

eigen definitie van ‘bestuurlijke politie’. Bestuurlijk politie wordt daarin omschreven als ‘het beheer 

van gebeurtenissen en de simultane bescherming van personen, goederen en instellingen’.93 

 

Ook tijdens de parlementaire debatten die de voorbode waren van de latere politiehervormingen werd 

opgemerkt dat het onderscheid tussen bestuurlijke politie en gerechtelijke politie misschien theoretisch 

vrij eenvoudig is, maar dat in de praktijk niet steeds zo vanzelfsprekend is, waarbij bepaalde 

politiehandelingen een dubbele finaliteit hebben. Beide politiefuncties hebben immers tot de 

maatschappelijk orde te bewaren of te herstellen, maar verschillen naar de gebruikte technieken. Deze 

technieken kunnen bestuurlijk dan wel gerechtelijk zijn. Zij onderscheiden zich door hun aard, hun 

concrete finaliteit en hun onmiddellijke gevolgen. Volgens de toenmalige minister van Binnenlandse 

Zaken Louis Tobback is iedere handeling die beoogt de ordeverstoring in de ruime betekenis van het 

woord en - bijgevolg ook strafbare feiten – te voorkomen of te stoppen een daad van bestuurlijke 

politie. Hij voegt daaraan toe dat het doel van preventieve maatregelen en van de maatregelen ter 

beheersing van criminele fenomenen er niet in bestaat elementen van de strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid van geïndividualiseerde of identificeerbare daders te verzamelen, maar 

daartegen te beletten dat de het maatschappelijke leven van de burger onveilig wordt.94 

 

Gerechtelijke politie wordt omschreven als ‘het geheel van bevoegdheden die door of krachtens de wet 

worden toegekend aan de gerechtelijke overheden en die hen in staat stellen misdaden, wanbedrijven 

en overtredingen op te sporen, de bewijzen er van in te zamelen en de daders ter beschikking te stellen 

van de leden van de rechterlijke macht belast met hun bestraffing’. Er wordt eraan toegevoegd dat 

‘deze politiefunctie dus in essentie reactief (is) en heeft tot doel de dader van een gepleegd misdrijf te 

bestraffen’. Iedere handeling die tot doel heeft daders van welbepaalde misdrijven op te sporen, is een 

gerechtelijke daad. 95 

 

Het afbakenen van het begrip ‘bestuurlijke politie’, waardoor men probeert onderscheid te maken met 

‘gerechtelijke politie’ blijkt overigens niet zo vanzelfsprekend te zijn. Het onderscheid is vooral 

moeilijk te maken op het vlak van de informatieverwerking. 96 Er wordt erop gewezen dat het in de 

                                                 
92 P. PIETERS, ‘De minister van Binnenlandse Zaken als overheid van bestuurlijke politie’, Vigiles 2006/3, 87. 
93 Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende het 
informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie, B.S. 18 juni 2002. 
94 Verslag namens de onderzoekscommissie naar de wijze waarop het banditisme en het terrorisme georganiseerd wordt, 
Parl. St. Kamer, nr. 47-59/10-1988, 582-586. 
95 Verslag namens de onderzoekscommissie naar de wijze waarop het banditisme en het terrorisme georganiseerd wordt, 
Parl. St. Kamer, nr. 47-59/10-1988, 584. 
96 Deze paragraaf is gebaseerd op L. DHOEST en J-C. GUNST, ‘Enkele kritische bedenkingen over de politionele 
bestuurlijke informatiehuishouding vanuit arrondissementeel oogpunt’, in G. VYNCKIER, M. EASTON en S. DE KIMPE 
(eds.) Politionele bestuurlijke informatiestromen, Maklu, Cahiers Politiestudies 2009-1, 27 et seq. 



 59 

politionele praktijk niet makkelijk is om feiten, gebeurtenissen en politionele acties van elkaar te 

onderscheiden en daarmee in de ene of andere categorie onder te brengen. Vaak lopen deze activiteiten 

in elkaar. Daarbij worden voorbeelden gegeven zoals de invoering van gemeentelijke administratieve 

sancties, de bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van drugwetgeving om een private maar 

voor het publiek toegankelijke plaats in bepaalde omstandigheden te sluiten, de behoeften aan 

strategische informatie, het laten opruimen van bedreigde plaatsen, het afhandelen van inbreuken op 

de milieuwetgeving, het aanpakken van bepaalde party’s die de openbare rust verstoren, enz. Niet 

onbegrijpelijk dat de vraag wordt gesteld of dit onderscheid vanuit politioneel oogpunt nog vol te 

houden is.97 

 

 

3.3 Is het besluit van de burgemeester een politiemaatregel? 

 

In het kader van de handhaving van de openbare orde kan de burgemeester op grond van de WPA 

diverse maatregelen nemen. Bestuurlijke politie en gerechtelijke politie hebben in ieder geval gemeen 

dat bij de uitvoeren van hun opdrachten ‘politiemaatregelen’ nemen. Wat wordt bedoeld met 

politiemaatregelen? .Onder een politiemaatregel in de zin van de wet op het politieambt wordt 

verstaan, elke juridische of materiële handeling van bestuurlijke of gerechtelijke politie die voor de 

burgers een aanwijzing, een verplichting of een verbod inhoudt (art. 3, 1° WPA). De politiemaatregel 

is dus een beslissing of handeling van een politieoverheid of een politieambtenaar.98 

 

De bestuurlijke overheid kan zowel juridische maatregelen als materiële politiemaatregelen nemen. De 

juridische maatregelen die door de bestuurlijke overheid worden genomen zijn administratieve 

rechtshandelingen.99 Ze kunnen niet alleen bestaan uit dwangmaatregelen, maar ook uit specifieke 

beslissingen die een duidelijke verplichting, een verbod, een vergunning of een toelating inhouden.100 

Wanneer het woord ‘juridisch’ niet in de bepaling zou opgenomen zijn, zou dat volgens de toenmalige 

bevoegde minister ongewilde gevolgen teweegbrengen. Want dat zou betekenen dat elke politiedienst 

ook als een politieoverheid kunnen beschouwd worden. En dat zou in tegenspraak zijn met de 

                                                 
97 Ibid. 
98 Memorie van toelichting wetsontwerp op het politieambt, Parl. St., Kamer, 1990-91, nr. 1637/1, 7-8. Volledigheidshalve 
voegen we hieraan nog toe dat de auteur opmerkt dat deze politiemaatregelen eigenlijk niets te maken hebben met de 
gemeentelijke administratieve sancties, maar de wetgever deze bevoegdheden van de burgemeester heeft mede opgenomen in 
de GAS-wet. Bijgevolg zijn de uitvoeringsbesluiten niet onderworpen aan dezelfde voorwaarden als de administratieve 
sancties (zie omzendbrief OOP 30bis aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot invoering van 
gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van de 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, B.S. 20 
januari 2005. Anderzijds is het al dan niet toekennen van een vergunning ook een administratieve‘rechtshandeling’. Een 
administratieve rechtshandeling is een eenzijdige en uitvoerbare handeling die door een administratieve overheid wordt 
uitgebracht. De beslissing omtrent een vergunning is een rechtshandeling omdat het wordt gesteld met het oog op het creëren 
van rechtsgevolgen voor de aanvrager van de vergunning. Zie J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, o.c., 826 et seq. 
99 G.L. BOURDOUX et al., o.c., 80. 
100 Memorie van toelichting wetsontwerp op het politieambt, Parl. St., Kamer, 1990-91, nr. 1637/1, 7-8. 



 60 

doelstelling van de wet. Concreet kunnen alleen politieoverheden (zoals de burgemeester) juridische 

handelingen van bestuurlijke politie stellen. Deze overheden kunnen de uitvoering van die maatregel 

ook opdragen aan de politiediensten, of zelf uitvoerbare handelingen stellen.101 

 

Er mag aangenomen worden dat de burgemeester als een politieoverheid kan beschouwd 

worden. Hij is belast met de handhaving van de openbare orde en neemt daartoe de nodige 

politiemaatregelen. En blijkens artikel 44/1 van de wet op het politieambt kan politionele 

informatie aan politieoverheden meegedeeld worden. Uit de omschrijvingen van “bestuurlijke” 

of “administratieve politie” kunnen we zeggen het gaat om handelingen van de bestuurlijke 

overheden waarbij beperkingen op de beleving van de grondrechten van de burger kunnen 

opgelegd worden. In dat verband kan de burgemeester zowel juridische als materiële 

politiemaatregelen nemen. Het weigeren of toekennen van een vergunning is een voorbeeld van 

een politiemaatregel. 

 

Een volgende vraag is wat de rechtspositie van de burgemeester ten opzichte van de politie is en of hij 

tevens als een politieambtenaar kan aangemerkt worden. Een politieambtenaar kan immers 

opsporingen naar strafbare feiten verrichten in welke geval de burgemeester dan politionele zou 

informatie zou kunnen verwerken. 

 

 

3.4. Het gezag van de burgemeester in het kader va bestuurlijke politie 

 

De politiediensten vervullen hun opdrachten van bestuurlijke politie uit onder het gezag en 

verantwoordelijkheid van de burgemeester.102 Tevens is hij verantwoordelijke voor de openbare orde 

en de naleving van de regelgeving. In dat opzicht vertegenwoordigt de burgemeester in uitoefening 

van zijn politionele opdrachten de ‘overheid’ die verantwoordelijk is voor het algemeen belang.103  In 

artikel 42 WGP wordt het functionele eindgezag van elke burgemeester over de bestuurlijke 

politiezorg op het grondgebied van zijn gemeente bevestigd en herneemt het vroegere artikel 172, 

eerste lid, NGW. Maar nu wordt eraan toegevoegd dat hij zijn gezag kan doen gelden via bevelen, 

onderrichtingen en richtlijnen.104 

 

                                                 
101 Wetsontwerp op het politieambt, Verslag namens de Commissie voor Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken, de 
Opvoering en het Openbaar Ambt, Parl. St., Kamer, 1990-91, nr. 1637/12, 59-60. 
102 Artikelen 1, eerste lid en 5 WPA; art. 42 WGP. 
103 Verslag namens de onderzoekscommissie naar de wijze waarop het banditisme en het terrorisme georganiseerd wordt, 
Parl. St. Kamer, nr. 47-59/10-1988, 585; Art. 133NGW, G.L. BOURDOUX e.a., o.c., 117. 
104 Memorie van toelichting WGP, 29. 
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Als gevolg kan de bestuurlijke overheid onder zijn verantwoordelijkheid, en in overeenstemming met 

haar richtlijnen, maatregelen laten uitvoeren door de onder zijn gezag ressorterende politiedienst. Dit 

houdt evenwel niet in dat de burgemeester de leiding kan uitoefenen over een politiedienst, ook niet in 

uitzonderlijke omstandigheden waarin de leidinggevende politieofficieren niet onmiddellijk bereikbaar 

zijn. De leiding van de politiediensten blijft echter voorbehouden aan een politieambtenaar (art. 7 

WPA).105 

 

Tijdens de besprekingen in het begeleidingscomité werd de vraag gesteld of hoedanigheid van de 

burgemeester als “officier van bestuurlijke politie” een opening kan vormen om politionele informatie 

te verkrijgen ten aanzien van de samenstelling van een administratief om een beslissing te nemen over 

uitbatingvergunning. 

In de WPA wordt gesproken over ‘officier van bestuurlijke politie’ en ‘agent van bestuurlijke politie’. 

Wat deze laatste betreft, wordt de agent van bestuurlijke politie omschreven de politieambtenaar door 

of krachtens de wet belast met opdrachten van bestuurlijke politie zonder bekleed te zijn met de 

hoedanigheid van officier van bestuurlijke politie (art. 3, 5° WPA). Met de hoedanigheid van officier 

van bestuurlijke politie zijn bekleed de provinciegouverneurs, de arrondissementscommissarissen, de 

burgemeesters, de officieren van de federale en lokale politie en politieambtenaren die in verband met 

een bepaalde opdracht daartoe door de Koning aangewezen worden (art. 4).  

 

Zij beschikken over de volgende bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 106 

- het zich laten informeren alvorens de politieambtenaren de plaats van de ramp, het onheil of het 

schadegeval verlaten (art. 17 WPA); 

- in bepaalde gevallen een veiligheidsfouillering laten uitvoeren (art. 28, §1 WPA); 

- het laten ontruimen van gebouwen (art. 27 WPA); 

- het laten in beslag nemen van de voor de openbare orde gevaarlijke voorwerpen (art. 30 WPA); 

- het verrichten of laten handhaven van bestuurlijke aanhoudingen (art. 33 WPA) en in dit verband het 

voldoen aan verscheidene controle- en informatieverplichtingen (artt. 33ter en 33quater WPA); 

- het in bepaalde gevallen laten uitvoeren van identiteitscontroles (art. 34, §2 WPA); 

- een belangrijke rol vervullen inzake het gebruik van vuurwapens tegen personen (art. 38, § 3 WPA); 

- in bepaalde omstandigheden bijstand van andere politiediensten vragen (art. 43 WPA); 

- bijstand laten verlenen door agenten van politie aan politieambtenaren of de agenten van politie laten 

instaan voor de bewaking van personen (art. 44/13 WPA). 

 

In zijn hoedanigheid van officier van bestuurlijke politie kan de burgemeester dus bevelen geven in 

verband met de toepassing van de wet. Het toekennen van de hoedanigheid van officier van 

                                                 
105 G.L. BOURDOUX e.a., o.c., 86. 
106 Dit deel van de bespreking is gebaseerd op G.L. BOURDOUX e.a., o.c., 84-86. 
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bestuurlijke politie heeft een historische achtergrond, gebaseerd op functionele en structurele 

argumenten. Oorspronkelijk was het de bedoeling de hoedanigheid van officier van bestuurlijke politie 

toe te kennen aan degenen die in de praktijk de leiding hadden van de bestuurlijke politie (structureel 

criterium). In kleine gemeenten was het mogelijk dat de burgemeester zelf de interventies van de 

politie diende te leiden en te oriënteren. Het bleek in sommige gerechtelijke arrondissementen niet 

gemakkelijk te zijn om een officier van bestuurlijke politie te vinden en verplichte de aard van de 

gestelde problemen waardoor de arrondissementscommissaris op dit vlak een belangrijke rol zal 

spelen, door de interventie van de agenten van bestuurlijke politie te leiden. Om deze redenen was het 

noodzakelijk om de hoedanigheid van officier van bestuurlijke politie toe te kennen aan de 

arrondissementscommissarissen en de burgmeesters (functioneel criterium). 

 

Het uitoefenen van zijn bevoegdheden (van officier van bestuurlijke politie) hangt met andere af met 

het uitoefenen van specifieke functies in bepaalde plaats- en tijdsgebonden omstandigheden. Zo 

kunnen de omstandigheden ertoe leiden dat de burgemeester maatregelen moet nemen waarvan de 

uitoefening ingrijpende weerslag geeft op de individuele vrijheden van de burger en daarom slechts 

mogen uitgeoefend worden op bevel en richtlijnen van een officier met een specifieke graad of functie 

die daarvoor een gepaste opleiding heeft gekregen. Vandaar dat de wetgever de categorie van personen 

waaraan deze hoedanigheid wordt toegekend in de wet beperkt is. 

 

Op grond van zijn hoedanigheid als officier van bestuurlijke politie krijgt de burgemeester 

logischerwijze en onvermijdelijk toegang tot bepaalde informatie. Zo wordt de burgemeester 

gewaarschuwd bij (dreigende) calamiteiten en ingelicht over de ontwikkelingen ervan.107 Ook wanneer 

in de gemeente een bestuurlijke aanhouding wordt verricht, moet de burgemeester hiervan op de 

hoogte worden gebracht. De vorm waarin de aard van informatie die wordt medegedeeld is echter niet 

wettelijk geregeld.  

 

Uit het voorgaande zou men kunnen afleiden dan de burgemeester in zijn hoedanigheid van officier 

van bestuurlijke politie tevens een politieambtenaar is. Maar dat is niet het geval. Hoewel de 

hoedanigheid van officier van bestuurlijke politie dit lijkt te suggereren moet de burgemeester als 

politieoverheid onderscheiden worden van politiediensten en de politieambtenaren en agenten van 

politie die deel uitmaken van de politie.108  

 

Uit de vaststelling dat de burgmeester tevens een politieoverheid is kan per definitie niet 

aangenomen worden dat hij tevens een politieambtenaar is en dat hij opsporingsbevoegdheden 

                                                 
107 Artikelen 17 en 27 WPA. 
108 Memorie van toelichting WPA, 8. 
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heeft. Het opsporen van misdrijven is in principe voorbehouden aan politiediensten en 

parketten. 

 

Nu we weten dat de burgemeester een politieoverheid is die in de WPA als een partner bij de 

informatieflux kan beschouwd worden, is het van belang om te weten wanneer en hoe politionele 

informatie wordt verwerkt. In de volgende paragrafen wordt uiteengezet hoe het beheer van de 

politionele informatie wordt geregeld en wie en op welke wijze daarop controle wordt uitgeoefend. 

 

 

3.5. Het beheer van politionele informatie 

 

De politiediensten hebben een belangrijke opdracht om de veiligheid van de burgers te waarborgen en 

om de democratische werking van de rechtsstaat te verzekeren. Daarbij is hun opdracht tweeledig: de 

opdracht van gerechtelijke politie en opdrachten van bestuurlijke politie. Bij opdrachten van 

gerechtelijke politie gaat het om opsporen van misdrijven, hetgeen betekent dat bewijzen verzameld 

worden en dader voor de rechtbank worden gebracht. Bestuurlijke politie staat in het kader van het 

handhaven van de openbare orde. Om die opdracht te kunnen vervullen dienen de politiediensten de 

nodige informatie te kunnen verwerken.109 Het komt er op neer dat zowel bij opdrachten van 

gerechtelijke politie als bij opdrachten van bestuurlijke politie persoonsgegevens worden verzameld. 

 

Tot de invoering van de WGP werd het wettelijk kader voor het inwinnen en verwerken van 

informatie geregeld door artikel 39 WPA. Deze bepaling werd door de invoering van de WPG 

opgeheven en vervangen door de bepalingen van artikel 44/1 tot en met artikel 44/11 WPA en 

ondergebracht in een aparte afdeling ‘Informatiebeheer’. Deze artikelen handelen respectievelijk over 

de bevoegdheid om informatie in verzamelen en te verwerken (art. 44/1), naleving van de 

basisprincipes van het gegevensbeschermingsrecht (art. 44/2), het voogdijgezag van de bevoegde 

ministers (art. 44/3), verwerking in een algemene nationale gegevensbank (art. 44/4), informatie-

uitwisseling tussen de bevoegde overheden en de informatieoverdracht in het kader van de 

strafvordering (art. 44/5 en 44/6), de beperking op de informatieoverdracht naar de algemene nationale 

gegevensbank in het kader van het belang van de strafvordering en de bescherming van personen (art. 

44/8), bevoegdheden van het controleorgaan (art. 44/7), beheer van de algemene nationale 

gegevensbank (art. 44/9), adviesbevoegdheid Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer (art.44/10) en tot slot de sancties bij het opzettelijk achterhouden van informatie (art. 

44/11). 

 

                                                 
109 Memorie van toelichting WGP, 96. 
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De WGP creëert een nieuw wettelijk kader dat de bevoegdheid om informatie in te winnen en te 

verwerken regelt, waarbij de principes van artikel 39 WPA worden hernomen, maar nader wordt 

afgelijnd, meer bepaald wat betreft de opslag en de verwerking van de ingezamelde informatie betreft. 

Daarbij werd vertrokken van zes basisprincipes:110 

1. De absolute informatieplicht van de politiediensten ten aanzien van de procureur des Konings en de 

onderzoeksrechter, zoals voorzien in de artikelen 28bis, 28ter, 55 en 56 van het Wetboek van 

Strafvordering, blijft onverkort van toepassing. Alle relevante informatie, waarvan zij in het kader van 

hun opdrachten kennis krijgen, dient effectief en zonder enige restrictie ter beschikking gesteld te 

worden van de bevoegde gerechtelijke overheden, overeenkomstig de richtlijnen van deze laatste; 

2. Er wordt voorzien in een maximale en gestructureerde doorstroming van de informatie, die 

gecentraliseerd wordt op nationaal niveau, in de schoot van de federale politie. Om de optimale 

betrokkenheid van de lokale politie bij het informatiebeheer en de doorstroming te garanderen op een 

gelijkaardige wijze als voor de leden van de federale politie, zal de algemene nationale gegevensbank 

worden beheerd door in een dienst die geleid wordt door een politieambtenaar van de federale en 

lokale politie; 

3. Er wordt voorzien in een maximale toegankelijkheid van de informatie voor de politiediensten, op 

voet van gelijkheid, alsook voor de bevoegde gerechtelijke overheden; 

4. De oprichting van een controleorgaan, belast met de controle en het beheer van de algemene 

nationale gegevensbank; 

5. De magistraat kan beslissen dat vertrouwelijke en gevoelige gerechtelijke informatie niet 

onmiddellijk naar de algemene nationale gegevensbank wordt toegezonden; 

6. Er dient bij de gegevensverwerking rekening gehouden te worden met de bepalingen en de 

uitvoeringsbesluiten van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van 

persoonsgegevens. Tevens zullen de belangrijkste uitvoeringsbesluiten inzake informatiebeheer aan 

het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer onderworpen 

worden. 

 

Politiediensten kunnen bij het vervullen van hun opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie 

gegevens van persoonlijke aard en inlichtingen inwinnen en verwerken van groeperingen en personen 

die een concreet belang vertonen voor de uitoefening van hun opdrachten. De mededeling van 

gegevens en inlichtingen kunnen enkel medegedeeld worden aan overheden, buitenlandse 

politiediensten inlichtingen- en veiligheidsdiensten en toezichtorganen die ze nodig hebben voor hun 

opdrachten (art. 44/1 WPA).  

 

                                                 
110 Ibid. 



 65 

Artikel 41 WPA bepaalt dus de algemene bevoegdheid van de politiediensten om bij het vervullen van 

hun bevoegdheden gegevens en inlichtingen te verwerken en beperkt de mededeling ervan een de 

overheden en diensten die deze informatie nodig heeft op hun opdracht te vervullen. De inhoud van 

het nieuwe artikel 44/1 stemt nagenoeg volledig overeen met het vroegere artikel 39, zij met de 

toevoeging dat er een absolute informatieplicht is ten aanzien van de procureur des Konings en de 

onderzoeksrechter, aangezien de leiding van het onderzoek wettelijk aan hen is toevertrouwd.111 

 

 

3.6 De Algemene nationale gegevensbank (artikel 44/4) en omzendbrief MFO 3 

 

De politiediensten mogen persoonlijke gegevens en inlichtingen over gebeurtenissen, groeperingen en 

personen die een concreet belang vertonen voor de uitoefening van de opdrachten van gerechtelijke en 

bestuurlijke politie, inzamelen en verwerken. Zij moeten daarbij rekening houden met de wet van 8 

december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens (WVP).112 Eenmaal de informatie is 

ingewonnen heeft de politie geen keuzevrijheid. Zij heeft een informatieplicht ten aanzien van de 

algemene nationale gegevensbank (ANG). De informatie wordt ambtshalve en rechtstreeks naar de 

ANG doorgestuurd en opgeslagen (art. 44/4).113 Dit gebeurt onder het gezag van de ministers van 

Binnenlandse Zaken en Justitie. Hun gezag staat in verband met het respectievelijke 

verantwoordelijkheden ten aanzien van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie. 

Uiteraard laat dat de bevoegdheden van de gerechtelijke overheden inzake het verwerken van 

gerechtelijke informatie onverlet. 

 

Met invoering van de artikelen 44/1 tot en met 44/11 WPA heeft de wetgever enkel een raamwerk 

voor het politionele informatiebeheer geschetst. Uitvoeringsbesluiten moeten dit kader 

concretiseren.114 

Door het uitblijven van de nodige uitvoeringsbesluiten worden de informatiestromen echter 

(voorlopig) geregeld door de richtlijnen van de omzendbrief MFO-3 van 14 juni 2002.115 De 

                                                 
111 Ibid, 97. 
112 De toepassing van de beginselen van deze wet worden in hoofdstuk 5 besproken. 
113 Art. 44/4 WPA luidt: 
“De inlichtingen en gegevens bedoeld in artikel 44/1, eerste lid, worden volgens de modaliteiten bepaald door de Koning bij 
een in Ministerraad overlegd besluit, verwerkt in een algemene nationale gegevensbank, opgericht binnen het commissariaat 
van de federale politie. In die modaliteiten wordt hoofdzakelijk de duur van de bewaring van de vernoemde inlichtingen en 
gegevens bepaald. In deze gegevensbank zijn meerdere indexsystemen vervat. In het kader van deze indexsystemen, regelt de 
Koning ook het toezicht van het controleorgaan bedoeld in artikel 44/7 over de gerechtelijke informatie. 
De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de voorwaarden waaronder deze gegevensbanken toegankelijk 
en bevraagbaar zijn door de bevoegde gerechtelijke overheden en de politiediensten in het kader van de uitoefening van hun 
opdrachten. 
De politiediensten zenden ambtshalve en rechtstreeks de inlichtingen en gegevens bedoeld in artikel 44/1, eerste lid, aan deze 
algemene nationale gegevensbank toe. 
De ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie bepalen, elk binnen het kader van zijn bevoegdheden, op eensluidend 
advies van het controleorgaan bedoeld in artikel 44/7, de categorieën van inlichtingen en gegevens die geen toezending 
vereisen”. 
114 K. D’HOORE, l.c. 



 66 

specifieke modaliteiten voor de gegevensverwerking die betrekking hebben op de verschillende 

facetten van het politionele werk (gerechtelijke politie, bestuurlijke politie, verkeer en bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer) zijn opgenomen in zogenaamde boeken 1 tot en met 4 en niet 

openbaar gemaakt. 

 

Merken we op dat er werk wordt gemaakt van een regelgevend kader. Zo is ter voorbereiding van een 

ontwerp van koninklijk besluit de interministeriële werkgroep 44 samengesteld. De redactie van zo’n 

uitvoeringsbesluit blijkt evenwel een moeilijke technische en intellectuele oefening.116 Tot tweemaal 

toe is een ontwerp van KB aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ter 

advies voorgelegd. Hoewel een gunstig advies werd uitgebracht, is het duidelijk dat het ontwerp van 

KB heel wat mankementen vertoont. De pijnpunten liggen vooral bij de omschrijving van de 

begrippen ‘ANG’ en ‘concreet belang’, de complexe regeling van de bewaartermijnen, de uitwissing 

van persoonsgegevens door de koppeling van de bestuurlijke en gerechtelijke gegevens, de uitwissing 

van de genomen maatregelen en het aspect van de internationale informatieflux.117 Tevens is er in de 

media over dit KB veel commotie ontstaan betreffende de omvangrijke lijst van gevoelige 

persoonsgegevens die over de burgers zouden opgeslagen worden en wordt de vraag gesteld of 

daarmee niet de pijlers van onze democratische rechtsstaat worden ondergraven. Hoewel de 

toenmalige bevoegde minister van Binnenlandse Zaken de gemoederen poogde te bedaren door 

publiek te zeggen dat het geenszins de bedoeling is om een Big Brother te installeren, maar om een 

evenwicht te zoeken naar een goed evenwicht tussen het recht op privacy en het optimaliseren van het 

veiligheidsbeleid, werd het ontwerp tot nader order in de koelkast gestopt.118  

 

Uit de rechtspraak van het EHRM , onder meer uit een arrest van 21 juli 2001, blijkt trouwens dat ten 

aanzien van de opslag van politionele informatie geen genoegen kan worden genomen met een 

minsteriele regeling. De gronden voor registratie, de bewaartermijn, de aard van de informatie, de 

modaliteiten in verband met gebruik van de opgeslagen informatie en de garanties met betrekking tot 

een adequaat controlemechanisme tegen ongeoorloofde gegevensverwerking vereisen de tussenkomst 

van de wetgever.119 

                                                                                                                                                         
115 Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende het 
informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie, B.S. 18 juni 2002. 
116 K. D’HOORE, ‘Informatiebeheer van de geïntegreerde politie: stand van zaken – evaluatie – toekomstopties’, Vigiles, 
2007/5,155-165  
117 CBPL Advies nr. 12/2007 van 21 maart 2007 betreft ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten voor 
de verwerking van persoonsgegevens en de informatie van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus in het 
raam van de algemene nationale gegevensbank; Advies nr. 33/2008 van 24 september 2008 betreft ontwerp van koninklijk 
besluit tot bepaling van de modaliteiten voor de verwerking van persoonsgegevens en de informatie van de geïntegreerde 
politie, gestructureerd op twee niveaus, in het raam van de algemene nationale gegevensbank, www.privacycommission.be. 
118 P. DE HERT en R. SAELENS, ‘Lokale besturen, informatienoden en de nood aan een wet verwerking politiegegevens. 
Gedaan met deeloplossingen’, Vigiles, 2011/5, 1-5.  
119 EHRM 21 juli 2001, Shimovolos t./Rusland, nr. 30194/09, www.hudoc.com. In deze zaak is het Mensenrechtenhof niet 
verder gekomen dan de toets aan de voorwaarde of de gegevensopslag “in accordance with the law” is. Dat was volgens het 
Hof niet het geval zodat de vraag naar de “pressing social need” niet werd behandeld. 
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Niet alle informatie die de politie verzameld kan zomaar opgeslagen. De informatie moet een concreet 

belang vertonen met de opdrachten van bestuurlijke politie. Hierna bespreken wat onder concreet 

belang wordt verstaan en hoe dat wordt geregeld in de hiervoor besproken omzendbrief MFO 3 van 14 

juni 2002. 

 

 

3.7 Concreet belang en bestuurlijke belang 

 

Naast de ingewonnen inlichtingen bevat de ANG ook de gedecentraliseerde registers van processen-

verbaal en alle documenten en stukken die aan de basis liggen van de verwerkte inlichtingen, los van 

de vorm van de drager.120 Voorwaarde voor alle in de ANG opgeslagen informatie is dat het moet gaan 

om informatie met een concreet belang. Wat moet worden verstaan onder ‘concreet belang’ wordt 

nergens omschreven. Wel wordt in de richtlijn MFO-3 een referentiecriterium vooropgesteld en een 

niet-limitatieve lijst met voorbeelden gegevens. Het criterium voor de inzameling en de verwerking 

van informatie is het concreet belang dat deze informatie vertoont voor de uitvoering van opdrachten 

van gerechtelijke en bestuurlijke politie. Wanneer de inhoud van de informatie de drempel bereikt, 

moet zij geregistreerd worden. Bereikt de ingewonnen informatie deze drempel niet, moet de 

informatie niet geregistreerd worden. 

 

De MFO-3 vervolgt met te zeggen dat het concreet belang gebonden is aan het wettelijk 

gerechtvaardigde karakter van de inhoud, van de vorm van de exploitatietermijnen van gegevens bij 

elke stap van de informatieverwerking in het raam van de uitvoering van de opdrachten van 

gerechtelijke en bestuurlijke politie.121 Dit komt erop neer dat elke verwerking in verband moet staan 

met een welbepaald en uitdrukkelijk omschreven doel. En dit doeleinde moet vooraf kenbaar zijn. In 

hoofdstuk 6 komen we hierop dieper ingegaan. 

 

In de MFO 3 worden voorbeelden van een concreet politioneel en gerechtelijk belang opgesomd: 

- Informatie in processen-verbaal. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat deze informatie een concreet 

belang heeft, aangezien dit document de informatie en vaststellingen betreffende de gebeurtenissen 

waarvan hij kennis heeft genomen, alsook de onderzoeksdaden die hij ter zake stelt beschrijft. Maar dit 

geldt niet ingeval van hear say, oftewel het verhoor dat de woorden van een derde weergeeft. Bij het 

verwerken van dergelijke informatie vereist volgens de richtlijn een grondige beoordeling, alvorens de 

                                                 
120 Verslag aan de Koning, KB van 30 mei 2002 houdende vaststelling van de voorwaarden betreffende de opdrachten van 
het controleorgaan bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt, BS 14 juni 2002. 
121 Dit is eigenlijk een bevestiging van het finaliteit- of doelbindingsprincipe uit artikel 4 van de wet verwerking 
persoonsgegevens (WVP). 
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inlichtingen van het verhoor in de ANG wordt geregistreerd. Zoals de richtlijn zelf aangeeft, gaat de 

discussie vooral over informatie die niet in een proces-verbaal is opgenomen. 

- De zogenaamde ‘zachte’ informatie. Dit betreft niet-concrete informatie. Ook deze informatie kan 

geregistreerd worden. 

- De informatievergaring verbonden met het aan het licht komen van een gebeurtenis. Het gaat om 

informatie aan de hand waarvan de bestuurlijke overheid concrete maatregel kan nemen. 

- het plegen van een hold-up in een financiële instelling (concrete informatie van gerechtelijke politie); 

- door een tipgever verstrekte informatie van plannen om een gewapende diefstal in een apotheek te 

plegen (niet-concrete informatie van gerechtelijke politie); 

 

Voorbeelden van informatie met een concreet belang in het kader van de uitoefening van bestuurlijke 

of gerechtelijke politie: 

- het aankondigen van de organisatie van een betoging in Brussel gemeente gedurende een Europese 

top (concrete informatie van bestuurlijke politie).; 

- de informatie dat hooligans een voetbalwedstrijd willen verstoren door het aanvallen van supporters 

van de tegenpartij (niet concrete informatie van bestuurlijke politie). 

Het antwoord op de vraag of de informatie concreet is, is dus afhankelijk van de vraag of (minstens) 

het feit (manifestatie, vechtpartij), en de plaats gekend is. 

 

 

3.8 Wie heeft toegang tot de ANG? 

 

De ANG is uniek, in die zin dat er is slechts één algemene nationale gegevensbank is voor heel België 

met concrete en niet-concrete bestuurlijke en gerechtelijke informatie, met een absolute 

informatieplicht voor alle betrokken politieambtenaren (behalve uitzonderingsgevallen) via een 

maximale en gestructureerde doorstroming van informatie.122 In deze gegevensbank zijn meerdere 

indexsystemen vervat en de toegang tot de informatie door de bevoegde overheden en politiediensten 

wordt gemoduleerd naargelang de aard van de informatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 

logging en authenticatie systeem.123 

 

Wat betreft de modaliteiten voor het bevragen van de ANG, bepaalt artikel 44/4, tweede lid, WPA dat 

de koning de voorwaarden bepaalt waaronder de ANG en elk van de indexsystemen toegankelijk en 

bevraagbaar zijn door de gerechtelijke overheden en de politiediensten in het kader van de uitoefening 
                                                 
122 Zie in dit verband P. PIETERS die voldoende argumenten ziet voor de uitbouw van een volwaardige ANG Bestuurlijke 
Politie, P. PIETERS, ‘Is er nood aan een ANG Bestuurlijke Politie?’, Panopticon, 2009/4, 81-86. Dit idee wordt gevoed door 
het gegeven dat informatie die reeds in het gerechtelijke luik is gevat moeilijk doorstroomt naar de diensten en overheden die 
een opdracht van bestuurlijke politie vervullen. 
123 Dit vloeit voort uit het vereiste van gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid, één van de pijlers van het 
gegevensbeschermingsrecht (art. 16 WVP). 
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van hun opdrachten. Op een schriftelijke vraag aan de minister van Justitie of iedere politieman 

toegang heeft tot de ANG en wie die toegang bepaalt, antwoordt de minister dat niet elke politieman 

heeft tot de gegevensbank en dat de toegang wordt bepaald door de hiërarchische autoriteit in functie 

van vooraf bepaalde toegangsprofielen volgens de functie de politieambtenaar en het doel van de 

opdracht (het verband tussen de informatie en de uit te voeren opdracht). Van alle politieambtenaren 

die toegang hebben tot de ANG wordt de identiteit geregistreerd.124 Het valt op te merken dat in artikel 

44/4, tweede lid, de bestuurlijke overheden niet worden genoemd.125. Zo wordt in het tweede lid van 

deze bepaling de toegankelijk en bevraagbaar van de algemene nationale gegevensbank en elke van 

zijn indexsystemen beperkt tot de bevoegde gerechtelijke overheden en de politiediensten. Er is in 

deze bepaling geen sprake van “bestuurlijke” of “politieoverheid”. Daarentegen bepaalt artikel 44/1, 

derde lid dat de inlichtingen kunnen medegedeeld worden aan de in artikel 5 WPA bedoelde 

overheden, namelijk de bestuurlijke en gerechtelijke overheden. Door samenlezing van deze drie 

bepalingen zou men kunnen argumenteren dat, hoewel de bestuurlijke overheden geen toegang hebben 

tot de ANG, de lokale bestuurlijke overheid wel ontvanger kan zijn van politionele en gerechtelijke 

informatie uit de ANG, vermits de ingewonnen informatie ook aan de openbare overheden kan 

medegedeeld worden.126 

 

Hoewel kan gesteld worden dat de politieoverheid als een partner wordt beschouwd en een plaats 

krijgt binnen het concept van informatiehuishouding van de geïntegreerde politie,127 lijkt de 

burgemeester slechts ontvanger te kunnen zijn van informatie uit de ANG. Dit lijkt overigens ook de 

mening te zijn van de deelnemers aan de focusgroep. Voor zover de burgemeester politionele toegang 

moet kunnen hebben tot politionele informatie, kan hij deze informatie slechts onrechtstreeks krijgen 

door via de politie of het parket.  

 

Het is mogelijk dat naast de ANG nog andere gegevensbanken door de politiediensten worden 

opgericht. Artikel 44/7, derde lid WPA voorziet dat de politiediensten in bijzondere omstandigheden 

zelf databanken kunnen oprichten. De oprichting van dergelijke databank moet evenwel 

voorafgaandelijk aan het controleorgaan worden gemeld. Een voorbeeld van dergelijke 

gegevensbanken is de lokale gegevensbank inzake slachtofferhulp. In deze kunnen onder meer de 

behandelde dossiers, de identiteit van de slachtoffers, de behandelende geneesheren en 

maatschappelijke assistenten, de inhoud van de contacten tussen de politie en de slachtoffers inzake 

                                                 
124 Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-2577, schriftelijke vraag van Paul Wille aan de minister van Justitie, www.senate.be. 
125 In gelijke zin K. D’HOORE, l.c. 
126 Op een schriftelijke vraag aan de minister van Justitie met betrekking tot de manier waarop de toegangsprocedure tot de 
ANG op dat ogenblik (2009) geregeld is, antwoordt de minister dat momenteel enkel de openbare overheden toegang krijgen 
tot de ANG. De minister argumenteert dat artikel 44/1, eerste lid WPA aangeeft dat de gevraagde toegang door een openbare 
overheid die niet in lid 3 van dit artikel is opgenomen onderhevig is aan een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit, 
Parl. St. Senaat 2008-2009, nr. 4-2577, schriftelijke vraag van Paul Wille aan de minister van Justitie, www.senate.be. 
127 Vgl. G. VYNCKIER e.a., o.c., 97; P. DE HERT & J. VANDERBORGT, Informatie politiesamenwerking over de grenzen 
heen, Politeia, 1996, 635. 
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slachtofferhulp en andere nuttige gegevens worden opgenomen. Tevens wordt nog gedacht aan een 

gegevensbank inzake vakantietoezicht waarin de adressen en identiteiten van de bewoners worden 

opgeslagen van de door de politiedienst op verzoek van de burgers gecontroleerde woningen. Ook 

databanken inzake de coördinaten van de veiligheidsverantwoordelijken van ondernemingen in geval 

van brand, ramp of onheil behoort tot de mogelijkheden. Ook deze opdrachten zijn door de 

gerechtelijke en bestuurlijke overheden toegankelijk en bevraagbaar in het kader van de uitoefening 

van hun opdrachten, volgens de principes van de algemene toegankelijkheid van de ANG.128 

 

 

3.9. Arrondissementele informatiekruispunten (art. 93 en 105bis WGP) 

 

Ten aanzien van de uitvoering van politionele opdrachten heeft het AIK een belangrijke 

ondersteunende rol. Deze databank vindt haar bestaan in de artikelen 93 en 105bis WGP.129 Het 

concept van de AIK’s is niet ontstaan door de herschikking van het politielandschap ten behoeve van 

een geïntegreerde politie. Het concept van de arrondissementele informatiekruispunten werd reeds 

vastgelegd in de richtlijn van 16 maart 1999, waarbij de werking beperkt was tot gerechtelijke 

informatie.130 Uiteindelijk is door de politiehervorming de evolutie doorgezet naar een geïntegreerde 

informatiestroom van zowel bestuurlijke als gerechtelijke informatie binnen het AIK.131 

 

De uitvoeringsmodaliteiten ontbreken alsnog. In afwachting een definitieve uitvoeringsregeling wordt 

de informatieverwerking ten aanzien van de AIK geregeld door de richtlijn MFO-6 van 9 januari 2003. 

De richtlijn benadrukt dat het belang van een kruispunt voor de verwerking van bestuurlijke en 

                                                 
128 Memorie van toelichting WGP, 101-102. 
129 Artikel 93 WGP luidt: 
“De federale politie bestaat uit 
(…) 
3° de arrondissementele informatiekruispunten”. 
Art. 105bis WGP luidt: 
“Het arrondissementeel informatiekruispunt vervult, in de omschrijving waarvoor het bevoegd is, een ondersteunende rol bij 
de verwerking van informatie. 
Het arrondissementeel informatiekruispunt vervult zijn opdrachten zowel ten behoeve van de federale politie als van de 
lokale politie en bijgevolg dragen de federale politie en de lokale politie daadwerkelijk bij tot de samenstelling en de werking 
ervan. 
Het dagelijks logistiek en administratief beheer van het arrondissementeel informatiekruispunt gebeurt door de bestuurlijke 
directeur-coördinator. 
Het functioneel beheer van de gerechtelijke informatie wordt waargenomen door de gerechtelijke directeur, die hiervoor de 
verantwoordelijkheid draagt. 
Het functioneel beheer van de bestuurlijke informatie wordt waargenomen door de bestuurlijke directeur-coördinator, die 
hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. 
De Koning kan, bij een besluit overleg in de Ministerraad, de regels betreffende de samenstelling en de nadere 
werkingsregels van de informatiekruispunten bepalen”. 
130 Richtlijn van 16 maart 1999 tot regeling van de samenwerking, de coördinatie en de taakverdeling tussen de lokale en de 
federale politie inzake de opdrachten van gerechtelijke politie, onuitgegeven. 
131 G. VERMEULEN, Privacy en Strafrecht. Nieuwe en grensoverschrijdende verkenningen, Antwerpen, Maklu, 2007, 229. 
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gerechtelijke informatie ter ondersteuning van zowel de centrale als de gedeconcentreerde diensten 

van de federale politie als van de korpsen van de lokale politie niemand mag ontgaan.132 

 

De basisfunctionaliteiten van de AIK zijn onder meer: 

- de inzameling van de informatie ten behoeve van de politieoverheden en politiediensten (met 

inbegrip van de politie op het wegverkeer) in de ANG; 

- de exploitatie van de informatie ten behoeve van de politieoverheden en politiediensten, voor zover 

deze exploitatie een meerwaarde betekent zowel op operationeel vlak als op het vlak van de 

ontwikkeling van het veiligheidsbeleid in de domeinen van de bestuurlijke en gerechtelijke politie; 

 

Concreet hebben deze basisfunctionaliteiten tegelijk een bestuurlijk en gerechtelijke component. Dat 

blijkt uit de volgende functies: 

1) Opvolging van gebeurtenissen en feiten die zich recent hebben voorgedaan om snel de bovenlokale 

veiligheidsproblemen te detecteren en de identificeren. Van deze gebeurtenissen en feiten worden 

overzichten gemaakt waarbij de inhoud en periodiciteit van dit overzicht wordt aangepast aan de 

behoeften van de overheden 

2) Identificatie van verbanden tussen gebeurtenissen of feiten en antecedenten. 

De op politionele vaststellingen en ingewonnen binnenkomende informatie wordt vergeleken met 

reeds geregistreerde gegevens om onderlinge verbanden te leggen. Dit moet resulteren in bruikbare 

informatie voor zowel de politiediensten als de politieoverheden in het raam van de activiteiten van 

bestuurlijke politie of gerechtelijke politie. Wat betreft de bestuurlijke politie wordt het voorbeeld 

gegeven van de voorbereiding van maatregelen van bestuurlijke politie in het kader van het 

evenementenbeheer, enz. Op gerechtelijk vlak wordt het voorbeeld aangehaald van informatie ten 

aanzien van een onderzoek in het kader van het rechercheoverleg, enz.). 

3) De opvolging van gebeurtenissen en feiten in tijd en ruimte. 

Het AIK moet de ingezamelde en geregistreerde informatie ordenen en ter beschikking stellen van de 

politiediensten die belast zijn met de verdere exploitatie vanuit operationele of strategische doeleinden. 

Operationele doeleinden hebben niet alleen betrekking op gerechtelijke onderzoeken, maar ook op 

maatregelen van bestuurlijke politie, preventie, controle, toezicht, enz. Het strategisch component slaat 

op de contextualisatie en interpretatie in het raam van onder meer analyses van 

onveiligheidfenomenen. 

4) Steun in het raam van de geïntegreerde fenomeenopvolgingen. 

Het gaat hierbij over het opvolgen en detecteren van nieuwe fenomenen voor zowel aspecten van 

bestuurlijke politie en gerechtelijke politie. De gegevens worden verzameld om onder meer verbanden 

te kunnen leggen en vervolgens medegedeeld aan de betrokken politieoverheden en politiediensten. 

                                                 
132 Gemeenschappelijk en dwingende richtlijn MFO-6 van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken betreffende de 
werking en organisatie van de arrondissementele informatiekruispunten (AIK), B.S. 19 februari 2003. 
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Gegevens die op het eerste gezicht niet concrete informatie leiden, kunnen na het samenbrengen met 

andere informatie verkregen door andere politiediensten resulteren in concrete informatie. Wat het 

AIK doet is zoeken naar verbanden tussen gegevens waardoor nieuwe informatie kan gegenereerd 

worden. Dit gaan zowel gaan om bestuurlijke informatie als gerechtelijke informatie. In dat geval 

wordt de nieuwe informatie teruggestuurd naar de politiedienst die met het onderzoek bezig is. In dat 

opzicht kunnen we zeggen dat de AIK tegelijk een databank en een steundienst is voor de 

politiediensten in het kader van de uitoefening van haar opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke 

politie. In zoverre de informatie van belang is voor de burgemeester voor het nemen van de nodige 

maatregelen in het kader van de uitoefening van zijn opdrachten van bestuurlijke politie, moet hij deze 

informatie krijgen. De burgemeester heeft in principe geen rechtstreekse toegang tot de informatie die 

in het AIK wordt verwerkt. Hij krijgt deze bestuurlijke informatie evenwel uit handen van de politie 

(art. 5/1 WPA).133 

 

Naast de hiervoor bespoken nationale en arrondissementele databanken, beschikt de politie op lokaal 

niveau nog over een eigen informatiesysteem. Dit wordt het Integrated System for the locale Police of 

kortweg ISLP genoemd. 

 

 

3.10 Integrated System for the Local Police ( ISLP) 

 

De hervorming van het politielandschap door de invoering van de WGP heeft niet alleen gevolgen 

gehad voor de structuur en de organisatie van de politiediensten. Een vlotte informatiestroom tussen 

de politiediensten op federaal en lokaal niveau vereist betrouwbare en geïntegreerde 

informatiesystemen. Daarom werd in 2000 beslist om het informatiesysteem ISLP bij de lokale politie 

te introduceren. Het gaat om een geïntegreerd systeem met eenmalige registratie van de gegevens, die 

in verschillende modules kunnen gebruikt worden.134 De installatie is gebaseerd op een centrale server 

(UNIX) per zone, met een centrale database per zone. Het is ook de politiezone die op operationeel 

vlak de functie van controle op de kwaliteit van de gegevens moet garanderen. De gegevens moeten 

verplicht van het lokale niveau naar het federale niveau doorgegeven worden. 

 

In deze databank wordt politionele informatie opgeslagen die de politie heeft verzameld tijdens de 

uitvoering van hun dagelijks politiewerk. Het gaat om informatie die werd verzameld tijdens de 

opdrachten en gebeurtenissen, oproepen en interventies van de dag. Daarnaast wordt in het lokale 

informatiesysteem ook informatie verzameld die niet in een proces-verbaal werd opgenomen. Het gaat 

                                                 
133 Richtlijn MFO-6 van 9 januari 2003. 
134 Omzendbrief PLP 1 van 4 oktober 2000– enig informatiesysteem, B.S. 1 november 2000. 
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om onmiddellijke inningen, waarschuwingen, gecontroleerde opmerkingen en administratieve 

dossiers. Via dit informatiesysteem kunnen documenten en lijsten worden opgesteld, gegevens worden 

gecodeerd en verregaand gespecialiseerde opzoekingen met betrekking tot gecodeerde gegevens 

worden uitgevoerd. Ook federale toepassingen kunnen via dit informatiesysteem geraadpleegd 

worden. Voorbeelden zijn de nationale criminaliteitsdatabank, de nationale fototheek, het 

Rijksregeister, het D.I.V. (Dienst Inschrijvingen Voertuigen), strafinrichtingen enz. 

 

Of de burgemeester en zo ja, in welke mate, hij zelfstandig toegang heeft tot de lokale politiedatabank 

is onduidelijk. Uit de literatuur lijkt de conclusie getrokken te kunnen worden dat de burgemeester 

geen rechtstreekse toegang heeft tot deze databank. Uit dit informatiesysteem kan bijvoorbeeld ten 

behoeve van de korpschef een dagverslag opgesteld worden waarin de oproepen aan-en de interventies 

van de politie worden geïnventariseerd. Het betreft daarbij zowel bestuurlijke als gerechtelijke 

informatie. Op basis van deze informatie wordt de burgemeester ingelicht om hem in staat te stelleen 

zijn verantwoordelijkheden op te nemen.135 In dit informatiesysteem wordt ook informatie opgenomen 

die niet naar het ANG wordt doorgestuurd, zoals informatie over verkeersveiligheid. 

 

 

3.11. Controleorgaan van het politionele informatiebeheer (art. 44/7 WPA) 

 

Algemeen 

 

Met de invoering van de WGP werd het beheer van de ANG onder de controle van een controleorgaan 

geplaatst (art. 44/7).136 In het kader van het informatiebeheer door de politiediensten is een belangrijke 

rol weggelegd voor het controleorgaan. Het is belast met de controle van de spelregels inzake de 

toegankelijkheid van de ANG en de toezending van de ingewonnen informatie afkomstig van de 

verschillende politiediensten.137 Om haar taak op een adequate manier te kunnen uitvoeren, heeft het 

controleorgaan een onbeperkt recht van toegang tot alle inlichtingen en gegevens die in de ANG 

worden opgeslagen. Ook de oprichting van elke afzonderlijke gegevensbank door de politiediensten 

moeten aan dit controleorgaan worden gemeld en staan onder toezicht van het controleorgaan. In 

principe wordt de informatie die in deze afzonderlijke databanken wordt opgeslagen ook aan de ANG 

medegedeeld. Het controleorgaan kan er evenwel mee instemmen dat bepaalde informatie niet aan het 

ANG wordt medegedeeld. In dat geval blijft de informatie enkel in de bijzondere databank 

opgeslagen. Het controleorgaan is onafhankelijk en wordt voorgezeten door een federale magistraat. 

                                                 
135 L. HUYBRECHTS, ‘Strafrecht, dringende medische hulp en openbaar bestuur: delicate LAT-relaties’, in het kader van de 
ontmoetingsdag 18 juni 2010, ‘Bestuurlijke Overheid – Magistratuur’, Hof van beroep Antwerpen, ressort Antwerpen – 
Limburg, 1. 
136 Art. 44/7 werd ingevoegd door artikel 191 WGP 
137 KB van 30 mei 2002 houdende vaststelling van de voorwaarden betreffende de opdrachten van het controleorgaan bedoeld 
in artikel 44/7 van de wet op het politieambt. Hierna “KB controleorgaan”. 
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138 Haar opdrachten omvatten de controle van de politionele verwerkingen, raadgeving en opdrachten 

inzake informatie. Het controleorgaan wordt voorgezeten door een federaal magistraat en 

samengesteld uit een lid van de federale politie een deskundige die aangewezen worden door de 

ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie (art. 44/7 WPA). 

 

Controleopdrachten van het controleorgaan 

Het is de taak van het controleorgaan om na te gaan of de inhoud van de ANG en de procedure voor de 

verwerking van de daarin opgeslagen informatie verwerkt worden volgens de spelregels van artikel 

44/1 tot 44/9.139 Haar controleopdracht doet evenwel geen afbreuk aan de bevoegdheden van andere 

autoriteiten. Het betreft vooral zoals het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P) en 

de CBPL. Dat betekent bijvoorbeeld dat de CBPL, zodra daar aanleiding toe is, een eigen onderzoek 

kan instellen naar de verwerkingen in de ANG. De controle is evenwel beperkt tot verwerkingen (en 

dus ook mededeling) van de inlichtingen en gegevens op politioneel niveau.  

 

Vermits artikel 44/1 WPA ook verwijst naar andere regelgevingen die de politiediensten bij de 

gegevensverwerking moeten in acht nemen, moet het controleorgaan ook toezien op de naleving van 

de overeenkomstige bepalingen uit het Wetboek van Strafvordering maar ook op de toepassing van 

beginselen van de WVP op het politioneel niveau.140 Het controleorgaan kan evenwel niet tussenbeide 

komen in de manier waarop deze informatie door de bevoegde bestuurlijke of gerechtelijke overheden 

wordt aangewend of gebruikt.141 Dit kan de CBPL echter wel. Zij kan een onderzoek instellen naar de 

verwerkingen door gelijk wie die onder het toepassingsgebied van de WVP valt. Zoals gezegd zijn de 

bepalingen ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de bestuurlijke 

overheden. Bijgevolg kan de CBPL nagaan of persoonsgegevens door de bestuurlijke overheden 

worden aangewend in overeenstemming met de minimumvoorwaarden van de WVP en de 

uitvoeringsbesluiten en reglementen. 

 

Het controleorgaan controleert in het bijzonder de regelmatigheid van de volgende verwerkingen in de 

ANG. Zij worden als “scharniermomenten” van het informatiesysteem beschouwd.142 Het betreft: 

1. de evaluatie van de gegevens en inlichtingen; 

2. de registratie van de verzamelde gegevens en inlichtingen; 

3. de validatie van de gegevens en inlichtingen door de daartoe bevoegde organen; 

4. de vatting van de geregistreerde gegevens en inlichtingen op grond van de concrete aard of van de 

betrouwbaarheid ervan; 

                                                 
138 Artikel 44/7 WPA. 
139 Art. 2, § 1 KB controleorgaan. 
140 Verslag aan de Koning bij KB controleorgaan. 
141 Memorie van toelichting WGP, 101. 
142 Verslag aan de Koning bij KB controleorgaan. 
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5. de uitwissing en de archivering van de gegevens en inlichtingen nadat de termijn voor de bewaring 

ervan is verstreken; 

6. de verlenging van de termijn voor de bewaring van de gegevens en inlichtingen in geval ernstige 

grond bestaat om aan te nemen dat zij nog nuttig zijn voor de doeleinden van de algemene 

gegevensbank.143 

 

Vervolgens controleert zij in het bijzonder de werkelijke aard van de volgende door, door de bevoegde 

politieoverheden voorgeschreven functiemogelijkheden en verwerkingen: 

1. de relaties tussen de categorieën van gegevens en inlichtingen geregistreerd op het tijdstip waarop 

ze zijn gevat; 

2. de ontvangst van de inlichtingen en gegevens door de autoriteiten en diensten die krachtens de wet 

tot raadpleging gemachtigd zijn; 

3. de mededeling van de gegevens en de inlichtingen aan de wettelijk gemachtigde autoriteiten en 

diensten; 

4. de verbinding met andere systemen voor informatieverwerking met het oog op de validatie van de 

gegevens en de inlichtingen van de ANG; 

5. de bijzondere regels houdende vatting van de gegevens en de inlichtingen op grond van de 

betrouwbaarheid ervan.144 

 

Wat betreft de bijzondere gegevensbanken is het de taak van het controleorgaan om na te gaan of de 

inhoud en van de bijzondere databanken en de procedure in verband met de verwerkingen van de in 

deze databanken opgeslagen informatie in overeenstemming is met de bepalingen van de artikelen 

44/1 tot en 44/9 WPA en de maatregelen met betrekking tot de uitvoering ervan. Dat geldt eveneens 

ten aanzien van de voorwaarden inzake toegang en raadpleging van deze bijzondere databanken.145 

 

 

Raadgevende opdrachten van het controleorgaan 

 

Naast controleopdrachten brengt het controleorgaan ook advies uit met betrekking tot onder meer de 

toezending van bijzondere gegevens aan de ANG.146 Bij de oprichting van elke bijzondere 

gegevensbank door de politiediensten, moet dit vooraf aan het controleorgaan gemeld worden. In 

principe worden de gegevens die in deze databanken worden opgeslagen ook medegedeeld aan de 

ANG. Indien de dienst die een specifieke gegevensbank opricht van oordeel is dat het niet aangewezen 

is dat de gegevens niet aan de ANG moeten doorgegevens worden, kan zij een voorstel daartoe aan de 

                                                 
143 Art. 2, § 2 KB controleorgaan 
144 Art. 2, § 3 KB controleorgaan. 
145 Art. 2, §§ 4 en 5 KB controleorgaan. 
146 Art. 5 KB controleorgaan. 
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controleorgaan richten. Alleen via een machtiging van het controleorgaan moeten deze gegevens niet 

aan het ANG worden doorgestuurd.147 

 

 

 

Opdrachten inzake informatie 

Bij het controleorgaan wordt een centraal register opgericht waarin melding wordt gemaakt van de 

oprichting en opheffing van de hiervoor besproken bijzondere gegevensbanken, de voorwaarden van 

toegang en de modaliteiten van de mededaling van de daarin verwerkte gegevens en inlichtingen.148 In 

haar advies met betrekking tot het voorontwerp de WGP had de CBPL gewezen op de risico’s die 

voortvloeien uit een proliferatie van het aantal gegevensverwerkingen en informatiestromen. Om 

dergelijke risico’s zoveel mogelijk te voorkomen wordt een centraal register van dergelijke 

databanken bijgehouden.149 

 

 

Het controleorgaan als toezichtcomité 

Interessant is de vraag naar het statuut van het controleorgaan. Hoe wordt dit orgaan opgevat? Bij de 

aanpassing van artikel 44/7, naar de terminologie van het gegevensbeschermingsrecht verwijst de 

regering naar het advies van de CBPL met betrekking tot omzetting in nationaal recht van de Europese 

richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 inzake het minimum kader bij verwerking van 

persoonsgegevens. In dit advies legt de CBPL de nadruk op het belang van de oprichtingen van 

toezichtorganen binnen specifieke sectoren. Deze toezichtorganen zouden op het vlak van de 

bescherming van persoonsgegevens een “eerstelijnscontrole” moeten uitvoeren.150 Uit de toelichting 

bij de wijzing van artikel 44/7 kan worden afgeleid dat de regering het controleorgaan opvat als een 

“toezichtcomité”.151 In hoofdstuk 6 zien dat binnen de CBPL intussen zes sectorale comités zijn 

opgericht met de bevoegdheid om machtigingen te verlenen voor specifieke verwerkingen. Het 

controleorgaan van politioneel informatiebeheer wordt echter niet opgenomen onder de lijst van 

sectorale comités binnen de CBPL. Het is bijgevolg onduidelijk of het controleorgaan als een 

                                                 
147 Memorie van toelichting WGP, 102. 
148 Art. 6 KB controleorgaan. 
149 Verslag aan de Koning, KB controleorgaan; CBPL Advies nr. 13/98 van 23 maart 1998 betreft voorontwerp van wet tot 
reorganisatie van de politiediensten, www.privacycommission.be. 
150 CBPL Advies nr. 30/96 van 13 november 1996 betreft het voorontwerp van wet tot aanpassing van de wet van 8 december 
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens aan de Richtlijn 
95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, 
www.privacycommission.be. 
151 Amendement nr. 5 van de regering bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet op het politieambt, de wet van 7 
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en tot wijziging van 
overige wetten inzake de in de plaatsstelling van de nieuwe politiestructuren, Parl. St. Kamer 2000-2001, nr. 1126/003, 4-5. 
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“sectoraal comité” in eigenlijke zin kan beschouwd worden.152 Wellicht niet, aangezien het 

controleorgaan niet bevoegd is om machtigingen te verlenen. Zo ziet de regering het controleorgaan 

meer als “een soort aangestelde voor de gegevensbescherming omschreven in artikel 17bis van de wet 

op bescherming van de persoonlijke levenssfeer”.153 Haar taken zijn bijgevolg beperkt tot het 

controleren van de informatiestromen binnen de politiediensten en adviezen vestrekken. In ieder geval 

voorziet artikel 5 van het KB controleorgaan in de afvaardiging van een lid van het controleorgaan, 

met raadgevende stem, naar de zittingen van de CBPL met als doel de opdrachten inzake advies en 

controle te coördineren.  

 

Misschien is het aanbevelenswaardig om de taken van het controleorgaan in een breder 

perspectief te zien. In haar hoedanigheid van “aangestelde voor de gegevensbescherming” zou 

het controleorgaan een betekenisvolle rol kunnen spelen bij de uitwisseling van politionele 

gegevens met de bestuurlijke overheden. In dit geval zou er samenwerking kunnen gebeuren 

door het bevoegde sectorale comité binnen de schoot van de Commissie voor de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. Deze comités zijn bevoegd om machtigingen te verlenen voor de 

mededeling van persoonsgegevens door en aan organen en diensten die onder de federale 

overheid sorteren. Of men zou er bijvoorbeeld kunnen aan denken om het controleorgaan 

effectief op te nemen onder de sectorale comités met een specifieke bevoegdheid om 

machtigingen te verlenen in verband met de mededeling van politionele informatie aan de 

burgemeester wanneer hij een beslissing moet nemen over het al dan niet toekennen van 

bepaalde vergunningen in bepaalde sectoren. In hoofdstuk 6 komen we bij de bespreking van de 

sectorale comités hierop terug, nadat we in het hiernavolgend hoofdstuk de bestuurlijke 

informatievoorziening besproken hebben. 

 

 

3.12. Samenvatting en conclusie 

 

In dit hoofdstuk hebben we aangetoond dat de burgemeester als een politieoverheid kan beschouwd 

worden. Hij is belast met de uitvoering van de federale en regionale wet- en regelgeving en de 

gemeentelijke reglementen ter handhaving van de openbare rust, veiligheid en gezondheid. Daarbij 

kan hij politiemaatregelen nemen die zowel een materieel als juridisch karakter hebben. Een juridische 

maatregel is een administratieve rechtshandeling die kan bestaan in het weigeren of toelaten van een 

vergunning. 

                                                 
152 In gelijke zin D. DE BOT, “De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Tussen droom en daad 
staan er niet alleen wetten in de weg, maar vooral praktische problemen”, TBBR 2003, 393. 
153 Verslag aan de Koning, KB controleorgaan. 
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Er is geen wettelijke definitie van het begrip “bestuurlijke politie”. Uit de parlementaire documenten 

en de literatuur kunnen resumeren dat bestuurlijke politie bestrekking heeft op handelingen van 

bestuurlijke overheden – zoals de burgemeester – die erop gericht zijn de openbare orde in de 

gemeente te handhaven, waarbij de genomen maatregel erin kunnen bestaan dat de uitoefening van de 

rechten en vrijheden van de burger wordt beperkt. Dergelijke maatregelen zijn politiemaatregelen die 

betrekking kunnen hebben vergunningen. In het kader van de uitoefening van opdrachten van 

bestuurlijke politie staat de politie onder het gezag van de burgemeester en worden hem krachtens de 

wet op het politieambt bijzondere bevoegdheden toegekend. Dat wil echter niet zeggen dat de 

burgemeester tevens een politieambtenaar is en opsporingsbevoegdheden heeft. Het opsporen van 

misdrijven is een exclusieve taak van de politiediensten en parketten. 

 

Vervolgens hebben we in dit hoofdstuk het beheer van de politionele informatie in kaart gebracht. We 

hebben achtereenvolgens de informatieverwerking in de algemene nationale gegevensbank (ANG) 

besproken, de functie van de arrondissementele informatiekruispunten (AIK) toegelicht en het lokale 

politie-informatiesysteem (ISLP) belicht. Uit deze databanken kan aan de burgemeester informatie 

doorgegeven worden die een concreet belang heeft voor de uitvoering van zijn opdrachten van 

bestuurlijke politie. We kunnen stellen dat de politieoverheid als een partner wordt beschouwd en een 

plaats krijgt binnen het concept van informatiehuishouding van de geïntegreerde politie, zij het beperkt 

in de hoedanigheid van ontvanger van politionele informatie. 

 

Bij het politionele informatiebeheer speelt het controleorgaan een belangrijke rol. Zij oefent niet alleen 

toezicht uit op de informatiestromen, maar heeft ook een raadgevende en informerende taak en heeft 

een raadgevende stem bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In dat 

opzicht zou het controleorgaan een meerwaarde kunnen betekenen ten aanzien van de informatieflux 

tussen de politiediensten en het parket enerzijds en de burgemeester anderzijds. De meerwaarde zou 

erin kunnen bestaan dat het controleorgaan voor deze informatiestromen machtiging zou kunnen 

verlenen, hetzij in de vorm van een zelfstandig toezicht orgaan, hetzij samen met een in de schoot van 

de CBPL opgenomen sectoraal comité. In hoofdstuk wordt 6, waar de sectorale comités worden 

toegelicht, wordt deze aanbeveling nader uitgewerkt. 
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HOOFDSTUK 4 

 

 

BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING  

 

 

 

4.0. Inleiding 

 

In het vorige hoofdstuk werd de rechtspositie van de lokale overheid, en de burgemeester in het 

bijzonder, besproken binnen de wet op het politieambt (WPA). Tevens hebben we ons licht laten 

schijnen op het informatiebeheer. In onderhavig hoofdstuk gaan de bepalingen van de WPA 

analyseren die betrekking hebben op de informatielux tussen de politiediensten, de gerechtelijke 

overheid en de bestuurlijke overheden. 

 

In de eerste paragraaf besteden we aandacht aan de artikelen 5/1 en 5/2 die betrekking hebben op de 

verslaggeving van de politie aan de burgemeester om zijn verantwoordelijkheden inzake het 

waarborgen van de openbare orde te kunnen uitoefenen (paragraaf 4.1). Daarna bespreken in 44/1 

WPA die de grondslag vormt voor de verwerking van politionele informatie (4.2). Aansluitend op 

deze paragraaf wordt 44/5 besproken die handelt over uitwisseling van politionele informatie tussen de 

gerechtelijke en bestuurlijke overheden (4.3). In dit verband is het niet oninteressant om artikel 56, § 1 

Sv toe te lichten. Deze bepaling werd in 2004 gewijzigd in het kader van de doorstroming van 

gerechtelijke informatie naar de bestuurlijke overheid, waardoor onder omstandigheden het principe 

van het geheim van het onderzoek beperkt wordt (4.4) Vervolgens staan we stil bij van de aard van de 

politionele informatie. Bij politionele informatie bestaat doorgaan uit zachte en harde informatie. We 

onderzoeken of de onderscheid kan doorgetrokken worden bij de informatieverstrekking naar de 

burgemeester (4.5). Verder wordt antwoord gegeven op vragen die ons werden gesteld tijdens de 

begeleidingscomités. Het gaat om de vraag gesteld of in de context van het onderzoek onderscheid 

moet worden gemaakt tussen het “proces-verbaal” en het “bestuurlijke verslag”(4.6) en naar de rol die 

de zonale Veiligheidsraad kan spelen (4.7). De zonale Veiligheidsraad is de plaats waar in iedere 

politiezone de burgemeester(s), de korpschef en de procureur des Konings samenkomen om het beleid 

van bestuurlijke en gerechtelijke politie uit te stippelen en af te stemmen. Tot slot volgt een conclusie 

van dit hoofdstuk (4.8) waarin ook enige aanbevelingen worden opgenomen. 
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4.1. Artikel 5/1 en 5/2 WPA: verslaggeving aan de burgemeester 

 

Op het vlak van bestuurlijke politie moeten de overheden van bestuurlijke politie en de politiediensten 

elkaar informeren over feiten en fenomenen die van belang zijn voor de handhaving van de openbare 

orde. De politiediensten hebben een fundamentele informatieplicht tegenover de bestuurlijke 

overheden in het raam van de uitoefening van hun verantwoordelijkheden op het vlak van bestuurlijke 

politie in het algemeen en van het veiligheidsbeleid in het bijzonder (artikelen 5/1 en 5/2 WPA).154 

Daarnaast bezorgen de politiediensten aan de bevoegde overheden een verslag van hun opdrachten en 

de inlichtingen die zij naar aanleiding van hun opdrachten hebben ingewonnen bij het handhaven van 

de wetten en regelingen (art. 14 WPA) 155. 

 

Met de wet op het politieambt heeft de wetgever een duidelijk onderscheid willen maken tussen de 

opdrachten van bestuurlijke politie en de opdrachten van gerechtelijke politie. Deze gescheiden 

opdrachten zijn vertaald in de artikelen 14 en 15 WPA.156 Van belang is welk doel de wetgever heeft 

beoogd met de informatieplicht in hoofde van de politie ten opzichte van de bestuurlijke overheid.157 

De informatieplicht is onder meer van belang inzake overleg en coördinatie tussen de verschillende 

politiediensten (bestuurlijk en gerechtelijk) en het nemen van bestuurlijke maatregel op het 

grondgebied van de gemeente. 

 

Bourdoux e.a stellen een pertinente vraag: “Wat moeten politieoverheden en politiediensten ‘weten’ 

om, elk op hun niveau, hun verantwoordelijkheden te kunnen opnemen?”. Dat is in essentie waar het in 

onderhavig onderzoek over gaat. Er wordt door de auteurs gesuggereerd dat de oplossing wordt 

                                                 
154 G. VYNCKIER, M. EASTON en S. DE KIMPE, o.c., 45. 
155 Art. 14 WPA luidt: 
Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke politie, zien de politiediensten toe op de handhaving van de openbare 
orde met inbegrip van de naleving van de politiewetten en –verordeningen, de voorkoming van misdrijven en de bescherming 
van personen en goederen. 
Zij verlenen bijstand aan iedereen die in gevaar verkeert. 
Daartoe zorgen zij voor een algemeen toezicht en voor controles op de plaatsen waartoe zij wettelijk toegang hebben, 
bezorgen zij het verslag van hun opdrachten en de inlichtingen die zij hebben ingewonnen aan de bevoegde overheden, 
voeren zij maatregelen van bestuurlijke politie uit, treffen zij materiële maatregelen van bestuurlijke politie waarvoor zij 
bevoegd zijn en onderhouden zij contact met elkaar, alsmede met de bevoegde overheidsdiensten”. 
156 Art. 15 WPA luidt: 
Bij het vervullen van hun opdrachten van gerechtelijke politie, hebben de politiediensten als taak: 
1° de misdaden, de wanbedrijven en de overtredingen op te sporen, de bewijzen ervan te verzamelen, daarvan kennis te geven 
aan de bevoegde overheden, de daders ervan te vatten, aan te houden te ter beschikking te stellen van de bevoegde overheid, 
op de wijze en in de vormen bepaald door de wet; 
2° de personen in wier aanhouding door de wet wordt voorzien, op te sporen, te vatten, aan te houden en ter beschikking te 
stellen van de bevoegde overheden; 
3° de voorwerpen waarvan de inbeslagneming voorgeschreven is, op te sporen, in beslag te nemen en ter beschikking te 
stellen van de bevoegde overheden; 
4° het verslag van hun opdrachten en de inlichtingen die zij naar aanleiding ervan hebben ingewonnen aan de bevoegde 
overheden te bezorgen”. 
157 Artikel 166 WPG heeft artikel 14 WPA in die zin gewijzigd dat door er door de invoering van een geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus nog enkel gesproken wordt van politiediensten. Het gaat bijgevolg louter om terminologische 
aanpassingen door de integratie van verschillende afzonderlijke politie-eenheden, Parl. St. Kamer, 1997-98, nr. 1676/1, 94. 
Wat betreft de toelichting bij de inhoud van het artikel 14 blijft de memorie van toelichting bij de WPA als referentie gelden. 
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gegeven in de artikel 5/1 tot 5/5 WPA.158 De bepalingen 5/1 en 5/2 staan in verband met het gezag en 

de leiding dat de burgemeester over de lokale politie heeft en de informatieplicht in hoofde van de 

politiediensten ten opzichte van de bestuurlijke overheden.159 

Artikel legt 5/1 legt een wederzijdse informatieplicht op tussen de politiediensten en de bestuurlijke 

overheden voor alles wat betrekking heeft op de openbare orde, zodat beide partijen tijdig de 

maatregelen kunnen nemen en aanpassen die onder hun bevoegdheid vallen.160 Ze moeten elkaar de 

inlichtingen waarover zij beschikken in het kader van de openbare orde delen, indien deze informatie 

kan aan leiding geven tot preventieve en beteugelende maatregelen (art. 5/1 WPA). 

 

Voorts moeten de politiediensten de bestuurlijke overheden via een bijzonder verslag informeren over 

de buitengewone gebeurtenissen inzake openbare orde waarvan zij kennis krijgen (art. 5/2). Deze 

laatste verplichting moet trouwens samen gelezen worden met artikel 45 WGP. Op grond van deze 

bepaling brengt de korpschef maandelijks verslag uit aan de burgemeester, aangezien de korpschef 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van het politiebeleid en het zonaal veiligheidsplan dat door de 

zonale veiligheidsraad is uitgewerkt.161 

 

Concreet rust op de korpschef rust bijgevolg de op plicht om: 

                                                 
158 G.L. BOURDOUX e.a., o.c., 194. 
159 Deze artikelen luiden als volgt: 
“Art. 5/1. De overheden van bestuurlijke politie en de politiediensten moeten elkaar de hen toegekomen inlichtingen 
betreffende de openbare orde mededelen, die tot preventieve of beteugelende maatregelen aanleiding kunnen geven”. 
“Art. 5/2. De politiediensten moeten bij bijzonder verslag de betrokken bestuurlijke overheden informeren over de 
buitengewone gebeurtenissen betreffende de openbare orde waarvan zij kennis hebben. 
Om de burgemeester in staat te stellen zijn verantwoordelijkheden van bestuurlijke politie uit te oefenen, informeren de 
korpschef van de lokale politie, de bestuurlijke directeur-coördinator en de gerechtelijke directeur van de federale politie hem 
onverwijld over de gewichtige feiten die de openbare rust, veiligheid of gezondheid in de gemeenten kunnen verstoren. 
De korpschef van de lokale politie brengt hem verslag uit over de veiligheidsproblemen in de gemeente, over de vervulling 
van de opdrachten van bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en over de gedane en voorziene uitvoering 
van het zonale veiligheidsplan. 
De korpschef van de lokale politie informeert hem bovendien voorafgaandelijk over de initiatieven die de lokale politie 
overweegt te nemen op het grondgebied van de gemeente en die een invloed hebben op het gemeentelijke veiligheidsbeleid. 
De bestuurlijke directeur-coördinator informeert voorafgaandelijk de burgemeester over alle initiatieven die hij wil 
ondernemen in het raam van zijn bevoegdheden op het grondgebied van de gemeente, en die een invloed hebben op het 
gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hij brengt hem bovendien verslag uit over het vervullen van de opdrachten van bestuurlijke 
politie, waarvan hij de coördinatie waarneemt en die betrekking hebben op het grondgebied van de gemeente. 
De gerechtelijk directeur informeert voorafgaandelijk de bestuurlijke directeur-coördinator en de burgemeester over alle 
operaties die de gerechtelijke eenheid onderneemt op het grondgebied van de gemeente en die van aard zijn de openbare orde 
te storen”. 
“Art. 5/3. Voor het vervullen van de opdrachten van gerechtelijke politie worden geregeld dienstbetrekkingen gehouden: 
1. Met de procureur des Konings, door de korpschef van de lokale politie en door de gerechtelijke directeur en in de gevallen 
bedoeld in artikel 104 van de Wet op de geïntegreerde politiedienst, de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale 
politie; 
2. Met de procureur-generaal, met het College van Procureurs-generaal en met de federale procureur-generaal, door de 
commissaris-generaal en de directeur-generaal van de federale politie”. 
“Art. 5/4. Telkens zij er kennis van krijgen, brengen de politiediensten de territoriale militaire overheden, bij bijzonder 
verslag, op de hoogte van alles wat de veiligheid van de strijdkrachten kan schaden, van alle propaganda waarbij de militairen 
tot tuchteloosheid worden aangezet, alsook van alle voorvallen waarbij militairen betrokken zijn”. 
“Art. 5/5. In de gebieden in staat van beleg, wanneer de macht waarmede de burgerlijke overheden voor de handhaving van 
de openbare orde en van de politie bekleed zijn, door de militaire overheid wordt uitgeoefend, kan deze, met het oog op het 
vervullen van die opdracht, de door de omstandigheden geboden vorderingen aan de politiediensten richten”. 
160 Memorie van toelichting WGP, 87. 
161 Memorie van toelichting WGP, 31-32. 
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- de burgemeester onverwijld verslag uit te brengen over de gewichtige feiten die de openbare rust, 

veiligheid of gezondheid in de gemeente kunnen verstoren (art. 5/2, tweede lid); 

- hem verslag uit te brengen over de veiligheidsproblemen in de gemeente, over de vervulling van de 

opdrachten van bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en over de gedane en 

voorziene uitvoering van het zonaal veiligheidsplan (art. 5/2, derde lid); 

- hem voorafgaandelijk te informeren over de initiatieven die de lokale politie overweegt te nemen op 

het grondgebied van die gemeente en die een invloed hebben op het gemeentelijk veiligheidsbeleid 

(art. 5/2, vierde lid). 

 

Artikel 5/2 benadrukt bijgevolg de essentiële steun die politiediensten op het vlak van de informatie 

aan de burgemeester verstrekken ten aanzien van zijn bevoegdheden van bestuurlijke politie in het 

algemeen en van het gemeentelijk veiligheidsbeleid in het bijzonder. Daarbij dient het initiatief uit te 

gaan van de politiediensten en omvat alles wat betrekking heeft op buitengewone gebeurtenissen die 

de openbare orde aanbelangen, de belangrijke feiten die van aard zijn om de openbare rust, veiligheid 

of gezondheid in de gemeente te verstoren, de veiligheidsproblemen in de gemeente, de uitvoering van 

de opdrachten van bestuurlijke politie, de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan en de initiatieven 

die door de politiedienst overweegt te nemen die van invloed zijn op het gemeentelijk 

veiligheidsbeleid.162 Huybrechts situeert de besproken informatieplicht binnen het kader van de 

verslaggeving aan de burgemeester in verband met de oproepen aan- en interventies van de lokale 

politie en betreffende toekomstige gerechtelijke acties en de mededeling van nuttige inlichtingen voor 

de handhaving van de openbare orde.163 

 

Op welke manier de verslaggeving aan de burgemeester moet gebeuren is niet geregeld. De korpschef 

kan vrij beslissen hoe hij dat in de praktijk doet.164 Verder zien we dat deze keuzevrijheid gevolgen 

heeft voor de inhoud van de informatieverstrekking aan de burgemeester. Zo is de aard van de 

informatie dat aan de burgemeester wordt verstrekt op het terrein zeer verschillend. In hoofdstuk 6 

zien we dat artikel 5/1 en 5/2 soms ruim worden geïnterpreteerd, in die mate dat afhankelijk van de 

keuze van de korpschef aan de burgemeester gedetailleerde politionele informatie wordt verstrekt, 

inclusief de identiteit van de betrokkene Andere korpschef houden er een restrictieve 

informatieverstrekking op na en beperken zich tot abstracte of gedepersonaliseerde informatie (infra). 

In de bepalingen 5/1 tot en 5/5 is niet voorzien dat de vorm en inhoud van de verslaggeving aan de 

burgemeester door uitvoeringsbesluiten kan worden geregeld. We denken dat een regeling via de 

                                                 
162 Ibid. 
163 L. HUYBRECHTS, ‘Strafrecht, dringende medische hulp en openbaar bestuur: delicate LAT-relaties’, in het kader van de 
ontmoetingsdag 18 juni 2010, ‘Bestuurlijke Overheid – Magistratuur’, Hof van beroep Antwerpen, ressort Antwerpen – 
Limburg, 1-5. 
164 G.L. BOURDOUX e.a., o.c., 196 met verwijzing naar het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken op een 
parlementaire vraag, Kamer 2007-2008, 30 juni 2008, 5502 (Eric TIEBAULT). 
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tussenkomst van een ministeriële omzendbrief gewenst is, waarin de modaliteiten en de aard van de 

informatieverstrekking wordt voorgeschreven. 

 

 

4.2 Artikel 44/1 WPA: informatieverwerking door politiediensten 

 

Hiervoor hebben we gezien dat artikel 44/1, tweede lid, WPA het mogelijk maakt dat informatie wordt 

doorgegeven aan de bestuurlijke overheden die het gezag hebben over de politiediensten bij het 

vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie. Het gaat om overheden die 

tevens politieoverheid zijn. Hiervoor hebben we aangetoond dat daarbij kan gedacht worden aan de 

burgemeester.165 Daarnaast denken we aan de gouverneur en de minister van Binnenlandse Zaken.166 

Wat betreft de informatieoverdracht in het kader van gerechtelijke opdrachten geldt er een absolute 

informatieplicht van de politiediensten ten aanzien van de procureur des Konings en de 

onderzoeksrechter.167 

 

Volgens de richtlijn MFO-3 mag de ingewonnen en verwerkte informatie enkel worden medegedeeld 

aan de politieoverheden en politiediensten (art. 44/1 WPA). De toegang is voorbehouden voor 

bevoegde overheden en politiediensten en gemoduleerd naar gelang de aard van de informatie. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gebruikscodes en/of evaluatieroosters.  

 

In eerder studies werd reeds de vraag gesteld of de burgemeester een bestemmeling van informatie die 

een concreet belang vertoont in de zin van de artikel 44/1 WPA. Daarbij werd de oorspronkelijk wet 

op het politieambt in ogenschouw genomen, meer bepaald artikel 39 WPA dat sinds de invoering van 

de wet op de geïntegreerde politiediensten hervormd is door artikel 44/1 tot en met 44/11.168 In het 

Rapport Vander Beken wordt vastgesteld dat de inhoud van het vroegere artikel 39 nagenoeg 

                                                 
165 Naast de burgemeester wordt ook de arrondissementscommissaris genoemd, L. HUYBRECHTS, ‘Strafrecht, dringende 
medische hulp en openbaar bestuur: delicate LAT-relaties’, in het kader van de ontmoetingsdag 18 juni 2010, ‘Bestuurlijke 
Overheid – Magistratuur’, Hof van beroep Antwerpen, ressort Antwerpen – Limburg, 10. De auteur verwijst hiervoor naar de 
CBPL geciteerd door P. LEMMENS, ‘De verwerking van persoonsgegevens door politiediensten en de eerbiediging van de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer’, in Liber Amicorum Jules D’Haenens, Mys &Breesch, Gent, 1993, 205-218.  
166 G.L. BOURDOUX, o.c., 170 et seq. Op grond van artikel 42 WGP staat de lokale politie voor het uitoefenen van hun 
opdrachten van bestuurlijke politie onder het gezag van de burgemeester. Hij kan de politie bevelen, onderrichtingen en 
richtlijnen geven die hij noodzakelijk acht binnen het kader van het uitoefenen van zijn bevoegdheden (zie de hiervoor 
besproken bevoegdheden die de burgemeester heeft in het kader van de bepalingen 133 en 135 NGW). 
167 Ibid, 433. 
168 Art. 39 WPA oud luidde als volgt: 
“Bij het vervullen van de opdrachten die hun toevertrouwd zijn, kunnen de politiediensten inlichtingen inwinnen, gegevens 
van persoonlijke aard verwerken en een documentatie bijhouden, meer bepaald met betrekking tot de gebeurtenissen, de 
groeperingen en de personen die een concreet belang vertonen voor de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke en 
gerechtelijke politie. 
De in de documentatie vervatte inlichtingen moeten in rechtstreeks verband staan met de bestaansreden van het 
gegevensbestand en beperkt blijven tot de vereisten die eruit voortvloeien. 
Deze inlichtingen kunnen steeds medegedeeld worden aan de overheden en de politiediensten evenals aan officiële 
inlichtingendiensten die ze voor de uitoefening van hun opdrachten nodig hebben”. 
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inhoudelijk identiek is aan het nieuwe artikel 44/1, maar artikel 39 toen niet geschreven is met de 

(achterliggende) bedoeling om de informatieflux van politiediensten naar bestuurlijke of 

administratieve overheden mogelijk te maken. Die vraag stelde zich niet bij het ontstaan van artikel 39 

WPA, aldus het Rapport.169 Anderen zeggen dat de politiediensten in het kader van artikel 39 (oud) 

WPA de ingewonnen informatie te verwerken en indien nodig mede te delen aan de politieoverheden 

en andere politiediensten.170 Uit de rechtspraak van de CBPL blijkt voorts dat niet met zekerheid kan 

vastgesteld worden dat het recht van mededeling eveneens van toepassing is op de lokale overheid. 

Tegelijkertijd legt de CBPL de nadruk op het “uitzonderlijke karakter van de overdracht van gegevens 

naar dergelijke instanties (…).” Maar zoals hiervoor gezegd, lijkt deze mening geformuleerd ten 

aanzien van de mededeling van gegevens aan “andere publieke autoriteiten”, zoals bepaald in artikel 

44/1, vierde lid WPA. De term “andere” zou dan ook aanzien kunnen worden als andere autoriteiten 

dan – bijvoorbeeld – de burgemeester.171 Ook in de literatuur zijn aanknopingspunten te vinden voor 

een partnerschap met het lokale gezag.172 In het licht van het voorgaande kunnen we stellen dat de op 

grond van artikel 44/1 de burgermeester in principe ontvanger kan zijn van politionele informatie, 

voor zover de informatie een concreet belang vertoont met zijn verantwoordelijkheden inzake 

bestuurlijke politie. 

 

 

4.3 Artikel 44/5: uitwisseling van gerechtelijke en bestuurlijke informatie 

 

Een andere bepaling in de WPA waarin niet zelden soelaas wordt gezocht is artikel 44/5.173 Deze 

bepaling heeft betrekking op de informatieflux tussen de politiediensten en de bevoegde overheden in 

het kader van de opdrachten van bestuurlijk en gerechtelijke politie. In de bepaling wordt gezegd dat 

wanneer de politiediensten in het kader van de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke politie 

kennis krijgen van informatie die voor de uitoefening van gerechtelijke politie van belang is, de 

politiediensten daarvan onverwijld en zonder enige beperking de bevoegde gerechtelijke overheden in 

kennis stellen (lid 1). Van hun kant moeten de politiediensten die in het raam van de uitoefening van 

hun opdrachten van gerechtelijke politie kennis krijgen van informatie van bestuurlijke politie, zij 

                                                 
169 Rapport VANDER BEKEN, o.c., 10. 
170 G. L., BOURDOUX, E. DE RAEDT, D. LYBAERT en M. DE MESMAEKER, De wet op het politieambt. Handboek van 
de politiefunctie, Politeia 1997, 120. 
171 Zie adviezen CBPL nr. 43/2001 van 12 november 2001 en nr. 16/2005 van 19 oktober 2005, www.privacycommission.be. 
172 Vgl. G. VYNCKIER e.a., o.c., 97; P. De Hert & J. Vanderborgt, Informatie politiesamenwerking over de grenzen heen, 
Politeia, 1996, 635. 
173 Art. 44/5 WPA luidt: 
“Wanneer de politiediensten in het kader van de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke politie kennis krijgen van 
informatie die voor de uitoefening van de gerechtelijke politie van belang is, stellen zij daarvan onverwijld en zonder enige 
beperking de bevoegde gerechtelijke overheden in kennis. 
Wanneer de politiediensten in het raam van de uitoefening van hun opdrachten van gerechtelijke politie kennis krijgen van 
informatie die voor de uitoefening van de bestuurlijke politie van belang is en aanleiding kan geven tot beslissingen van 
bestuurlijke politie, stellen zij daarvan, behoudens wanneer dit de uitoefening van de strafvordering in het gedrang kan 
brengen, maar onverminderd de voor de bescherming van personen noodzakelijke maatregelen, de bevoegde bestuurlijke 
overheden in kennis”. 
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daarvan de bevoegde bestuurlijke overheden in kennis stellen, behoudens wanneer de strafvordering 

daardoor in het gedrang kan komen of de bescherming van personen (lid 2). 

De verplichtingen die uit artikel 44/5 voortvloeien, moeten zorgen voor een coherente en efficiënte 

doorstroming van informatie tussen politiediensten en de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, 

ongeacht of het informatie betreft die werd bekomen in het kader van de uitoefening van bestuurlijke 

of gerechtelijke politie. 174 Het vroegere derde lid van artikel 14 kwam grotendeels overeen met het 

huidige artikel 44/5. Het bepaalde dat wanneer de gerechtelijke politie bij de parketten, in het raam 

van de uitoefening van haar opdrachten van gerechtelijke politie, kennis kreeg van informatie die voor 

de uitoefening van bestuurlijke politie van belang kon zijn, zij daarvan de bevoegde overheden van 

bestuurlijke politie op de hoogte moest brengen. Deze verplichting tot informatieoverdracht is nu 

uitgebreid tot zowel inlichtingen van bestuurlijke politie als inlichtingen van gerechtelijke politie.175 

 

In de rechtsleer wordt ervan uitgegaan dat het oude artikel 14, derde lid WPA en het huidige artikel 

44/5 moet gezien worden in het licht van de noodzaak voor de bestuurlijke overheden om de 

noodzakelijke – vooral operationele – maatregelen van bestuurlijke politie te kunnen nemen.176 Ook de 

toelichting bij artikel 44/5 wijst in die richting. Zo wordt het voorbeeld gegeven van een terroristische 

aanslag waarbij het noodzakelijk kan zijn dat de minister van Binnenlandse Zaken over bepaalde 

gegevens van het gerechtelijke dossier beschikt om hem in staat te stellen de dreiging te evalueren en 

de bestuurlijke maatregelen te nemen of voor te schrijven die nodig zijn voor de bescherming van 

andere potentiële doelwitten.177 

 

Uit de lezing van artikel 44/5 volgt dat de verplichting van de informatie-uitwisseling nog afhankelijk 

blijft van de aard van de informatie. Er is geen beperking op de informatieoverdracht wanneer de 

politiediensten in het raam van de uitvoering van bestuurlijke politie kennis krijgen van gerechtelijke 

informatie. In dat geval moeten de politiediensten de gerechtelijke informatie onmiddellijk doorsturen 

naar de bevoegde gerechtelijke overheden. De politiediensten moeten dus niet wachten tot zij hierom 

gevraagd worden, zij moeten zelf het initiatief nemen.178  

 

Aan de andere kant moet volgens het tweede lid van artikel 44/5 de informatie die de politiediensten 

naar aanleiding van hun opdrachten van gerechtelijke politie wordt verzameld slechts doorgegeven 

worden onder twee voorwaarden. In de eerste plaats moet de informatie van belang zijn voor de 

uitoefening van de opdrachten van bestuurlijke politie. Ten tweede moet de informatie aanleiding 

                                                 
174 K. VAN HEDDEGHEM, e.a., o.c., 136. 
175 G.L. BOURDOUX e.a., o.c., 446. 
176 F. SCHEURMANS, l.c., 117; K. VAN HEDDEGHEM e.a., o.c., 137. 
177 Memorie van toelichting WGP, 100; K. VAN HEDDEGHEM e.a., Gewapend bestuursrecht gescreend, o.c., 137. 
178 G.L. BOURDOUX e.a., o.c., 447; L. HUYBRECHTS, ‘Strafrecht, dringende medische hulp en openbaar bestuur: delicate 
LAT-relaties’, in het kader van de ontmoetingsdag 18 juni 2010, ‘Bestuurlijke Overheid – Magistratuur’, Hof van beroep 
Antwerpen, ressort Antwerpen – Limburg, 10 
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kunnen geven tot beslissingen van bestuurlijke politie.179 Er dient een duidelijk functioneel verband te 

zijn met tussen de informatie en de openbare handhaving.180  

 

In de literatuur wordt aangenomen dat artikel 44/5, lid 2 WPA dan ook geen grondslag biedt voor een 

gestructureerde uitwisseling met het oog op een bestuurlijke aanpak van een echt gewapend bestuur181 

omdat ervan wordt uitgegaan dat dit doeleinde geen (rechtstreeks)verband heeft met de openbare 

ordehandhaving.182 De criminele antecedenten zijn a priori geen gevaar voor de openbare.183 

We merken daarbij twee zaken op. Ten eerste wordt, net zoals ten aanzien van het hiervoor besproken 

artikel 44/1 WPA, artikel 44/5 WPA in de rechtsleer afgetoetst tegen de omschrijving van het begrip 

“gewapend bestuur”. We begrijpen daaruit dat het “gewapend bestuur” een andere finaliteit  

(doeleinde) zou nastreven dan de “openbare orde”. Zoals gezegd is dit begrip “gewapend bestuur” nog 

niet concreet door de wetgever ingevuld en blijkt uit de rechtsleer dat het gewapend bestuur 

verschillend kan omschreven worden. Ten tweede kan ook het begrip “openbare orde” een brede 

lading van overheidsoptreden dekken. In dit verband werd aan de focusgroep de vraag gesteld of 

“openbare orde” op zich een concrete finaliteit is (hoofdstuk 1, § 8, sub 3). Een deelnemer antwoordde 

dat het doel van de gegevensverwerking niet te nauw, maar ook niet de ruim mag omschreven mag 

worden. Het doeleinde mag niet te nauw omschreven worden omdat men dan al snel buiten de grens 

van dat doeleinde kan treden en daardoor problemen kan veroorzaken. Wanneer het doel te ruim wordt 

omschreven zou de finaliteit op een breed scale van verwerkingen kunnen slaan, en dat is ook niet 

gewenst. Er moet bijgevolg gezocht worden naar een evenwicht. 

 

Zoals gezegd maken wij abstractie van het concept van gewapend bestuur omdat in bovenstaande 

blijkt dat over dit begrip verschillend wordt gedacht. Ook de “openbare orde” is moeilijk te definiëren. 

Daaronder worden in ieder geval zowel opdrachten van gerechtelijke politie als opdrachten van 

bestuurlijke politie begrepen. Deze finaliteiten worden daarentegen wel door de wetgever omschreven. 

Ten aanzien van de verwerking van politionele informatie door de burgemeester stelt zich bijgevolg de 

vraag of het begrip “bestuurlijke politie” voldoende concreet – en dus niet te nauw en niet te ruim – is 

omschreven. Of dat het geval is, wordt nader geanalyseerd en toegelicht in het hoofdstuk 6 dat 

betrekking heeft op de grondslagen van de gegevensverwerking. 

                                                 
179 K. VAN HEDDEGHEM e.a., Gewapend bestuursrecht gescreend, o.c., 137. 
180 G. VERMEULEN, “Gewapend bestuur. Kan het bestuur zich wapenen?”, in T. BALTHAZAR, J. CHRISTIEANS, M. 
COOLS, T. DE CORTE, B. DE RYUVER, P. HEBBERECHT, P. PONSAERS, S. SNACKEN, P. TRAEST, T. VANDER 
BEKEN, G. VERMEULEN (eds.) Het strafrechtsysteem in de laatmoderniteit, Mechelen, Kluwer 2004, 183. 
181 K. VAN HEDDEGHEM e.a., Gewapend bestuursrecht gescreend, o.c., 137. K. VAN HEDDEGHEM en T. VANDER 
BEKEN, “Bijtend bestuur”, l.c., 237. 
182 D. VAN DAELE e.a, Criminaliteit en ordehandhaving in de Euregio Maas-Rijn, o.c., 333; G. VERMEULEN, 
“Gewapend bestuur. Kan het bestuur zich wapenen?”, in X, Het strafrechtsysteem in de laatmoderniteit. Lezingen in het 
kader van de Inaugurele Post-universitaire Vormingscyclus Criminologie – Gandaius, Mechelen, Kluwer 2004, 184; P. DE 
BUYSSCHER, Bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit als exponent van een integraal en geïntegreerd 
veiligheidsbeleid. Een Belgisch-Nederlandse vergelijking vanuit euregionaal perspectief, Apeldoorn, School voor 
Politieleiderschap, Politieacademie Nederland 2007, 51. 
183 P. DE BUYSSCHER, l.c.,, 52. 
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Verder vermeldt artikel 44/5, tweede lid nog twee beperkingen op de informatieoverdracht. Volgens 

artikel 44/5 tweede lid mag de informatieoverdracht de strafvordering en/of de bescherming van 

personen niet in het gedrang brengen. In geval van twijfel zullen de politiediensten, alvorens deze 

mededeling te doen, het akkoord van de bevoegde overheden moeten inwinnen.184 In de literatuur 

wordt geargumenteerd dat deze beperking op de informatieoverdracht naar de bestuurlijke overheid 

inhoudt dat informatie-uitwisseling tussen de bevoegde overheden in bepaalde gevallen niet mogelijk 

is, meer bepaald indien bepaalde informatie wordt ingewonnen in de fase van het gerechtelijk 

onderzoek die wordt beschermd door het geheim van het onderzoek. Om die reden werd artikel 56, §1 

Sv aangevuld, waardoor het mogelijke wordt dat een onderzoeksrechter de federale procureur en de 

procureur des Konings in kennis stelt van de tijdens het gerechtelijke onderzoek ingewonnen 

inlichtingen die een ernstig en onmiddellijk gevaar inhouden voor de openbare veiligheid en 

volksgezondheid.185  

 

 

4.4 Artikel 56, § 1 Sv: beperking op het geheim van het onderzoek 

 

Met de van 21 juni 2004186 is artikel 56, § 1 Sv aangevuld met een bepaling die de onderzoeksrechter 

verplicht om in bepaalde omstandigheden informatie aan de procureur des Konings en/of de federale 

procureur mede te delen.187 

De wijziging van artikel 56, §1 Sv beoogt een vlottere doorstroming van informatie tot stand te 

brengen wanneer in het kader van een gerechtelijke onderzoek de onderzoeksrechter bepaalde feiten 

ontdekt die wijzen op een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de openbare veiligheid en gezondheid. 

Wanneer de federale procureur in het bezit komt van de informatie moet hij minister van Justitie 

inlichten, die op zijn beurt de informatie doorspeelt naar de bevoegde overheidsinstantie. Op die 

manier krijgt de burgemeester dus kennis over gerechtelijke informatie dat in principe onder het 

geheim van het strafrechtelijk onderzoek valt. Naar de wens van de Raad van State voegt de wetgever 

aan deze bepaling toe dat de informatieplicht moet worden nagekomen “met inachtneming van de 

geheimhouding van het onderzoek”, zodat de informatie die door de minister van Justitie aan de 

bevoegde overheden wordt toegezonden zich zal beperken tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor de 

                                                 
184 Memorie van toelichting WGP, 100; F. HUTSEBAUT, ‘De herziening van de algemene gerechtelijke en bestuurlijke 
bevoegdheden’, in X., De reorganisatie van het politiewezen, C. FIJNAUT, B. DE RUYVER, F. GOOSSENS (eds.), Reeks 
Samenleving, Criminaliteit & Strafrechtspleging, nr. 17, Universitaire Pers Leuven, 1999, 200-201. 
185 G.L. BOURDOUX e.a., o.c. 447-448. 
186 BS 13 juli 2004. 
187 Artikel 56, § 1 Sv luidt: 
“De onderzoeksrechter stelt de federale procureur en de procureur des Konings, of, in de gevallen waarin hij de 
strafvordering uitoefent, uitsluitend de federale procureur, onverwijld in kennis van de informatie en inlichtingen die hij in de 
loop van het gerechtelijk onderzoek heeft verkregen en die wijzen op ernstig en onmiddellijk gevaar voor de openbare 
veiligheid en de volksgezondheid”. 
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handhaving van de openbare veiligheid en de volksgezondheid.188 In de memorie van toelichting wordt 

hierbij onder meer gedacht aan geplande terroristische aanslagen of het in de handel zijn van een 

dodelijke drug.189 Hoewel de wetswijziging niet het artikel 44/5 als zodanig in verband brengt met de 

artikel 56, § 1 Sv, blijkt uit de parlementaire werkzaamheden bij deze bepaling dat de wetgever daarbij 

bijvoorbeeld denkt aan operationele maatregelen.190  

 

Het is de vraag of de redenering met betrekking tot het doorbreken van het geheim van het onderzoek 

ook kan doorgetrokken worden naar de doorgifte van gerechtelijke informatie aan de lokale overheid 

in het kader de bestuurlijke aanpak van de criminaliteit. Tijdens de parlementaire werkzaamheden legt 

de bevoegde minister er de nadruk op dat de informatieplicht geen afbreuk doet aan de geheimhouding 

van het onderzoek. Daarom moet de informatieoverdracht beperkt zijn tot hetgeen strikt noodzakelijke 

voor de handhaving van de openbare veiligheid en volksgezondheid te voorkomen. In het licht van het 

voorgaande is het verdedigbaar dat de wijziging van artikel 56, §1 Sv eerder moet gelezen worden in 

combinatie met artikel 5/1 en 5/2 WPA. Ook deze bepalingen handelen over in de informatieplicht van 

de politie betreffende (buitengewone) gebeurtenissen die van belang zijn voor de handhaving van de 

openbare orde. Het lijkt dan ook weinig waarschijnlijk of minstens niet duidelijk dat de artikel 44/5, 

wat betreft de beperkingen op het geheim van het onderzoek, kan gelezen worden in de filosofie van 

artikel 56, §1 Sv.  

 

Niettemin blijkt uit het voorgaande dat deze bepaling een rol speelt in het kader van het uitvoeren van 

operationele maatregel. We denken daarbij aan het opzetten van een alcoholcontrole in het kader van 

een georganiseerde campagne, het houden van een razzia’s in dancings of een welbepaalde dancing. 

Deze initiatieven vallen binnen het kader van de opdrachten van bestuurlijke politie waarvan de 

burgemeester op de hoogte wordt gebracht, wanneer zij een impact hebben op openbare rust en 

veiligheid. Wat betreft het voorbeeld van een razzia in een dancing is het wellicht onvermijdelijk dat 

de burgemeester kennis krijgt van informatie die herleidbaar is tot de uitbater van de inrichting. 

 

Of de artikelen 5/1 en 5/2 WPA, samen met artikel 45 WGP, in die zin kunnen geïnterpreteerd 

worden dat zij een duidelijke en precieze grondslag vormen voor de doorgifte van pertinente 

informatie in het kader van proactief bestuurlijk handelen is twijfelachtig. Wat betreft de 

toepassing van artikel 44/5 WPA lijkt dat wel mogelijk te zijn, voor zover het belang van de 

strafvordering niet wordt ondermijnd en de informatieoverdracht binnen de finaliteit van de 

bestuurlijke politie valt. Een en ander hangt af van het antwoord op de vraag wat onder 

bestuurlijke politie wordt verstaan. Hoewel artikel 56, § 1 Sv voorziet in een beperking op het 

                                                 
188 Advies Raad van State, nr. 34.784/2, Parl. St. Kamer 2003-2004, nr. 0863/1, 6 en 9. 
189 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 56 van het Wetboek van strafvordering, Parl. St., Kamer 2003-2004, nr. 0863/1, 5- 
6; G.L. BOURDOUX e.a., o.c, 448. 
190 Memorie van toelichting WGP, 100. 
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geheim van het onderzoek ten behoeve van de openbare veiligheid en gezondheid, wordt 

daardoor de informatieoverdracht via artikel 44/5 WPA niet versoepeld. 

 

 

4.5. Onderscheid naar de aard van de politionele informatie 

 

Welke soort informatie wordt door de politiediensten en andere overheidsdiensten verwerkt? Naast het 

vereiste dat de informatie slechts kan worden verwerkt binnen het kader van de omschreven finaliteit, 

heerst er een spanningsveld tussen het belang van de bestuurlijke overheid en de eerbiediging van de 

fundamentele rechten en vrijheden. 

Vanheddeghem e.a. merken terecht op dat de aard van de informatie die wordt verstrekking van belang 

is in het licht van de privacybescherming. Aangezien het soort van de informatie, die nuttig kan zijn 

voor de bestuurlijke overheid, naargelang de informatiebron zeer verschillend is, maken zij 

onderscheid tussen persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden informatie, gedetailleerde en 

algemene informatie en onderscheid tussen zachte en harde informatie.191 

 

Persoonsgebonden informatie is herleidbaar tot personen. Gegevens die niet persoonsgebonden zijn, 

zijn niet herleidbaar tot personen. Voorbeelden van niet persoonsgebonden informatie zijn gegevens 

die geanonimiseerd voorkomen in statistieken.192 Het onderscheid tussen ‘harde’ en ‘zachte’ 

informatie ligt in de betrouwbaarheid en de verifieerbaarheid van de informatie. Harde informatie 

heeft een grote graad van betrouwbaarheid. Het slaat op objectieve feiten zoals veroordelingen en 

gegevens in het Centraal Strafregister. Daarentegen is zachte informatie niet meteen betrouwbaar. Het 

kan daarbij zelfs gaan om ‘horen zeggen’ uit een niet te verifiëren bron. Met deze zachte informatie 

moet zeer terughoudend worden omgesprongen.193 Zo zal de informatie die door de buurman van de 

politieagent aan hem wordt medegedeeld omtrent het geregeld komen aan gaan van onbekenden 

gedurende de nacht als zachte informatie worden beschouwd. Een ander voorbeeld is de politieagent 

die een wagen met een buitenlandse nummerplaat opmerkt waarin de inzittenden zich ongewoon 

gedragen. Binnen het kader van de gerechtelijke politie gaat het om informatie die nog niet voldoende 

ondersteund is om als volwaardig bewijs te kunnen dienen. Binnen het kader van de bestuurlijke 

politie gaat het bijvoorbeeld om geruchten en (algemene) aanwijzingen over een dreigend gevaar voor 

de openbare orde.194 Wat betreft het onderscheid tussen gedetailleerde en algemene informatie wordt 

                                                 
191 K. VAN HEDDEGHEM e.a, Gewapend bestuursrecht gescreend, o.c., 33. 
192 Merken we hier reeds op dat geanonimiseerde persoonsgegevens in termen van het gegevensbeschermingsrecht moet 
onderscheiden worden van gecodeerde gegevens. In tegenstelling tot geanonimiseerde persoonsgegevens kunnen gecodeerde 
persoonsgegevens nog tot identificatie van de betrokkene leiden wanneer men over de ‘sleutel’ beschikt of er kan over 
beschikken. 
193 Ibid. 
194 G. VYNCKIER et al., o.c., 96. 
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gedacht aan informatie over de gerechtelijke antecedenten van een persoon of de precieze resultaten 

van een opsporingsonderzoek. Zowel harde als zachte informatie worden in de ANG opgeslagen. 

 

In de focusgroep is het gebruik van “zachte” en “harde” informatie ook aan bod gekomen. Volgens 

een deelnemer zou de informatie die aan de burgemeester wordt doorgespeeld ook moeten kunnen 

bestaan uit “zachte” informatie. Deze deelnemer vond het vreemd dat de politie aan iemand die een 

exploitatievergunning vraagt waarbij bijvoorbeeld vermoed wordt dat de inrichting met illegale 

financiële middelen wordt opgestart, niet zou mogen vragen waar de aanvrager deze middelen 

vandaan haalt. Andere deelnemers stelden daarentegen dat het gebruik van dergelijke informatie 

moeten gestoeld zijn op een duidelijke wettelijke basis, ook al gebeurt de informatieverstrekking in de 

vorm van een attest. Maar een beslissing nemen op basis van het “buikgevoel” is volgens een 

deelnemer aan de focusgroep naar de huidige stand van de wetgeving en rechtspraak niet houdbaar. 

Indien er politionele informatie in het kader van een beslissing ten aanzien van een vergunning wordt 

doorgegeven, moet het om objectieve gegevens gaan zoals een attest van goed gedrag en zeden of een 

uittreksel uit het strafregister, aldus deze deelnemer (hoofdstuk 1, § 8, sub 3 en 7). 

 

 

4.6. Onderscheid tussen proces-verbaal en bestuurlijk verslag 

 

Inleiding 

 

In het begeleidingscomité werd de vraag gesteld of er een onderscheid is tussen een proces-verbaal en 

een bestuurlijk verslag. 

Een wettelijk definitie van proces-verbaal is er niet.195 Het proces-verbaal wordt in de rechtsleer 

beschouwd als een geschrift dat enkel authentiek is naar vorm, maar niet naar inhoud.196 Het begrip 

‘proces-verbaal’ en ‘verslagen’ is daarentegen wel in verscheidene artikelen van het Wetboek van 

Strafvordering (Sv, art. 53) en de wet op het politieambt (art. 40) opgenomen. Artikel 154 Sv bepaalt 

dat overtredingen worden bewezen door onder meer processen-verbaal of verslagen. Vervolgens 

bepalen de artikelen 14 en 15 WPA dat politiediensten bij het vervullen van respectievelijk hun 

opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie verslag van hun opdrachten en ingewonnen 

inlichtingen aan de bevoegde overheden bezorgen. Tevens volgt uit artikel 40 WPA dat de 

politieambtenaar de bij hem ingediende klachten of aangiften, verkregen inlichtingen en vaststellingen 

over strafrechtelijke feiten moet opnemen in een proces-verbaal en aan de bevoegde overheden moet 

toezenden. Verder zegt artikel 154 Sv dat inlichtingen en vaststellingen niet alleen in processen-

                                                 
195 M. VAN NOOTEN, ‘Proces-verbaal tot het bewijs van het tegendeel’, Jura Falconis, 2002-2003, nr. 3, 337. 
196 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en Strafprocesrecht in hoofdlijnen, Maklu, 2009, 876. 
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verbaal worden genoteerd. Dat kan ook in verslagen gebeuren. Deze term is echter niet meegnomen in 

artikel 40 WPA. 

 

 

Wat is een proces-verbaal (van vaststelling)?197 

 

Taalkundig is volgens Van Daele een proces-verbaal: 1. een ambtshalve opgemaakt woordelijk verslag 

van een handeling of bevinding; 3. een bekeuring. Een verslag wordt omschreven als een mondeling 

of schriftelijk bericht over een gebeurtenis of toestand. Processen-verbaal en verslagen, die het 

voorwerp van artikel 154 Sv uitmaken zijn beide akten die opgesteld zijn door een persoon die de 

hoedanigheid heeft voor het vaststellingen van een misdrijf waarop de akte betrekking heeft. Artikel 

154 Sv betreft de wettelijke bewijswaarde die aan processen-verbaal worden gehecht, wat bij de 

opsteller een aangewezen hoedanigheid en bevoegdheid veronderstelt voor het vaststellen van feiten 

die in de akte zijn besloten: hij stelt ‘proces-verbaal’ op wanneer hij rapporteert op eigen vaststelling 

en doet ‘verslag’ wanneer hij kennis krijgt van een misdrijf op een andere wijze. 

 

Volgens Bockstaele is een proces-verbaal een in woorden uitgedrukt verslag van een bepaalde 

gebeurtenis. Wetsovertredingen worden in een proces-verbaal opgenomen. Dit zijn authentieke akten 

die zowel vaststellingen, waarschuwingen, verhoren en inlichtingen kunnen inhouden. Brieven of 

(vertrouwelijke) verslagen zijn documenten waarop de vormvereisten van de authentieke akten niet 

van toepassing zijn. Processen-verbaal dienen bijgevolg om wetsinbreuken op te sporen en vast te 

stellen en maken deel uit van een strafdossier. Als zodanig heeft een proces-verbaal een (bijzondere) 

bewijsfunctie. Administratieve verslagen maken daarentegen geen deel uit van het strafdossier.198 

 

Ondanks de misleidende uitdrukking is een proces-verbaal een schriftelijke akte, een verslag. Het 

strafdossier is hoofdzakelijk samengesteld uit processen-verbaal.199 Het doel van processen-verbaal is 

de bewijslevering.200 Dit zijn alle elementen die kunnen bijdragen tot de waarheidsvinding en op eigen 

initiatief van de verbalisanten aan de bevoegde gerechtelijke overheden worden medegedeeld om als 

bewijs van de gepleegde strafbare feiten ter beoordeling aan de rechter te kunnen dienen.201 

 

 

                                                 
197 D. HOLSTERS, ‘De bewijswaarde van het proces-verbaal betreffende de vaststelling van misdrijven’, Rede van de 
advocaat-generaal D. HOLSTERS, uitgesproken door de advocaat-generaal L. VERVLIET, op de plechtige openingszitting 
van het Hof van Beroep te Antwerpen op 1 september 1980, R.W. 1980-1981, nr. 21, 1359. 
198 M. BOCKSTAELE, Processen-verbaal, Maklu, Antwerpen, 2005, p. 11-56. 
199 R. DE CLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Kluwer, 2010, 5e editie, 248. 
200 M. VAN NOOTEN, l.c., 377. Processen-verbaal worden overigens niet alleen gebruikt om bepaalde misdrijven vast te 
stellen. Het wordt ook gebruikt in het administratief recht en burgerlijk recht om handelingen, vaststellingen en bevindingen 
vast te leggen. 
201 Zie uitgebreid G.L. BOURDOUX e.a., o.c., 618 et seq. 
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Gerechtelijke finaliteit en sanctionering 

 

Het in artikel 154 bedoeld ‘verslag’ is dus niet datgene dat door een tot vaststellen van een bepaald 

misdrijf niet-bevoegde persoon wordt uitgebracht aan zijn chef, maar wel datgene dat door de 

ontvangende bevoegde persoon voor de bevoegde overheid wordt opgesteld. Enerzijds is een proces-

verbaal in wezen een (schriftelijk) verslag; anderzijds is een verslag ook een proces-verbaal, aangezien 

het een vaststelling is van (de mededeling) van inlichtingen, afgelegde verklaringen, door 

ondergeschikten uitgebrachte rapporten, enz. 

 

Uit het voorgaande volgt dat er geen wezenlijk verschil is tussen een proces-verbaal en een verslag in 

de zin van artikel 154 Sv. Volgens procureur-generaal Liégeois (hof van beroep Antwerpen) kunnen 

politiegegevens zowel in een proces-verbaal als in een verslag zijn opgenomen of in de vorm van 

inlichtingen op grond van artikel 29 Sv202 zijn overgemaakt ten behoeve van de gerechtelijke 

autoriteiten. Vanaf dat ogenblik wordt een strafdossier samengesteld dat in elk opzicht aan de regels 

van het Wetboek van Strafvordering is onderworpen en behoort de uiteindelijke beslissing omtrent alle 

daarin aangewende persoonsgegevens tot de exclusieve bevoegdheid van de gerechtelijke overheid.203 

Deze auteur stelt verder dat het autonoom optreden van politiediensten alvorens een proces-verbaal 

wordt opgesteld of inlichtingen worden overgemaakt aan de gerechtelijke overheid, reeds een 

gerechtelijke finaliteit vertonen. Aan de ene kant lijkt het tijdstip van het ontstaan van de gerechtelijke 

finaliteit cruciaal te zijn bij het zoeken naar een scharniermoment tussen gerechtelijke en 

administratieve informatie, maar anderzijds pleit hij ook voor een pragmatische en meetbare 

oplossing, zoals de redactie van het proces-verbaal, enz.204 

 

Gerechtelijke en bestuurlijke informatie wordt niet louter in processen-verbaal in de enge zin van het 

woord opgenomen. Om de geïnformatiseerde verwerking van de gerechtelijke en bestuurlijke 

informatie te optimaliseren worden inlichtingen en informatie ook opgenomen in een RAR (Rapport 

Administrati(e)f Rapport) en een RIR (gerechtelijke informatierapport).205 Op basis van de 

omschrijving in de richtlijn MFO-3 lijkt een RAR een informatieverslag dat zich beperkt tot 

bestuurlijke informatie. Dit is een document dat gebruikt wordt om bestuurlijke informatie naar het 

AIK te sturen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een RIR. Dit document bevat gerechtelijke 

                                                 
202 Ambtshalve doorgifte van strafbare feiten aan de procureur des Konings. Artikel 29 Sv spreekt inderdaad van processen-
verbaal, inlichtingen en andere akten. 
203 Y. LIEGEOIS, ‘De bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en 
het strafprocesrecht, van een schijnhuwelijk naar een schijnscheiding’, N.C., 2007, 326. 
204 Ibid. 
205 Merken we dat een RAR niet de enige drager is van bestuurlijke informatie. Naast RAR’s wordt gebruik gemaakt van 
meldingsfiches, interventiefiches, administratieve PV’s, uittreksels van registers (van opsluitingen, van retributies, van 
administratieve sancties…), operatieorders, dagverslagen, SITREP’s (Situation Report), BIO-fiches (Bureau d’Information 
Opérationel), EEI-berichten (Essentiële Elementen van Informatie) enz., P. PIETERS, ‘Is er nood aan een ANG Bestuurlijke 
Politie?’, l.c., 82. 
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gegevens. In dit zin wordt een proces-verbaal en een RIR beschouwd als gerechtelijke dragers.206 

Wanneer de informatie onvoldoende concreet is – en er dus nog twijfel bestaat over de juistheid van de 

gerechtelijke informatie – wordt geen proces-verbaal opgemaakt, maar wordt de gerechtelijke 

informatie opgenomen in een RIR.207 Wat betreft de verzameling van concrete bestuurlijke informatie 

wordt in de rechtsleer opgemerkt dat er geen equivalent bestaat van een proces-verbaal is, terwijl een 

manier om informatie te delen tussen de betrokken spelers een absolute noodzaak is. Vandaar het 

gebruik van een RAR’s of administratief informatierapporten. Ook een RAR mag niet zomaar worden 

opgemaakt. Hoewel de informatie niet concreet moet zijn, moeten er echter wel redelijke vermoedens 

zijn om het informatierapport op te stellen.208 

 

Hieruit zou kunnen afgeleid worden dat vervolgens onderscheid moet gemaakt worden tussen een 

bestuurlijk informatierapport (RAR) en het verslag betreffende de opdrachten en inlichtingen die de 

politiediensten in het kader van hun bestuurlijke opdrachten aan de burgemeester moeten bezorgen. Zo 

bevat een RAR bestuurlijke informatie die doorgestuurd wordt naar het AIK en verder ka, 

geëxploiteerd worden. Daarnaast bezorgt de politie aan de burgemeester een ‘verslag’ over de 

inlichtingen die van belang zijn voor de uitoefening van zijn bevoegdheid op het vlak van bestuurlijke 

politie.209 Het gaat in principe om niet-gepersonaliseerde informatie. De RIR is niet toegankelijk voor 

de burgemeester. Ook niet wanneer de informatie ingezameld werd op vraag of initiatief van een 

bestuurlijke overheid in het kader van haar verantwoordelijkheid inzake openbare orde.210 Het door de 

korpschef aan de burgemeester verstrekt bestuurlijke verslag zou in zo’n geval in principe slechts 

algemene informatie bevatten over de gebeurtenissen en verzamelde inlichtingen. 

 

De term ‘bestuurlijk verslag’ wordt ook gebruikt in het kader van de toepassing van de gemeentelijke 

administratieve sancties.211 Zowel het proces-verbaal als het bestuurlijk verslag dienen als basis voor 

het opleggen van een administratieve sanctie. Politieambtenaren en hulpagenten stellen de ‘gemengde’ 

inbreuken die aanleiding kunnen geven tot een administratieve sanctie vast in een proces-verbaal. Dit 

zijn strafbare feiten die onder bepaalde voorwaarden ook via het gemeentelijk politiereglement 

administratief gesanctioneerd kunnen worden. De louter administratieve inbreuken daarentegen 

worden vastgesteld in een bestuurlijk verslag, ook wanneer de vaststelling gebeurt door 

                                                 
206 G. VYNCKIER, M. EASTON en S. DE KIMPE, Politionele bestuurlijke informatiestromen, Cahiers Politiestudies, 
Maklu, 2009-1, 30. 
207 BOCKSTAELE, o.c., 62-63; D. VAN DAELE e.a., o.c., 328. 
208 G. VYNCKIER, M. EASTON en S. DE KIMPE, o.c., 173, met verwijzing naar D. BRACKE en R. PIETERS, 
persoonlijke communicatie, 11 december 2007; D. VAN DAELE, o.c., 328. 
209 Zie de artt. 5/1, 5/2 en 14 WPA. 
210 G. VYNCKIER, M. EASTON en S. DE KIMPE, o.c., 30. 
211 Art. 119bis § 6 lid 1 NGW. 
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politieambtenaren en hulpagenten.212 Het model van dit proces-verbaal is vastgelegd in omzendbrief 

OOP 30bis van 3 januari 2005, bijlage I.213 

 

Het valt op te merken dat de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) 

op 19 mei 2010 over de toepassing van GAS-wetgeving een aanbeveling uitgebracht.214 Hierin wordt 

door de CBPL opgemerkt dat de inbreuken ofwel via een proces-verbaal ofwel via een bestuurlijk 

verslag worden vastgesteld. In de marge voegt de CBPL hier aan toe dat, hoewel artikel 119bis § 6, lid 

1 NGW enkel spreekt over het opstellen van een proces-verbaal door de politieambtenaren en de 

hulpagenten, sommige rechtsleer stelt dat ze ook een bestuurlijk verslag kunnen opstellen. De CBPL 

merkt daarbij op dat het haar niet helemaal duidelijk is in welke gevallen welk type document dient 

gebruikt te worden. Hoewel de wet ons inziens een onderscheid maakt tussen de personen die bevoegd 

zijn een proces-verbaal op te maken (politieagenten en hulpagent) en personen die enkel een 

vaststelling kunnen opmaken, lijkt dit onderscheid voor de CBPL minder relevant te zijn voor het 

privacyvraagstuk.215 Daarom behandelt de CBPL de termen ‘proces-verbaal’ en ‘bestuurlijke verslag’ 

op gelijke voet wat betreft de toetsing aan de beginselen van de Wet Verwerking Persoonsgegevens 

(WVP). Overigens stelt de CBPL zich vragen bij de wettelijkheid van de GAS-wetgeving. Verwijzend 

naar de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de Raad van State verdient het volgens de CBPL de 

aanbeveling dat deze wetgeving duidelijker de onderzoeksbevoegdheid van de sanctionerend 

ambtenaar omschrijft, spijts de bijkomende verduidelijkingen in de omzendbrief OOP 30bis.216 

 

Terzijde, maar niet oninteressant is overigens dat de sociale inspecteurs de mogelijkheid hebben de 

overtreder een waarschuwing te geven in plaats van zich te vervolgen. Bij het vaststellen van een 

overtreding kunnen de sociale inspecteurs er dus voor kiezen geen proces-verbaal op te maken maar 

enkel een waarschuwing te geven om zich in regel te stellen. Sommigen leiden hieruit af dat wanneer 

de inspecteurs in die zin handelen, zij daden louter daden stellen van bestuurlijke politie en niet van 

gerechtelijke politie. De keuzemogelijkheid waarover de sociale inspecteur beschikt, zou dan tot 

gevolg hebben dat hij initieel quasi altijd start in zijn hoedanigheid van inspecteur bestuurlijke politie 

omdat hij doorgaans niet vooraf weet welke beslissing hij in een concreet geval zal nemen: 

waarschuwen, raad geven, een regularisatietermijn bepalen of verbaliseren. Het is enkel wanneer hij 

optreedt in opdracht van het parket of de onderzoeksrechter, dat zijn onderzoeksdaden ab initio 

                                                 
212 K. VAN HEDDEGHEM, ‘Procedure andere administratieve sancties’, in Gemeentelijke administratieve sancties. De 
bestuurlijke aanpak van criminaliteit, M. VERBEEK, K. VAN HEDDEGHEM en T. DE SCHEPPER (eds.), Uitgeverij 
Politeia, losbladig, 2005, afl. 3, H 2,11 en 13. 
213 Omzendbrief OOP 30bis aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke 
administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de 
nieuwe gemeentewet en van de 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, B.S. 20 januari 2005;  
214 CBPL Aanbeveling nr. 04/2010 van 19 mei 2010 betreft aanbeveling uit eigen beweging inzake de wetgeving betreffende 
de gemeentelijke sancties en de bescherming van persoonsgegevens, www.privacycommission.be. 
215 CBPL Aanbeveling, o.c., nr. 21 met voetnoot 12, 6. 
216 Ibid. 
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beschouwd moeten worden als opdrachten van gerechtelijke politie.217 Deze invalshoek is niet 

onbelangrijk, onder meer wat betreft de problematiek van het geheim van het strafonderzoek. Uit de 

rechtspraak blijkt dat het opmaken van een proces-verbaal van belang is voor het oordeel of er al dan 

niet sprake is van schending van het geheim van het strafonderzoek.218  

 

Onderscheid naar gelang de finaliteit van bestuurlijke informatie 

 

De term bestuurlijke informatie wordt ook in andere rechtsgebieden gebruikt. Dat is bijvoorbeeld het 

geval in het domein van het sociaal recht. Kan deze ‘bestuurlijke informatie’ gedeeld worden met de 

lokale overheid? Volgens cassatierechtspraak kunnen sociale inspecteurs de inlichtingen die zij tijdens 

hun onderzoek en buiten de opdrachten van de gerechtelijke overheid hebben ingewonnen, zonder de 

toestemming van deze laatste meedelen aan instellingen van de sociale zekerheid en andere 

inspectiediensten, alsook aan ambtenaren van andere wetgevingen, in zoverre die inlichtingen de 

ontvangende diensten aanbelangen bij de uitoefening van hun opdracht. Het speelt hierbij geen rol of 

op grond van deze inlichtingen door de sociale inspecteurs een proces-verbaal werd opgemaakt.219 

Wanneer het onderzoek van de sociale inspectie kadert in een strafrechtelijk onderzoek, is voor de 

mededeling van inlichtingen en informatie de toestemming van de procureur-generaal of de auditeur-

generaal vereist.220 Bovendien wordt het lokale bestuur Arbeidsinpectiewet niet als ontvanger van deze 

informatie vermeldt.221 In principe heeft de burgemeester dus geen toegang tot deze informatie, 

aangezien de mededeling ervan in deze wetgeving niet wordt voorzien. Verder zien we dat wanneer 

het bestuur een rechtmatig belang kan aantonen de procureur-generaal inzage in het strafdossier kan 

verlenen.  

 

Er bestaan echter verschillende inspectiediensten, afhankelijk van hun finaliteit, toepassingsgebied en 

territoriale bevoegdheid. De inspectiediensten die in dit onderzoek het meest in het oog springen zijn 

                                                 
217 Ibid. Liégeois zegt er wel bij dat deze stelling niet door iedereen wordt onderschreven, maar wel het meest onderschreven 
wordt, met verwijzingen. 
218 Y. LIEGEOIS, l.c., 321. 
219 Cass. 29 oktober 2007, S.060091.N, www.cass.be. 
220 Art. 6 § 1 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie. We merken nog op dat artikel 125 van het 
KB van 28 december 1950 met betrekking tot de uitgifte van afschriften van akten van onderzoek en rechtspleging in deze 
situaties niet van toepassing is (Cass. 29 oktober 2007). 
221 Art. 5 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie. De arbeidsinspectiewet is ondertussen 
opgenomen in de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (B.S. ). Deze wet treedt in werking bij 
koninklijk besluit en uiterlijk op 1 juli 2011. De regels met betrekking tot de uitwisseling van inlichtingen blijven 
ongewijzigd ( artikelen 54 tot en met 57 Sociaal Strafwetboek). Eerder hadden de artikelen 258, 259 en 260 van de wet van 
20 juli 2006 houdende diverse bepalingen de artikelen 5, 6 en 8 van de Arbeidsinspectiewet vervangen door de gewijzigde 
versie van de artikelen 55, 56 en 58 van het wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek. Hierdoor werd het recht 
om de inlichtingen die zij tijdens hun onderzoek hebben ingewonnen uitgebreid. Waar zij vroeger de inlichtingen enkel 
konden meedelen aan de openbare en aan de meewerkende instellen van de sociale zekerheid, sociaal inspecteurs van andere 
inspectiediensten en andere inspectiediensten, werd door artikel 258van de wet van 2006 de uitwisseling van informatie 
uitgebreid tot alle ambtenaren belast met de toepassing van een andere wetgeving, J.P. BOGAERT, ‘Het Sociaal 
Strafwetboek: over ‘nieuwigheden’, ‘bijna-nieuwigheden’ en ‘blijvers’ (deel II)’, T. Strafr. 2011/1, 3-21. Volgens deze auteur 
heeft deze laatste uitbreiding van de mededeling van informatie tot gevolg dat de informatie ook kan medegedeeld worden 
aan de politiediensten, J.P. BOGAERT, l.c., 12, voetnoot 112. 
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de inspectiediensten van de federale overheid inzake Sociale Wetten en de Rijkssociale Zekerheid. En 

ook al zou de burgemeester toegang krijgen tot sociaalrechtelijke informatie in het kader van de 

samenstelling van het administratief dossier in verband met de aanvraag van een vergunning, dan nog 

blijkt uit de besprekingen in de focusgroep dat de betekenis van deze informatie moet gerelativeerd 

worden. Zo werd opgemerkt dat organisaties die zich inlaten met illegale activiteiten doorgaans hun 

sociaalrechtelijke verplichtingen netjes naleven, precies om niet de aandacht van de politie te trekken. 

Aansluitend werd door een andere deelnemer gezegd dat veel werkgever genoteerd staan voor sociale 

fraude. Bijgevolg zal sociaalrechtelijke informatie op zichzelf niet meteen interessant in het kader van 

proactief bestuurlijk handelen (hoofdstuk 1, paragraaf 8, sub 5). 

 

We brengen in herinnering dat de wetgever het in bepaalde gevallen van belang acht dat het bestuur 

toegang krijgt tot sociaalrechtelijke informatie. Dit is het namelijk geval bij de hiervoor besproken 

procedure in het kader van de gunning van overheidsopdrachten. De inschrijver voor een door de 

overheid uitgebrachte aanbesteding moet een attest van de sociale zekerheid kunnen overleggen, 

waaruit blijkt dat hij aan zijn verplichtingen naleeft. In de focusgroep werd gesuggereerd dergelijke 

procedurele voorwaarde ook kunnen door trekken voor sommige sectoren waarvoor een 

(uitbating)vergunning wordt gevraagd. 

 

 

Vorm van de drager van de informatie 

 

Uit het voorgaande volgt dat de term ‘bestuurlijke verslag’ en ‘administratief proces-verbaal door 

elkaar wordt gebruikt. De eerste term wordt gebruikt zowel voor de vaststelling van inbreuken op het 

gemeentereglement als om de burgemeester te informeren in het kader van zijn opdrachten en 

verantwoordelijkheden inzake openbare orde. Nochtans kan ook de burgemeester kennis krijgen van 

het bestuurlijk verslag die opgemaakt is door een politieagent of een bevoegde ambtenaar in het kader 

van de GAS-regeling. Dat zal het geval zijn wanneer de inbreuk niet bestraft wordt met een geldboete, 

maar met schorsing, intrekking of sluiting van de instelling. In dit geval wordt de sanctie opgelegd 

door het College van burgemeester en schepen. Het verschil tussen beide is dat het bestuurlijk rapport 

dat aan de burgemeester moet worden bezorgd in het kader van de toepassing van de WPA niet 

hetzelfde doel nastreeft als een vaststelling van inbreuken op de gemeentelijke verordening en andere 

wetten en regelingen. Beide bestuurlijke verslagen hebben een verschillende finaliteit. Het eerste heeft 

een informatieve functie terwijl het tweede een sanctionerend karakter heeft. 222 

 

                                                 
222 Het valt op te merken dat deze administratieve afhandeling van misdrijven niet mag verward worden met de 
buitengerechtelijke afhandeling door het parket. 
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Lang niet alle politionele informatie wordt in de besproken politiedatabanken opgeslagen. Wanneer 

het toezenden van de informatie de uitoefening van de strafvordering of de veiligheid van een persoon 

in gevaar kan brengen, kunnen de bevoegde magistraat en de federale magistraat immers samen 

beslissen dat bepaalde informatie niet in de ANG wordt verwerkt.223 Het is de wens van de wetgever 

dat de ANG ook opgenomen wordt in een breder referentiesysteem dat verbonden is met andere 

databanken, zoals het Centraal Strafregister.224 

 

Hoe verloopt de informatiestroom? Wanneer een bepaalde politiezone geconfronteerd wordt met de 

organisatie van bijvoorbeeld een betoging tegen de opslag van nucleaire wapens op een militaire basis 

zal zij zich op hierop willen voorbreiden. Zij stelt daartoe een bestuurlijk informatierapport of 

zogenaamde RAR (Rapport Administratif – Administratief Rapport) en maakt het over aan het AIK. 

Het AIK maakt een analyse van de informatie en zoekt naar verbanden. Vervolgens maakt het AIK 

deze RAR over naar de betrokken diensten. Ook gerechtelijke informatie wordt overgemaakt aan de 

AIK.  225 Dit wordt opgenomen in een proces-verbaal of een zogenaamde RIR (Rapport d’Informatief- 

Inforapport). Daarbij wordt in de literatuur opgemerkt dat de informatie die door de politieambtenaar 

wordt ingewonnen per definitie niet gerechtelijke of bestuurlijke is.226 Het gaat erom dat de informatie 

een concreet belang moet vertonen voor bestuurlijke dan wel gerechtelijke politie om in de ANG te 

worden opgeslagen. Het voorbeeld wordt gegeven van een actie van een groepering tegen een militaire 

installatie, waarbij bepaalde leden van de groepering van bijzonder belang zijn voor de openbare 

orde,227 en betrokken zijn voor ordeverstoringen die tevens als misdrijven kunnen gekwalificeerd 

worden. In dat geval dienen de feiten in zowel verwerkt te worden in de bestuurlijke als de 

gerechtelijke zuil. 

 

Maar het gebruik van de RAR (bestuurlijke informatie) laat kennelijk nog geen directe voeding van de 

algemene nationale gegevensbank (ANG) toe, waardoor de vaststellingen vooralsnog in een proces-

verbaal of in een RIR (gerechtelijke informatiedrager) worden opgenomen. Het resultaat is dat 

ingewonnen bestuurlijke informatie momenteel gevat worden op informatiedragers waartoe de 

overheid van bestuurlijke politie (de burgemeester, de eigenlijke bestemmeling van de informatie) in 

principe zelf geen toegang heeft. En geldt dit evengoed voor de informatie die op gelijke manier 

doorstroomt naar de AIK. Maar om dit probleem enigszins te remediëren werd een bijkomende 

                                                 
223 Art. 44/8 WPA. 
224 K. D’Hoore, ‘Het informatiebeheer van de geïntegreerde politie: stand van zaken – evaluatie – toekomstopties’, Vigiles 
2007/5, 155-165. 
225 Deze paragraaf is gebaseerd op G. VYNCKIER, M. EASTON en S. DE KIMPE, Politionele bestuurlijke 
informatiestromen, Antwerpen, Maklu, 2009, 17 et seq. 
226 Het hiernavolgende is gebaseerd op P. PIETERS, ‘Is er nood aan een ANG Bestuurlijke Politie’?, l.c., 83. De auteur toont 
op treffende wijze aan hoe theoretisch dit onderscheid is en de gevolgen die het uitblijven van een optimalisatie van de 
voeding van bestuurlijke informatiedrager naar de ANG heeft voor de bestuurlijke overheden. Dit is geen onbelangrijke 
gevolgtrekking voor onderhavig onderzoek. 
227 Dit is een groepering die voorkomt op de lijst die jaarlijks door de minsister van Binnenlandse Zaken wordt vastgesteld, 
ibid, met verwijzingen. 
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procedure uitgewerkt.228 Zo moet het AIK ook een RAR opmaken en doorsturen aan de Directie van 

de operaties inzake bestuurlijke politie. Hierbij komt het artikel 44/5 WPA in het spel. Op grond van 

deze bepaling moeten de bestuurlijke en gerechtelijke overheden informatie uitwisselen die zij nodig 

heeft voor het vervullen hun respectievelijke opdrachten. 

 

 

4.7. Wat is de betekenis van de zonale veiligheidsraad? 
 
De hervorming van het politielandschap heeft er ook toe geleid dat het beleid en de coördinatie van het 

beheer van de federale en lokale politie vierjaarlijks door de ministers van Binnenlandse Zaken en 

Justitie wordt om gezet in een nationaal veiligheidsplan. Het nationaal veiligheidsplan omvat onder 

meer de globale en geïntegreerde benadering van de veiligheid waarmee moet rekening worden 

gehouden bij het opstellen van zonale veiligheidsplannen (ZVP) en in overleg met de lokale bevoegde 

overheden (art. 4 WGP). Het nationaal veiligheidsplan is overigens niet louter gerechtelijk, maar ook 

besteedt ook aandacht aan sociale aspecten, zoals die tot uiting komen in de aanpak van het 

druggebruik enz.229 

 

In iedere politiezone fungeert een zonale veiligheidsraad om overleg te plegen over het beleid van de 

lokale politie. Deze veiligheidsraad is belast met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het 

ZVP (art. 36). Naast de beleidsdoeleinden van het parket, dienen de zonale veiligheidsplannen ook 

rekening te houden met het lokale gemeentelijke veiligheidsbeleid. In het zonale veiligheidsplan 

worden onder meer de prioritaire opdrachten en doelstellingen door de burgemeester en de procureur 

des Konings vastgelegd die in een globale veiligheidsaanpak worden geïntegreerd en wordt tevens 

bepaald op welke manier deze doelstellingen en opdrachten zullen worden bereikt. Het zonaal 

veiligheidsplan wordt jaarlijks aangepast.  

 

Het is de zonale veiligheidsraad die het zonaal veiligheidsplan moet voorbereiden en bespreken. Het is 

de plaats waar de burgemeester(s), de korpschef en de procureur des Konings elkaar ontmoeten om het 

beleid van bestuurlijke en gerechtelijke politie uit te stippelen en af te stemmen (art. 37 WGP).230 

Naast organisatorische en beleidsmatige beslissingen kan het zonaal veiligheidsplan ook informatie 

bevatten die als vertrouwelijk wordt beschouwd. Over dit gedeelte van het zonaal veiligheidsplan 

worden de gemeenteraden niet ingelicht (art. 37 lid 4 WGP). Het gaat om gedetailleerde operationele 

gegevens die in het zonaal veiligheidsplan vermeld zijn en waarvan de burgemeester en de procureur 

des Konings kennis moeten hebben in hoofde van hun verantwoordelijkheden, maar waarvan de 

                                                 
228 P. PIETERS verwijst hiervoor naar de Toelichtingsnota inzake regelgeving informatiehuishouding rond verkenningsacties 
van 28 september 2007 (interne politie), l.c., voetnoot 15 en 16, 83. 
229 Verslag bij het wetsvoorstel tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, Parl. 
St., Kamer, 1997-98, nr. 1676/8, 50. 
230 Rapport ‘Evaluatie tien jaar politiehervorming’, Federale Politieraad 28 mei 2009, 14-22. 
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bekendmaking een efficiënt politieoptreden zou hypothekeren; ze beoogt eveneens de informatie en de 

gegevens die onder het beroepsgeheim of onder het geheim van het onderzoek vallen.231 

 

Uit het voorgaande volgt dat de burgemeester zowel kennis krijgt over gerechtelijke informatie. Het is 

daarbij niet duidelijk of het gaat om abstracte informatie over bijvoorbeeld geplande acties in een 

bepaalde straat in de gemeente of ook de identiteit van de persoon of personen die het voorwerp van 

het onderzoek uitmaken wordt medegedeeld. Het is wellicht ondenkbaar dat in deze gevallen de 

burgemeester de identiteit van de betrokkene niet zou kunnen achterhalen. Dat lijkt ons 

onvermijdelijk. Is de gerechtelijke operaties gericht tegen een inrichting waarvoor door de 

burgemeester een vergunning werd verleend, dan zou deze informatie er kunnen toe leiden dat de 

burgemeester de beslissing neemt om het pand tijdelijk te sluiten. Artikel 9bis van de drugswet is daar 

een voorbeeld van. Na overleg met de gerechtelijke overheid kan de burgemeester een tijdelijke 

sluiting van de inrichting bevelen wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat er in een voor het publiek 

toegankelijk plaats drugs worden verhandeld. Een andere vraag is of de burgemeester met dergelijke 

informatie aan de slag kan wanneer een vergunning voor het openen van een inrichting wordt 

gevraagd en waarbij uit het overleg in de raad blijkt dat de vergunningaanvrager reeds betrokken is 

geweest bij dergelijke of andere strafbare feiten. Dat is naar huidige wetgeving nog een open vraag. In 

dat opzicht zou de werking van de zonale veiligheidsraad nauwkeuriger moeten omschreven worden. 

Op die manier zou men er kunnen aan denken om voor de zonale veiligheidsraad, volgens 

welbepaalde criteria, effectief de mogelijkheid te creëren om de burgemeester relevante en 

objectieve informatie verschaffen in het kader van het proactief bestuurlijk handelen. 

 

 

4.7. Samenvatting en conclusie 

 

In dit hoofdstuk hebben we de artikelen 5/1, 5/2 WPA en 45 WGP besproken waarin de verslaggeving 

aan de burgemeester centraal staat besproken. We denken dat deze bepalingen niet meteen een 

juridische basis bieden voor het doorspelen van politionele informatie. Deze bepalingen gaan over de 

relatie tussen de politiediensten en de bestuurlijke overheid en sturen aan op een samenwerking 

waarbij de handhaving van de openbare orde wordt gewaarborgd. Daarentegen bieden de artikelen 

44/1 en 44/5 WPA meer perspectieven. In artikel 44/1 vormt de grondslag voor het verwerken van 

politionele informatie, waarbij de burgemeester als politieoverheid wordt vermeld bij de uitwisseling 

van deze informatie. In artikel 44/5 wordt vervolgens voorzien in welke geval aan de bestuurlijke 

overheid politionele informatie moet medegedeeld worden. Dat is het geval wanneer de informatie van 

belang is voor de uitoefening van bestuurlijke en kan aanleiding geven tot beslissingen van 

                                                 
231 Memorie van toelichting, Parl. St., 1997-98, nr. 1676/1, 27. 
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bestuurlijke politie, mits daardoor de strafvordering en de bescherming van personen niet in het 

gedrang wordt gebracht. In hoofdstuk 6 wordt onderzocht of het begrip als “bestuurlijke politie” in het 

licht van het proactief bestuurlijk handelen als een welbepaald, uitdrukkelijk en gerechtvaardigd 

doeleinde kan beschouwd. Hoewel artikel 56, § 1 Sv voorziet in een beperking op het geheim van het 

onderzoek ten behoeve van de openbare veiligheid en gezondheid, wordt daardoor de 

informatieoverdracht via artikel 44/5 WPA niet versoepeld. Artikel 56, § 1 Sv moet eerder samen 

gelezen worden met de artikelen 5/1 en 5/2.  

Verder hebben we gezien dat termen “proces-verbaal” en “bestuurlijke verslag” door elkaar worden 

gebruikt. Essentieel blijft de vraag of de informatie met een gerechtelijk doeleinde of een bestuurlijk 

doeleinde wordt verwerkt. Wat betreft de aard van de informatie die aan de burgemeester kan 

medegedeeld worden, valt niet uit de bespoken wetgeving op te maken. Uit de artikelen 5/1 en 5/2 

volgt dat de informatie wordt verstrekt in de vorm van een verslag, zonder te zeggen of de inhoud van 

het verslag kan bestaan uit abstracte of gepersonaliseerde informatie. Op het terrein is de inhoud van  

verslaggeving dan ook zeer  verschillend. Rekening houdend met de verder te bespreken beginselen 

van het gegevensbeschermingsrecht is een regelend optreden van de overheid gewenst. In dat verband 

blijkt uit de besprekingen van de focusgroep het aan te bevelen is dat gebruik wordt gemaakt van 

objectieve informatie, zoals een uittreksel uit het strafregister en dus geen zogenaamde “zachte” 

informatie. Daarnaast zou het gebruik van sociaalrechtelijke informatie bij de samenstelling van het 

administratief dossier in de proactieve bestuurlijke fase in de meeste gevallen niet nuttig zijn. Er moet 

eerder worden gedacht aan het afleveren van attesten zoals dat het geval is bij de gunning van 

overheidsaanbestedingen. 

Ten slotte lijkt het overleg tussen politie, parket en de burgemeester in de zonale veiligheidsraad ook 

mogelijkheden te bieden de uitwisseling van persoonsgegevens ten behoeve van bestuurlijke 

handhaving. 
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HOOFDSTUK 5 

 

 

HET GEHEIM VAN HET ONDERZOEK EN HET BEROEPSGEHEIM  

 

 

5.0. Inleiding 

 

In dit vijfde hoofdstuk wordt in negen paragrafen de problematiek van het geheim van het onderzoek 

besproken en de invloed ervan op de informatieoverdracht naar de lokale overheid. In eerste paragraaf 

wordt het principe van het geheim van het onderzoek besproken en de uitzonderingen (5.1) De eerste 

uitzondering is de interne openbaarheid van het strafonderzoek, waarbij de verdachte en de benadeelde 

onder voorwaarden inzage in het strafdossier krijgen (5.2). Achtereenvolgens wordt de toegang van de 

burgemeester tot het strafdossier besproken en problematiek van de exclusieve beslissingsbevoegdheid 

van de procureur-generaal met betrekking tot de inzage en afschrift van het strafdossier aan personen 

die een rechtmatig belang kunnen aantonen, anderen dan de verdachte of de benadeelde persoon. 

Vervolgens wordt in dezelfde paragraaf komt ook de problematiek van het Centraal Strafregister aan 

bod, waarbij wordt stilgestaan bij de toegang van de burgemeester tot het Centraal Strafregister 

besproken. Een tweede uitzondering is de externe openbaarheid (5.3). Dat wil zeggen de openbaarheid 

van het strafonderzoek naar buiten toe via de pers. Het geheim van het strafonderzoek heeft ook een 

weerslag op het beroepsgeheim (5.4) en de geheimhoudingsplicht die betrekking heeft op het 

strafrechtelijk onderzoek in het bijzonder (5.5). Dan volgt de logische vraag of de burgemeester 

gebonden is door het beroepsgeheim. Er is namelijk geen bepaling in de nieuwe gemeentewet 

opgenomen die expliciet zegt dat de burgemeester gebonden is aan het beroepsgeheim zoals 

strafrechtelijk beschermd door artikel 458 Sw (5.6). Aansluitend op deze paragraaf wordt het in de 

rechtspraak ontwikkeld leerstuk van het gedeeld beroepsgeheim belicht en bezien welke rol deze leer 

speelt in de relatie van de politie en het parket met de burgemeester (5.7) en de gevolgen van 

schending van het beroepsgeheim (5.8) In de voorlaatste paragraaf worden een viertal arresten van de 

Raad van State in verband met het geheim van het onderzoek en het beroepsgeheim in de relatie met 

het bestuur toegelicht (5.9). In de laatste paragraaf volgt ten slotte een samenvatting van dit hoofdstuk 

en trekken wij enkele conclusies.(5.10). 
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5.1 Geheim van het onderzoek 

 

Het strafrechtelijk onderzoek is in principe geheim. Het betreft de fase van het vooronderzoek of het 

opsporingsonderzoek. Dit is de zogenaamde inquisitorische fase. Dat wil zeggen dat het onderzoek in 

deze fase in principe niet tegensprekelijk is: partijen worden niet betrokken worden bij de 

onderzoeksverrichtingen en krijgen geen toegang tot de resultaten van het deskundigenonderzoek. 

Doel van deze geheimhouding is enerzijds ervoor te zorgen dat de waarheidsvinding niet wordt 

gedwarsboomd, en anderzijds dat er onnodige publiciteit aan de zaak wordt gegeven, wat nadelig kan 

zijn voor de verdachte rekening houdend met het vermoeden van onschuld. De geheimhouding geldt 

dus niet alleen tegenover derden, maar ook tegenover de verdachte zelf.232 Tijdens de onderzoeksfase 

heeft de verdachte in principe niet het recht de tegen hem verzamelde aantijgingen te weerleggen en 

verweer te voeren. In de fase van het vooronderzoek wordt immers nog geen uitspraak over de grond 

van de zaak gedaan. De verdachte zal pas zijn verweer kunnen voeren op de terechtzitting.233 

 

 

5.2 Interne openbaarheid 

 

Met de invoering van de wet Francimont is het inquisitoir karakter van het strafrechtelijk onderzoek 

afgezwakt.234 Hoewel het principe van het geheim van het onderzoek gehandhaafd blijft, krijgen de 

verdachte en het slachtoffer onder bepaalde voorwaarden een inzagerecht.235 Er is sprake van een 

interne openbaarheid en een externe openbaarheid.236 De interne openbaarheid is van toepassing op 

de verdachte (en zijn advocaat), terwijl de externe openbaarheid betrekking heeft op het publiek (de 

pers). Wat betreft de interne openbaarheid heeft iedereen van wie door de politie, de procureur des 

Konings of de onderzoeksrechter een verhoor wordt afgenomen recht op een gratis kopie van zijn 

ondervraging. Daarnaast kan de verdachte en het de burgerlijke partij om inzage in het strafdossier 

verzoeken. 

 

Artikel 28quinquies, § 2, lid 1 Sv zegt dat de procureur en politiedienst die een persoon ondervragen, 

deze persoon meedelen dat hij kosteloos een kopie van zijn verhoor kan verkrijgen. De ratio legis van 

deze bepaling is dat de betrokkene, of hij nu ondervraagt wordt als verdachte, slachtoffer, 

inverdenkinggestelde, getuige of burgerlijke partij, zijn verklaring kan herlezen en eventueel bepaalde 

                                                 
232 Zie artikelen 28quiquies en 57 § 1van het Wetboek van Strafvordering; C. VAN DE WIJNGAERT, Strafrecht en 
strafprocesrecht in hoofdlijnen, Maklu, 2010, 877. 
233 C. VAN DE WIJNGAERT, o.c., 581. Op het voorgaande bestaan uitzonderingen in het kader van de wet op de voorlopige 
hechtenis. 
234 Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het 
gerechtelijk onderzoek, B.S. 2 april 1998. 
235 C. VAN DE WIJNGAERT, o.c., 576. 
236 C. VAN DE WIJNGAERT, o.c., 584. 
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zaken kan rechtzetten. Daarnaast wordt niet alleen de advocaat beter geïnformeerd maar kan de kopie 

ook nuttige informatie bevatten voor de verzekeraar.237 De ondervraagde persoon hoeft de kopie dus 

niet noodzakelijk voor zichzelf te bewaren. Hij kan het ook meedelen aan derden. Maar het 

onderworpen worden aan een verhoor betekent op zichzelf niet dat de ondervraagde persoon betrokken 

is bij een illegale activiteiten. Zo is er sprake geweest om het recht op kopie voor te behouden aan 

personen tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld bestaan of aan personen die het slachtoffer zijn 

van een misdrijf. Maar uiteindelijk is deze voorwaarde niet weerhouden. 238 De kopie van het verhoor 

slaat slechts op de tekst van zijn verhoor. De kopie bevat bijgevolg geen vaststellingen en/of 

indrukken van de verbalisant noch verklaringen van derden. Alle vermeldingen die vreemd zijn aan de 

verklaring van de ondervraagde persoon mogen niet in de kopie voorkomen.239 

 

In de hypothese dat de bestuurlijke overheid via deze weg een bepaald beeld van de aanvrager van 

vergunning zou pogen te krijgen, is het zeer twijfelachtig of deze informatie als een objectief element 

in de beoordeling van het vergunningdossier kan aangenomen worden. De betrokkenheid van deze 

persoon kan immers berusten op valse aantijgingen. Daarom betreft het recht op kopie geen 

automatische overhandiging van een kopie na elk verhoor. De ondervraagde persoon moet 

uitdrukkelijk om een kopie van zijn verhoor vragen. Zo kan hij afzien van een kopie van zijn verhoor 

wanneer derden erom vragen.240 En aangezien het recht op kopie enkel voorbehouden is aan de 

ondervraagde persoon, lijkt het bijvoorbeeld onmogelijk dat de bestuurlijke overheid via een omweg 

een kopie van de politie, het parket of de onderzoeksrechter krijgt.241 

 

Daarnaast kan in het kader van het gerechtelijk onderzoek de niet-aangehouden verdachte en de 

burgerlijke partij de onderzoeksrechter vragen om inzage in het dossier te krijgen (art. 61ter Sv).242 

Wat betreft de niet-aangehouden, heeft hij kan het recht van toepassing pas uitoefenen vanaf het 

ogenblik dat hij in verdenking is gesteld of een strafvervolging tegen hem in ingesteld (art. 61bis Sv) 

De magistraat kan evenwel inzage in het strafdossier of van bepaalde stukken verhinderen in het 

belang van de noodwendigheden van het onderzoek of wegens gevaar voor personen of voor ernstige 

schending van hun privéleven (art. 61ter, § 3 Sc). De onderzoeksrechter kan de toegang tot het 

                                                 
237 Parl. St. Senaat 1999-2000, nr. 2-109/1, 2. 
238 Memorie van toelichting bij wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het 
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, Parl. St. Kamer 1996-1997, nr. 857/1, 7. 
239 Deze vereiste doet echter geen afbreuk aan de regels in bijzondere wetten die het overmaken van het integrale proces-
verbaal van veststelling voorschrijven, Memorie van toelichting bij wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in 
het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, Parl. St. Kamer 1996-1997, nr. 857/1, 26. 
240 Ibid. 
241 Daarnaast kan het verstrekken van een kopie van het verhoor ook worden uitgesteld omwille ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer het gevaar bestaat de ondervraagden hun verklaringen op elkaar zouden afstemmen. 
Ook ten aanzien van minderjarigen werd erin voorzien dat zij geen kopie krijgen wanneer zij gevaar lopen dat de kopie hen 
wordt ontnomen of zij het persoonlijke karakter ervan kan bewaren, L. HUYBRECHTS, “Artikel 125 Tarief in Strafzaken en 
de Procureur des Konings”, T.Strafr. 2004, 290; M. BOCKSTAELE, Processen-verbaal, Antwerpen, Maklu 2008, 109. 
242 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 5de  ed, Mechelen, Kluwer 2010, 333, G. MAES, “De inzage in het 
strafdossier”, RW 1998-99, 481-490.  
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strafdossier voor de niet-aangehouden inverdenkinggestelde ook beperken tot het deel van het dossier 

dat betrekking heeft op de feiten die tot de inverdenkingstelling hebben geleid en voor de burgerlijke 

partijstelling tot dat deel dat tot de burgerlijke partijstelling heeft geleid.243 Eenmaal dat het 

gerechtelijk onderzoek is afgerond en de zaak klaar is voor de rechtspleging, kan het dossier ter griffie 

door de inverdenkinggestelde en de burgerlijke partij ingekeken worden en kopie genomen worden 

(art. 127, § 2 Sv). 

 

Artikel 61ter, § 4 Sv bepaalt dat de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij de door de inzage in 

het dossier verkregen inlichtingen alleen kan gebruiken in het belang van zijn verdediging, op 

voorwaarde dat hij het vermoeden van onschuld in acht neemt, alsook de rechten van verdediging van 

derden, het privé-leven en de waardigheid van de persoon. De partijen kunnen de informatie wel 

gebruiken om aan de onderzoeksrechter bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten. In de 

rechtsleer wordt daarbij opgemerkt dat deze bepaling de toegang tot het strafdossier lijkt te beperken 

tot intern gebruik, terwijl de formulering nagenoeg dezelfde is als de voorwaarden voor een 

persmededeling.244 Daarnaast bestraft artikel 460ter Sw het onrechtmatig gebruik van de verkregen 

informatie uit het strafdossier. Ook deze bepaling richt zich enkel tot de inverdenkinggestelde en de 

burgerlijke partij. Zij mogen de informatie niet gebruiken om het verloop van het gerechtelijk 

onderzoek te verhinderen, inbreuk te maken op het privéleven, de fysieke of morele integriteit of de 

goederen van de in het strafdossier genoemde personen. Hypothetisch zou het mogelijk zijn dat de 

lokale overheid aan de ontvankelijkheid van de vergunningaanvraag de voorwaarde koppelt dat de 

betrokkene een kopie va zijn stafdossier moet overleggen. Los van de vraag of de gemeente 

bevoegdheid heeft om dergelijke verplichtingen in de gemeentelijke politieverordening op te nemen, 

lijkt het verbod om het verloop van het onderzoek te hinderen deze indirecte doorgifte van 

gerechtelijke gegevens te verhinderen. 

 

Eenmaal de beslissing is genomen om de zaak naar de rechtbank te verwijzen krijgen de beschuldigde 

en de burgerlijke partij inzage in het dossier en kunnen zij op verzoek kosteloos afschrift van het 

dossier krijgen (art. 279 Sv).245 

                                                 
243 L. HUYBRECHTS, “Artikel 125 Tarief in Strafzaken en de Procureur des Konings”, TStrafr. 2004, 291. Merken we op 
dat de Commissie Strafprocesrecht de niet-tegensprekelijkheid als uitgangspunt bij de vooronderzoek blijft houden. Alleen is 
er nu wettelijk vastgelegd onder welke voorwaarden van dit principe kan afgeweken worden, COMMISSIE 
STRAFPROCESRECHT, Verslag van de Commissie Strafprocesrecht, Antwerpen, Maklu 1994, 10. Deze Commissie werd 
opgericht om de strafrechtprocedure aan de nieuwe maatschappelijk behoeften aan te passen (MB 23 oktober 1991, BS 11 
november 1991), G. MAES, “De inzage in het strafdossier”, RW 1998-1999, afl. 15, 481. De werkzaamheden leiden 
uiteindelijk tot de invoering van de “wet Franchimont” (zie verder). 
244 Ibid, 292 
245 In de rechtspraak wordt ervan uitgegaan dat, hoewel deze bepaling van toepassing is op de rechtspleging voor het hof van 
assisen, deze bepaling als een algemene regel van de strafprocedure wordt beschouwd, Cass. 3 juli 1905, Pas. 1020, I, 287; 
HUYBRECHTS, l.c., 292. Merken we op dat de burgerlijke partij niet gelijk te stellen is met de “benadeelde persoon”. De 
benadeelde persoon is degene die verklaard schade te hebben geleden door het misdrijf. In tegenstelling tot de burgerlijke 
partij is de benadeelde persoon geen partij in het strafproces. Hij kan echter wel nuttige documenten laten toevoegen aan het 
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Naast de partijen zelf kunnen ook derden onder voorwaarden toegang krijgen tot (stukken uit) het 

strafdossier. In het kader van de uitwisseling van gerechtelijke gegevens speelt artikel 125 van het 

K.B. van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken246 een 

niet onbelangrijke rol.247 Daarnaast wordt onder bepaalde voorwaarden ook tegemoetgekomen aan de 

publieke opinie. Hierna worden vormen van informatieverstrekking besproken. 

 

 

Heeft de burgemeester toegang tot het strafdossier? 

 

Artikel 125 van het KB tarief in strafzaken bepaalt dat in criminele, correctionele en politiezaken en in 

tuchtzaken geen uitgifte of afschrift van akten van onderzoek en rechtspleging mag worden afgeleverd 

zonder uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal bij het hof van beroep. Op haar verzoek 

wordt echter aan partijen een uitgifte van de klacht, de aangifte, de bevelschriften en de vonnissen 

versterkt.248 

 

Het KB tarief in strafzaken is de uitvoering van artikel 1380 van het Gerechtelijk Wetboek. Deze 

bepaling zegt dat de griffiers en de bewaarders van openbare registers zonder rechtelijke beschikking 

uitgifte, afschrift of uittreksel verstrekken aan iedereen die erom verzoekt, mits betaling van de hun 

toekomende rechten en op straffe van vergoeding van de kosten en van schade (lid 1). Het tweede lid 

geeft aan de Koning de bevoegdheid om te bepalen onder welke voorwaarden de mededeling of het 

afschrift van akten van onderzoek en van rechtspleging in criminele, correctionele en politiezaken en 

in tuchtzaken is onderworpen. 

 

Volgens Huybrechts wordt aangenomen dat artikel 1380, tweede lid, van het Gerechtelijke Wetboek 

en artikel 125 van het KB tarief in strafzaken, de procureur-generaal, en bij delegatie de procureur des 

Konings, de discretionaire en exclusieve bevoegdheid geeft om toelating tot inzage en kopijen van 

strafzaken te verlenen aan de personen die niet zelf rechtstreeks in de strafzaak betrokken zijn, maar 

blijk geven van een rechtmatig belang. Het kan daarbij gaan om strafdossiers die afgesloten werden 

met een vonnisgerecht als met een beschikking tot buitenvervolgingstelling of van ontslag van 

onderzoek van een onderzoeksgerecht. De toelating tot inzage zal geweigerd worden wanneer het 

                                                                                                                                                         
dossier en ingelicht worden over het verloop van de zaak, C. VAN DE WIJNGAERT, o.c., 595; A. VANDEPLAS “Over het 
statuut van de benadeelde”, RW 2002-03, 278-279. 
246 B.S. 30 januari 1950, hierna: KB tarief in strafzaken. 
247 K. VANHEDDEGHEM, et al., o.c., 145. 
248 Dit artikel bepaalt verder dat de uitgiften van de kopieën van de onderzoeks- en processtukken van de opgeheven militaire 
gerechten en parketten met betrekking tot dossiers waarin definitief werd gevonnist of over dewelke door de krijgsauditeur of 
de auditeur-generaal per 31 december 2003 hebben beslist, slechts kunnen afgeleverd worden mits uitdrukkelijke toelating 
van de magistraat. 
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belang van de strafvordering zich daartegen verzet. Ingeval een gerechtelijke onderzoek wordt 

gevoerd, zal de onderzoeksrechter worden geraadpleegd.249 

 

Belangrijk is dat deze bepaling niet alleen kan toegepast worden door derden – die niet bij het 

strafonderzoek betrokken zijn – maar ook kan toegepast worden bij een strafonderzoek dat niet 

afgesloten is.250 Het voordeel van deze bepaling is dat degene die een rechtmatig belang kan aantonen, 

zich rechtstreeks kan wenden tot de procureur- generaal.251 De belanghebbende hoeft dus geen partij te 

zijn in het dossier. Huybrechts denk hierbij aan naar artikel 5bis, §3, derde lid, van de voorafgaande 

titel van het wetboek van Strafvordering (VTSv). Deze bepaling schept een (beperkte) informatieplicht 

ten opzichte van de persoon die zich volgens de geijkte procedure als “benadeelde” heeft gemeld. De 

benaddelde wordt op de hoogte gebracht van de seponering en de reden daarvan, het instellen van een 

gerechtelijk onderzoek en de bepaling van een rechtsdag voor het onderzoek- en vonnisgerecht. In dat 

geval moet het initiatief uitgaan van de openbaar ministerie en moet hij ook andere belanghebbenden 

verwittigen. Volgens Huybrechts kan hierbij in het bijzonder gedacht worden aan de openbare 

besturen.252 Hij denkt hierbij aan het geval waarin er ernstige aanwijzingen van fraude ten nadele van 

de financiële belangen van de gemeenten. Zo verplicht de wet van 28 april 1999 in zake de bestrijding 

van fiscale fraude het openbaar ministerie bij het gerecht waar een strafzaak aanhangig is, bij 

aanwijzingen van ontduiking van indirecte en directe belastingen, hiervan onmiddellijk de minister 

van financiën in te lichten. Deze verplichting geldt ook op de lopende vooronderzoeken. De auteur 

voegt er onmiddellijk aan toe dat het openbaar ministerie geen advies geeft over het nemen van een 

administratieve beslissing.253 

 

Voorts merkt Huybrechts op dat “verder gebruik” van de verkregen informatie door de bestuurlijke 

overheid in het kader van het aanwenden van een aanbesteding, subsidie, of ontheffing en weigering, 

mogelijk is, voor zover daartoe de geijkte procedure wordt gevolgd. De bestuurlijke overheid kan de 

informatie van bestuurlijke politie verkregen hebben van de politiediensten of uit de gegevens van het 

strafdossier waartoe de procureur-generaal bij het hof van beroep hem toelating tot inzage heeft 

verleend gebruiken in het kader van de behandeling van aan aanbestedingsdossier, subsidie of 

ontheffen of weigering, mits de voorgeschreven procedure wordt gevolg.254 Het is hierbij niet duidelijk 

of het verder gebruik alleen slaat op informatie die de bestuurlijke overheid heeft verkregen in het 

                                                 
249 L. HUYBRECHTS, ‘Strafrecht, dringende medische hulp en openbaar bestuur: delicate LAT-relaties’, in het kader van de 
ontmoetingsdag 18 juni 2010, ‘Bestuurlijke Overheid – Magistratuur’, Hof van beroep Antwerpen, ressort Antwerpen – 
Limburg, 10. 
250 L. HUYBRECHTS, “Artikel 125 Tarief in Strafzaken en de Procureur des Konings”, TStrafr. 2004, 292. 
251 L. HUYBRECHTS, “Het gebruik in het strafdossier van een ander strafdossier”, in X., Om deze redenen. Liber Amicorum 
Armand Vandeplas, Gent, Mys & Breesch 1994, 283-284. 
252 L. HUYBRECHTS, ‘‘Strafrecht, dringende medische hulp en openbaar bestuur: delicate LAT-relaties’, in het kader van 
de ontmoetingsdag 18 juni 2010, ‘Bestuurlijke Overheid – Magistratuur’’, Hof van beroep Antwerpen, ressort Antwerpen – 
Limburg, 11-12. 
253 Ibid. 
254 Ibid. 
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kader van illegale activiteiten met financiële middelen waardoor de belangen van de gemeente 

geschaad worden of ook op informatie uit een bepaald strafdossier waartoe de bestuurlijke overheid 

toegang vraagt, zonder dat haar belang geschaad is.  

 

Niettemin komt deze auteur tot het besluit dat niets belet dat de burgemeester het parket meedeelt dat 

bij de voorbereiding van een administratieve beslissing een concrete aanwijzing van fraude rijst. De 

auteur vervolgt met te zeggen dat de burgemeester ook het parket kan verzoeken hem toelating tot 

inzage en kopie te geven van het eventuele strafdossier dat voor zijn bestuur ter zake nuttige 

informatie bevat. Behalve indien de wet anders bepaalt, mag de politie niet zelf het initiatief nemen 

om gegevens uit het strafdossier aan de bestuurlijke overheid kenbaar maken of afschriften van 

stukken uit het strafdossier en de rechtspleging doorgeven. 255  

 

Tijdens de bespreking van dit thema in de focusgroep werd door een deelnemer opgemerkt dat de 

burgemeester eigenlijk geen vragen partij is om zelf toegang te krijgen tot een strafdossier. Volgens de 

deelnemer wil de burgemeester weten of de informatie ter beschikking is en of hij die informatie kan 

meenemen in zijn beslissing over de aanvraag om een vergunning (hoofdstuk 1, paragraaf 7, sub 4). 

 

 

Is er rechterlijke controle op de beslissing van de procureur-generaal? 

 

In de rechtspraak wordt uitgangspunt aangehouden dat de beslissing om al dan niet inzage in en kopie 

van het strafdossier te verlenen tot de exclusieve en bevoegdheid van de procureur-generaal behoort. 

Zo hield het Hof van Cassatie in het arrest van 6 augustus 1996 een uitspraak van het hof van beroep 

te Antwerpen in stand waar zij oordeelde dat zij niet bevoegd was om uitspraak te doen over een 

verzoek om kosteloos afschrift te krijgen van bepaalde stukken van het strafdossier in het kader van de 

toepassing van artikel 125 KB Tarief Strafzaken. Volgens het Hof van Cassatie zijn alleen de 

procureur-generaal bij het hof van beroep en de auditeur-generaal bevoegd om.256 

 

Inzage op grond van deze bepaling blijkt bijgevolg geen afdwingbaar recht, maar een gunst te zijn. In 

sommige rechtspraak wordt aangenomen de weigering van het openbaar ministerie geen 

“jurisdictionele beslissing” is, en daarom geen beroep tegen de weigering openstaat.257 Hoogstens lijkt 

de beslissing van de procureur-generaal vooralsnog marginaal getoetst te kunnen worden voor de 

                                                 
255 Ibid, 12-13. 
256 Cass. 6 augustus 1996, P.960877.N, www.cass.be. 
257 KI Luik 13 juni 1996, JLMB 1996, 1295; Brussel 19 september 1996, JLMB 1996, 1455, aangehaald door G. MAES, l.c., 
481. Door de invoering van de hiervoor  besproken wet Franchimont heeft burgerlijke partij ondertussen wel het recht van 
inzage in het strafdossier (art. 61ter Sv).  
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rechter in kort geding.258 Deze exclusieve en discretionaire bevoegdheid wordt in de rechtsleer 

verdedigd omwille van de eenheid en ondeelbaarheid van het openbaar ministerie. En de rechter moet 

zich bovendien niet moeien met de werking van het onafhankelijk openbaar ministerie die besluit deze 

beslissingsbevoegdheid te delegeren.259 Het toenmalige Arbitragehof oordeelde echter dat artikel 1380, 

tweede lid, GerW. het gelijkheidsbeginsel schendt omdat de burgerlijke partij niet kon opkomen tegen 

een weigering van de procureur-generaal om de burgerlijke partij inzage te verlenen in het strafdossier 

met toepassing van artikel 125 KB Tarief Strafzaken.260 Maar dit wil niet zeggen dat de visie van het 

Arbitragehof kan doorgetrokken naar derden die geen partij zijn bij het strafdossier, maar wel meent 

een rechtmatig belang te hebben. 

 

In het licht van het voorgaande kan gezegd worden dat artikel 125 KB Tarief Strafzaken niet 

uitsluit dat de bestuurlijke overheid toegang krijgt tot (stukken uit) het strafdossier, voor zover 

zij een rechtmatig belang kan doen gelden. Welke criteria zijn opdat sprake kan zijn van een 

rechtmatig belang staat niet vast. Er is ons inziens sprake van een rechtmatig belang wanneer de 

informatie noodzakelijk is voor het vervullen van een uitdrukkelijk en specifieke bestuurlijke 

opdracht of taak, met het oog op de dwingende beginselen van behoorlijk bestuur en de plicht op 

als een goede huisvader te handelen. Deze afweging moet geval per geval worden gemaakt, 

waarbij de informatieverstrekking aan de bestuurlijke overheid in evenredig moet zijn aan het 

voorwerp van de administratieve beslissing. De vraag is echter of dergelijke beslissing exclusief 

kan overgelaten worden aan het openbaar ministerie, waarbij de rechterlijke controle slechts 

marginaal is. Is op dit vlak het beleid van het openbaar ministerie voldoende transparantie en 

precies omschreven en met waarborgen omkleed om de toets van het Mensenrechtenhof met 

betrekking tot artikel 8 EVRM te doorstaan?  

 

 

Heeft de burgemeester toegang tot het Centraal Strafregister? 

 

Op basis van de wet betreffende het Centraal Strafregister zijn de locale overheden bevoegd voor het 

uitreiken van het uittreksel uit het strafregister, waarbij de voorwaarden worden bij koninklijk besluit 

vastgelegd. Tot op heden is er echter nog geen uitvoeringsbesluit met betrekking tot de artikelen 595 

en 595 gepubliceerd waardoor het uitreiken van het getuigschrift van goed zedelijk gedrag tot voor 

kort werd geregeld via de aanvullende omzendbrief van 3 april 2003 bij de omzendbrief van 1 juli 

                                                 
258 Rb. Brussel 20 december 1995, JP 1996, nr. 296; Rb Namen 14 oktober 1997, JLMB 1996, 598. 
259 L. HUYBRECHTS, “Artikel 125 Tarief in Strafzaken en de Procureur des Konings”, TStrafr. 2004, 293, met verwijzing 
naar Cass. 17 juni 1999, Arr. Cass. 1999, nr. 369; RW 1999-2000, 1036, noot; T.F.R. 2000, 372 noot A. KIEKENS, 
“Toelating tot inzage in gerechtsdossier: mogelijk door middel van delegatie?”. 
260 GrH 18 juli 1997, nr. 54/97. 
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2002, 2 februari 2007 en 2 maart 2009261 In het arrest van 22 december 2006 werd door de Raad van 

State de aanvullende omzendbrief van 3 april 2003 bij de omzendbrief van 1 juli 2002 vernietigd bij 

gebreke aan wettelijke grondslag.262 Vervolgens werd in een recent arrest van 26 januari 2009 ook de 

omzendbrief van 2 februari 2007 om dezelfde reden vernietigd (infra).263 

 

De uitreiking van een uittreksel uit het strafregister valt onder de bevoegdheid van de burgemeester 

van de gemeente waarin de betrokkene in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het 

wachtregister is ingeschreven. Verblijft de aanvrager buiten België, dan is dat de burgemeester van de 

plaats waar hij voor zijn vertrek het laatst was ingeschreven. De burgemeester mag evenwel zijn 

bevoegdheid delegeren aan bij naam aangewezen ambtenaren die gelast zijn met het beheer van het 

strafregister in de gemeente. 

 

Iedere inwoner van de gemeente, hetzij Belg, hetzij vreemdeling, mag een uittreksel uit het 

strafregister aanvragen. De omzendbrief bepaald uitdrukkelijk dat de aanvraag slechts mag ingewilligd 

worden voor zover zij betrekking heeft op de aanvrager zelf. Men kan bijgevolg geen uittreksel vragen 

over het gerechtelijke verleden van iemand anders. Maar hierop zijn uitzonderingen. Zo mag het 

uittreksel eveneens aangevraagd worden voor een overleden persoon door iedere rechthebbende, 

ingeval deze een werkelijk belang kan doen blijken. Daarentegen zijn openbare overheden in principe 

niet gerechtigd om rechtstreeks uit het strafregister aan te vragen.  

 

In Het KB van 19 juli 2001 is vastgelegd welke openbare besturen toegang hebben tot Centraal 

Strafregister. Maar de gemeentebesturen worden daarin niet genoemd. Deze administratieve 

diensten die krachtens dit koninklijk besluit wel toegang hebben mogen deze informatie niet 

doorgeven aan derden. Alleen de persoon op wie het uittreksel betrekking heeft en de in de wet 

of het KB opgesomde autoriteiten en diensten worden niet als “derde” beschouwd (art. 2 KB 19 

juli 2001). In dat opzicht zou de burgemeester als een “derde” moeten beschouwd worden, zodat 

de gegevens niet aan hem mogen worden medegedeeld. Maar zolang de gemeenten geen 

effectieve verbinding is tussen het gemeenten en het Centraal Strafregister, wordt het attest van 

goed gedrag en zeden opgemaakt aan de hand van het gemeentelijk strafregister en soms 

ondertekend door de burgemeester.264 Op die manier krijgt de burgemeester soms wel kennis 

                                                 
261 Omzendbrief van 1 juli 2002 tot wijziging en coördinatie van de omzendbrief van 6 juni 1962 houdende de algemene 
onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag, BS 6 juli 2002; Aanvullende omzendbrief van 3 
april 2003 bij de omzendbrief van 1 juli 2002 tot wijziging en coördinatie van de omzendbrief van 6 juni 1962 houdende de 
algemene onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijke gedrag, BS 15 april 2003; omzendbrief nr. 95 
Uittreksel uit het strafregister, B.S. 9 februari 2007 en omzendbrief nr. 134 van 2 maart 2009 – Uitreksel uit het strafregister, 
BS 2 maart 2009. 
262 RvS, nr 166.311 van 22 december 2006, www.cass.be. 
263 RvS, nr. 189.761 van 26 januari 2009, www.cass.be. 
264 Door zijn gezag over de administratieve politie is de burgemeester belast met het beheer van het gemeentelijke 
strafregister. Oorspronkelijk werd de bevoegdheid tot afgifte van het getuigschrift van goed zedelijk dan ook toegekend aan 
de burgemeester, Omzendbrief van 6 juni 1962 betreffende getuigschriften van goed zedelijk gedrag (BS 4 juli 1962). Later 
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van de gerechtelijke gegevens op het attest van goed gedrag en zeden. Maar dat betekent nog 

niet dat de burgemeester deze gegevens zomaar mag verwerken. Dat kan pas wanneer de 

wetgever daarin heeft voorzien. 

 

Het uittreksel mag enkel afgegeven worden aan de persoon omtrent wiens persoon het gaat. Het 

uittreksel mag in principe niet aan het openbaar bestuur verstrekt worden, behalve in de uitzonderlijke 

gevallen hierboven door de wetgever voorzien. Tevens mag het uittreksel ook niet afgeleverd worden 

aan het privéorganisatie of de particulier die het voorleggen ervan eisen.265  

 

Naast de volledige identiteit van de betrokken persoon worden alle effectieve veroordelingen die de 

betrokkene heeft opgelopen, vermeld op het uittreksel. Dat geldt eveneens ten aanzien van 

veroordelingen met uitstel, ongeacht of de uitstel termijn al dan niet verstreken is. Hetzelfde geldt 

voor de terbeschikkingstellingen van de regering van de recidivisten en gewoontemisdadigers, die in 

toepassing van hoofdstuk VII van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen 

abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten genomen zijn. 

Ook indien de betrokkene een genademaatregel genoten heeft, dient hiervan melding gemaakt te 

worden tegenover de betrokken veroordeling. 

 

Bepaalde veroordelingen worden echter niet meer vermeld na een termijn van drie jaar te rekenen 

vanaf de datum van de definitieve rechterlijke beslissing. Het betreft: 

- de veroordelingen tot politiestraffen 

- de veroordelingen tot gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden 

- de veroordeling tot eenvoudige schuldverklaring266 

- de veroordelingen tot geldboetes die niet hoger oplopen dan 500 euro; 

- de geldboetes die zijn opgelegd krachtens de wetten gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 

maart betreffende de politie op het wegverkeer, ongeacht het bedrag ervan. 

Deze voordelingen blijven echter vermeld indien ze vervallenverklaringen of onbekwaamheden 

inhouden waarvan de uitwerking een termijn van drie jaar overschrijdt (behalve de 

vervallenverklaring van het recht tot sturen wegens lichamelijke onbekwaamheid van de bestuurder). 

 

De veroordelingen die aanleiding geven tot amnestie of aanleiding geven tot eerherstel worden niet 

op het uittreksel vermeld. Dat geldt ook voor de veroordelingen die uitgewist zijn op grond van 

                                                                                                                                                         
werd deze bevoegdheid gedelegeerd aan de politie, Omzendbrief van 8 december 1987 houdende wijziging van de algemene 
onderrichtingen van 6 juni 1962 betreffende de getuigschriften van doed zedelijk gedrag (BS 22 december 1987). 
265 Niets belet echter dat de afgifte van het uittreksel aan een derde gebeurt, indien het uittreksel betrekking heeft op personen 
die zich wegens ziekte, gebrekkigheid of afwezigheid in de onmogelijkheid bevinden om zelf een uittreksel aan te vragen of 
in ontvangst te nemen. Hiervoor moeten deze derde personen wel bewijzen dat ze daartoe door de betrokkene behoorlijk 
gemachtigd is. 
266 Toegevoegd door artikel 5 van de wet van 31 juli 2009 betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal 
Strafregister, BS 17 augustus 2009. 
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artikel 619 van het Wetboek van strafvordering. Op basis van artikel 619 Sv worden de 

veroordelingen tot een politiestraf uitgewist na een termijn van drie jaar te rekenen van de dag van de 

definitieve rechterlijke beslissing waarbij zij zijn uitgesproken.267 Vervolgens worden nog de 

volgende beslissingen niet op het uittreksel vermeld: 

- de minnelijke schikkingen die aanleiding geven tot het verval van de publieke vordering; 

- de vervallenverklaringen uit de ouderlijke macht en de maatregelen die ten aanzien van 

minderjarigen werden uitgesproken in het kader van de wet van 8 april 1965 betreffende de 

jeugdbescherming; 

- de niet in kracht van gewijsde getreden veroordelingen; 

- de veroordelingen en beslissingen uitgesproken op grond van een opgeheven bepaling, op 

voorwaarde dat de strafbaarheid van het feit afgeschaft is (overspel bijvoorbeeld); 

- de veroordelingen tot een werkstraf; 

- en tenslotte de beslissingen tot vrijspraak. 

 

Uit het voorgaande volgt dat het uittreksel uit het strafregister toch behoorlijk veel gegevens vrijgeeft 

over het gerechtelijk verleden van de persoon. Aan de andere kant worden bepaalde misdrijven gewist 

of niet meer vermeld op het uittreksel. Dat neemt echter niet weg dat deze misdrijven toch in het 

Centraal Strafregister bewaard blijven. 

 

In Nederland bestaat een ander systeem. Zoals bij de toepassing van de Bibob-wet wordt geen 

uittreksel verstrekt, maar gebruik gemaakt van een advies in de vorm van een verklaring. Zo kan een 

nieuwe werkgever de potentiële werknemer vragen naar een “Verklaring omtrent het gedrag” (VOG). 

Uit dit document blijkt dat zijn of haar gedrag geen bezwaar oplevert voor uit uitoefenen van 

welbepaalde activiteit. Voor sommige functies is de VOG eveneens bij wet verplicht gesteld.268 

Wanneer een persoon solliciteert voor een bepaalde functie kan iedere werkgever vragen dat de 

sollicitant een “Verklaring omtrent het gedrag”(VOG). Deze verklaring wordt afgeleverd door de 

minister van Justitie waarbij uit een onderzoek inzake het gedrag van de betrokkene (natuurlijk 

persoon of rechtspersoon), in het licht van het risico voor de samenleving in verband met het doel 

waarvoor de afgifte is gevraagd en na afweging van het belang van de betrokkene, niet is gebleken van 

bezwaren tegen deze persoon. De verklaringen bevat geen andere vermeldingen.269 Anders gezegd, uit 

                                                 
267 Het tweede lid van artikel 619 Sv zegt evenwel dat de veroordelingen niet worden gewist indien zij gepaard gaan met een 
vervallenverklaring of ontzetting inhouden uitsproken volgens het vonnis waarvan de gevolgen zich over meer dan drie jaar 
uitstrekken. Bij wijze van uitzondering worden de veroordelingen wel gewist wanneer het gaat om een verval van het recht 
tot sturen wegens lichamelijke ongeschiktheid, uitgesproken op basis van de bepalingen van het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer. 
268 In Nederland is op 1 april 2004 de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) in werking getreden.268 Met de 
invoering van de Wjsg is de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaring van het gedrag en ook het zogenaamde 
strafregister komen te vervallen. 
269 Art. 25 Wjsg. 
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deze verklaring moet blijken dat gedrag van de sollicitant geen bezwaar oplevert voor de functie 

waarvoor hij solliciteert. Verder staat geen inhoudelijke informatie in de verklaring vermeld. 

 

In het belang van de bescherming van de privacy van de betrokkene – onnodige toegang tot niet ter 

zake dienende gevoelige gegevens – zou dit systeem ook in ons land kunnen ingevoerd gevoerd. Op 

die manier komt de persoon, bedrijf of overheidsdiensten slechts te weten of de betrokkene in 

gerechtelijke verleden heeft dat een bezwaar kan opleveren voor de job waarvoor gesolliciteerd wordt. 

Dergelijk systeem zou ook kunnen ingevoerd worden ten aanzien van de procedure voor het toekennen 

van een gemeentelijke vergunning, rekening houdend met de gevoeligheden van de sector.  

 

 

5.3 De externe openbaarheid en persmededelingen 

 

De wet Franchimont heeft niet alleen enkele fundamentele wijzingen aangebracht in het stadium van 

het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek. Sinds de invoering van deze wet werd de 

communicatie met de pers wettelijk vastgelegd. De artikelen 28quinquies, § 3 Sv kan de procureur des 

Konings, indien het openbaar belang het vereist, informatie aan de pers gegevens verstrekken. Hij 

moet daarbij rekening houden met het vermoeden van onschuld, de rechten van verdediging van de 

verdachte, het slachtoffer en derden, het privé-leven en de waardigheid van personen. Voor zover als 

mogelijk wordt de identiteit van de in het dossier genoemde personen niet vrijgegeven. Artikel 57, § 3 

Sv voorziet in dezelfde mogelijkheid in de fase van het gerechtelijk onderzoek, mits instemming van 

de onderzoeksrechter. De criteria voor de communicatie met de pers zijn nader geregeld in de 

omzendbrief van nr. COL 7/99 van 3 mei 1999.270 

 

Er geldt geen uitdrukkelijk verbod op het vrijgeven van de identiteit van personen aan de pers. In de 

mate van het mogelijke wordt de identiteit van de in het dossier genoemde personen niet vrijgegeven, 

al wordt aangenomen dat het niet zo makkelijk is om de anonimiteit van deze personen te bewaren.271 

Het komt erop neer dat het parket het nodige doet om de identiteit niet wordt vrijgegeven, maar wel 

kan geantwoord worden op vragen van de pers over de betrokkenheid van een concrete persoon in het 

dossier. Maar de identiteit mag niet op eigen initiatief aan de pers onthult worden.272 Dit betekent 

                                                 
270 Gezamenlijke omzendbrief van de ministers van Justitie en het College van procureurs-generaal betreffende de 
informatieverstrekking aan de pers door de gerechtelijke overheden en de politiediensten gedurende de fase van het 
vooronderzoek, nr. COL 7/99 van 3 mei 1999 van het College van Procureurs-generaal van het Hof van Beroep. 
271 Memorie van toelichting bij wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het 
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, Parl. St. Kamer 1996-1997, nr. 857/1, 31;Verslag namens de commissie 
van Justitie, Parl. St. Senaat 1997-1998, nr. 1-704/4, 167. 
272 Memorie van toelichting bij wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het 
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, Parl. St. Kamer 1996-1997, nr. 857/1, 31. In dit verband is artikel 35 
WPA van belang, die vanuit de bekommernis van de privacy van de betrokkene een concretisering is van het beginsel van het 
geheim van het onderzoek. Deze bepaling zegt dat politie en gerecht aangehouden, gevangen of opgehouden personen, buiten 
noodzaak, niet aan publieke nieuwsgierigheid mogen blootstellen. Zonder deze personen mogen zij hen ook niet 
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echter niet dat de politie of de procureur des Konings de pers nooit uit eigen beweging mag 

waarschuwen. Het hangt af van de aard van de informatie en de categorie van misdrijven de 

perswoordvoerder van de politie of het parket publieke mededelingen doet.273 

 

Gegevens van gerechtelijk belang omtrent feiten die net gebeurd zijn en niet algemeen kunnen 

vastgesteld worden door het publiek, mogen niet aan de pers worden medegedeeld. Het verbod geldt 

evenwel niet voor feitelijke gegevens die behoren tot de bestuurlijke politie, zoals plaats, datum, uur 

van een ongeval of een brand, de uitgestrektheid van de schade en de identiteit van de eigenaar van het 

gebouw, zoals zij evengoed door het publiek kan vastgesteld worden. Wat betreft de in het dossier 

betrokken personen kunnen enkel het geslacht, de leeftijd en eventueel de woonplaats uit eigen 

beweging medegedeeld worden. Want er moet vermeden worden dat de betrokkenen in het dossier aan 

de hand van de verstrekte informatie kunnen geïdentificeerd worden.274 We denken bijvoorbeeld aan 

het precieze adres van de betrokken of een beeld van de woning.275  In dat verband verwees Van den 

Wyngaert tijdens de hoorzitting naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens (EHRM), onder meer naar de zaak Allenet de Ribemont versus Frankrijk van 10 februari 1995. 

In deze zaak had de Franse minister tijdens het onderzoek naar een moord op een persconferentie 

gemeld dat de dader was gevat. Het Hof oordeelde dat het gebrek aan discretie en aan 

terughoudendheid vanwege de politie en het parket bij het verstrekken van informatie over een 

gerechtelijk onderzoek een schending inhield van het vermoeden van onschuld en strijdig was met 

artikel 6.2 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).276 

 

Het is de aangestelde persverantwoordelijke die moet zorgen dat de spelregels worden nageleefd. Hij 

of zij moet een goede afweging te maken tussen de persvrijheid en bescherming van de belangen van 

de in het dossier genoemde personen. Vandaar dat er slechts met de pers wordt gecommuniceerd 

wanneer het algemeen belang dit vereist (art. 28quinquies, § 3 en art. 57, § 3 Sv. Hieruit volgt dat 

slechts zeer weinig gerechtelijke zaken publiek worden gemaakt. Bovendien zal de gerechtelijke 

overheid in het kader van het vooronderzoek in het algemeen geen informatie vrijgeven die het 

strafonderzoek kan hypothekeren. 

                                                                                                                                                         
onderwerpen of alten onderwerpen aan vragen van journalisten of derden die vreemd zijn aan de zaak, noch van hen 
beeldopnames maken of laten maken, behalve als die beelden of foto’s bestemd zijn om hen te identificeren of voor andere 
door de bevoegde gerechtelijke overheid vastgestelde doeleinden. Zij kunnen wel de verwanten van deze personen inlichten. 
Zie hierover P. DE HERT, “Artikel 35 Wet Politieambt en beelgaring van burgers door pers en politie. Drie juridische 
leerstukken n.a.v. de door de pers gefilmde politierazzia's te Kortrijk, Panopticon 1998, 413-441. 
273 Ze is informatieverstrekking door de politie inzake zedenmisdrijven, en pedofilie in het bijzonder, niet toegelaten, 
Omzendbrief Col nr. 7/99 van 3 mei 1999, 8-10. 
274 Omzendbrief Col nr. 7/99 van 3 mei 1999, 13. 
275 Hierbij valt op te merken dat een en ander ook afhankelijk is van bijvoorbeeld de publieke bekendheid van de persoon. 
Wanneer de feiten betrekking hebben op een bekend mediafiguur zal de informatieverstrekking naar het publiek groter zijn 
dan wanneer de feiten betrekking hebben op de gewone man in de straat. Zie E. GULDIX, P. DE HERT, A. WYLLEMAN, 
C. DECLERCK, K. SWERTS, R. SAELENS (2009) Overzicht van Rechtspraak Personenrecht (2001-2008). Tijdschrift voor 
privaatrecht, Kluwer 2009, afl. 2, 1 - 258. 
276 Verslag namens de commissie van Justitie, Parl. St. Senaat 1997-1998, nr. 1-704/4, 167-168. 
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Concreet komt het geheim van het strafonderzoek erop neer dat de informatie niet openbaar wordt 

gemaakt. Maar in het belang van de informatievrijheid, vormen de artikelen 28quinquies, § 3 en 57, § 

3 Sv hierop één van de besproken uitzonderingen. Indien het openbaar belang het vereist, kan de 

procureur des Konings aan de pers gegevens verstrekken. Hij waakt over de inachtneming van het 

vermoeden van onschuld, de rechten van verdediging van de verdachte, het slachtoffer en derden, het 

privé-leven en de waardigheid van personen. Voor zover als mogelijk wordt de identiteit van de in het 

dossier genoemde personen niet vrijgegeven.277 De procureur-generaal bepaalt op welke wijze de 

media kennis kunnen nemen van stukken die nodig zijn voor een goed begrip van de zaak en, in 

voorkomend geval, kopie ervan kunnen nemen. Hij moet rekening houden met alle belangen die ter 

zake gelden, zoals de bescherming van de privacy, het vermoeden van onschuld, de noodzaak van een 

objectieve voorlichting van de maatschappij.278 

 

Net zoals iedere burger zal de bestuurlijke overheid uiteraard ook kennis nemen van 

gerechtelijke informatie die via de pers wordt verspreid. Het is echter aan te raden dat de 

bestuurlijke overheid zeer omzichtig met (gevoelige) informatie uit de media omspringt. Het is 

niet omdat bepaalde informatie publiek wordt gemaakt, dat de betrokkene geen recht meer 

heeft om eerbiediging van zijn privéleven. 

 

 

5.4 Het beroepsgeheim en de geheimhoudingsplicht 

 

Het geheim van het vooronderzoek wordt afgeleid uit de inquisitoriale karakter van het onderzoek: het 

vooronderzoek is schriftelijk en niet tegensprekelijk.279 Vroeger werd de geheimhoudingsplicht van de 

personen die beroepshalve bij het strafonderzoek betrokken zijn afgeleid uit het ambtelijke 

beroepsgeheim van magistraten, politie en hun medewerkers. Artikel 458 van het Strafwetboek (Sw) 

duidt namelijk de personen aan die door het beroepsgeheim gehouden zijn en twee de 

verschoningsgronden. De twee verschoningsgronden zijn het afleggen van een getuigenis in recht en 

                                                 
277 Ook de advocaat kan, indien het belang van zijn cliënt het vereist, aan de pers gegevens verstrekken. Hij waakt over de 
inachtneming van het vermoeden van onschuld, de rechten van verdediging van de verdachte, het slachtoffer en derden, het 
privéleven, de waardigheid van personen en de regels van het beroep. Voor zover als mogelijk wordt de identiteit van de in 
het dossier genoemde personen niet vrijgegeven (artt. 28quinquies, § 4 en 57, § 4 Sv). 
278 Gemeenschappelijk omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal betreffende de 
informatieverstrekking aan de pers door de gerechtelijke overheden en de politiediensten gedurende de fase van het 
vooronderzoek (Omzendbrief nr. COL 7/99 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep); 
Gedragsnormen voor de relatie tussen gerecht en pers, 20 januari 2005. 
279 Hiervoor hebben we echter gezien dat de inquisitoir karakter door de wet Franchimont aanzienlijk is afgezwakt. C. VAN 
DEN WIJNGAERT, o.c., 576. 
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in het geval de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken. Artikel 458 Sw geeft evenwel geen 

definitie van het beroepsgeheim.280  

 

Het is duidelijk dat de wetgever in 1867 vooral het medisch beroepsgeheim indachtig was.281 Vandaar 

dat de bepaling in de eerste plaats verwijst naar geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid 

en apothekers. Evenwel zijn ook “alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis 

dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd”. Het is met name de restcategorie die er heeft voor 

gezorgd dat het aantal beroepen die gehouden zijn tot het beroepsgeheim door de rechtspraak en de 

wetgever werden uitgebreid.282 Volgens Lybaert verkrijgen de politieambtenaren de inlichtingen die 

zij verzamelen of ontvangen, niet in persoonlijke naam (zoals een arts of een advocaat) maar in naam 

van de gemeenschap die zij vertegenwoordigen. Indien die inlichtingen een geheim karakter hebben, 

krijgt hun deontologische verplichting tot discretie het karakter van een wettelijke verplichting. Het 

gaat dan niet zozeer om een beroepsgeheim als wel om een ambtsgeheim, dit in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld advocaten en artsen aan wie de geheimen worden toevertrouwd. Politieambtenaren 

krijgen dus kennis van geheimen uit hoofde van hun beroep. Het gaat om informatie die niet bedoeld 

is om publiek gemaakt te worden. Zij zijn persoonlijk geen meester van het geheim, al kunnen zij in 

bepaalde gevallen de naam van hun informanten verzwijgen. Wat betreft het geheim van het 

onderzoek is dit slechts een onderdeel van het beroepsgeheim zoals gewaarborgd door artikel 458 Sw. 

Het geldt bijgevolg alleen voor die personen die uit hoofde van hun beroep kennis dragen van dit 

geheim, zoals personeelsleden die werkzaam zijn bij een politiedienst.283 De geheimhouder heeft een 

zwijgplicht en een spreekrecht. Hij mag de vertrouwelijke informatie niet aan onbevoegden meedelen 

noch bevestigen en de rechter kan de geheimhouder heeft in principe een wettige reden om te 

weigeren in rechte te getuigen.284 

 

In de omzendbrief van 10 oktober 1995 had de (toenmalige) minister van Binnenlandse Zaken Johan 

Vande Lanotte gezegd dat politieambtenaren in hun relatie met de pers moeten rekening houden met 

artikel 35 WPA die persoonlijke levenssfeer van de aangehouden, gevangen of opgehouden personen 

beschermt. Volgens de omzendbrief is artikel 35 enerzijds een verklaring en een concretisering van het 

beroepsgeheim (art. 458 Sw) en van het geheim van het vooronderzoek, waarvan de politieambtenaren 

drager zijn. Anderzijds moet artikel 35 WPA ook worden begrepen als een concrete maatregel ter 

                                                 
280 B. ALLEMEERSCH, “Het toepassingsgebied van art. 458 Strafwetboek. Over het succes van het beroepsgeheim en het 
geheim van dat succes”, RW 2003-2004, afl. 1, 1. 
281 Ibid, 4. 
282 Ibid, 5, met voorbeelden waarbij artikel 458 Sw op verschillende beroepen en functies werd toepast. 
283 D. LYBAERT, ‘Beroepsgeheim van de hulpverlener in relatie tot de politiediensten’, R.W. 1996-1997, nr. 29, 970. 
284 B. ALLEMEERSCH, l.c., 2 et seq. 
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bescherming van de privacy zoals gewaarborgd door artikel 8 EVRM. Het komt erop neer dat deze 

personen niet worden blootgesteld aan publieke nieuwsgierigheid.285 

 

 

5.5 De wettelijke regeling en de ruime invulling in de rechtsleer 

 

Sinds de invoering van de zogenaamde wet Franchimont van 12 maart 1998 is het geheim van het 

opsporingsonderzoek geregeld door de artikelen 28 quinquies, § 1 en 57, § 1 van het wetboek van 

strafvordering (Sv). Behoudens de wettelijke uitzonderingen is het opsporingsonderzoek geheim. Hij 

die dit geheim schendt, wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek (art. 

28 quinquies Sv). En dat geldt eveneens in de fase van het gerechtelijk onderzoek (art. 57, § 1 Sv). Er 

geldt ook een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de personen die beroepshalve aan het onderzoek 

hun medewerking verlenen. Hij die dit geheim schendt, wordt gestraft met de straffen bepaald in 

artikel 458 van het Strafwetboek. 286 Het geheim karakter van het onderzoek staat niet alleen in 

verband met het vermoeden van onschuld, maar ook ten aanzien van het privéleven en de waardigheid 

van personen. In antwoord op een prejudiciële vraag heeft het Grondwettelijk Hof gezegd dat het 

geheim van het strafonderzoek verantwoord is door de zorg om een maximale efficiëntie te 

waarborgen bij het zoeken naar de waarheid en om het vermoeden van onschuld te beschermen.287 

Tevens bepaalt artikel 131 WGP dat het statuut van de politieambtenaren het beroepsgeheim 

waarborgt en een discretieplicht bevat. Het is een algemeen beginsel die inherent is aan het statuut van 

de politieambtenaar en herinnert aan de bepaling van artikel 458 Sw en voegt hieraan een elementaire 

discretieplicht toe die zich aan een politieambtenaar opdringt bij de meeste facetten van zijn 

activiteiten die, al dan niet rechtstreeks verband houden met de uitvoering van politionele opdrachten, 

aldus de wetgever.288 

In de rechtsleer wordt aangenomen dat de informatie die onder het beroepsgeheim valt in ieder geval 

zeer ruim is. Het gaat om gegevens die niet het karakter van publieke informatie heeft. Voorbeelden de 

klacht of aangifte van het misdrijf, de bijgevoegde stukken, de vaststellingen, opsporingshandelingen 

en onderzoeksbeslissingen van magistraten of rechtscolleges en de persoonsgegevens van de in het 

strafdossier genoemde personen.  

 

                                                 
285 Omzendbrief van 10 oktober 1995 betreffende de relatie politiediensten en pers (B.S. 31 oktober 1995); Omzendbrief nr. 
COL 7/99 van 3 mei 1999 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van beroep betreffende de 
informatieverstrekking aan de pers door de gerechtelijke overheden en de politiediensten gedurende de fase van het 
vooronderzoek – Gemeenschappelijke omzendbrief van 30 april 1999. 
286 B. DEJEMEPPE, “De wijzingen t.a.v. het geheim van het onderzoek”, in X Het vernieuwende strafprocesrecht. Een 
commentaar bij de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het 
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, Diegem, Maklu 2000, 131-132. 
287 GwH 18 juli 1997, nr. 54/97; GwH. 27 mei 1998, nr. 58/98 (prejudiciële vraag); L. HUYBRECHTS, ‘Strafrecht, 
dringende medische hulp en openbaar bestuur: delicate LAT-relaties’, in het kader van de ontmoetingsdag 18 juni 2010, 
‘Bestuurlijke Overheid – Magistratuur’, Hof van beroep Antwerpen, ressort Antwerpen – Limburg. 
288 Memorie van toelichting bij de WGP, 78. 
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Ook uit artikel 131 WGP blijkt dat het beroepsgeheim ruim wordt opgevat. Het is de politieambtenaar 

verboden gegevens bekend te maken die betrekking hebben op: 

- de veiligheid van het land 

- de bescherming van de openbare orde 

- de financiële belangen van de overheid 

- het voorkomen en bestraffen van strafbare feiten 

- het medisch geheim 

- de rechten en vrijheden van de burger, en in het bijzonder: 

- op het recht op eerbiediging van het privéleven. 

Dit verbod blijft trouwens gelden ook wanneer de politieambtenaar zijn ambt heeft beëindigd. Het 

verbod van openbaarmaking geldt dus zelfs wanneer de politieambtenaar de politie heeft verlaten.289 

 

Deze opsomming van (facetten van) activiteiten kwam er na de kritiek van de Raad van State. Het 

oorspronkelijke artikel 131, tweede lid legde een verbod op om informatie kenbaar te maken die uit 

haar aard of krachtens de voorschriften van de overheden of hun meerderen een geheim of 

vertrouwelijk karakter heeft. De Raad van State merkt daarbij echter op dat artikel 32 van de 

Grondwet ieder het recht heeft elk bestuursdocument te raadplegen en er afschrift van te krijgen, 

behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door onder meer de wet bepaald. Volgens de Raad 

van State is het dan ook van belang dat de gronden waarop informatie vervat in bestuursdocumenten 

als geheim of vertrouwelijk moet of kan worden beschouwd, in de bepaling gepreciseerd worden.290 

 

Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raad van State werd door de regering een 

amendement ingediend, die leidde tot het hierboven besproken tweede lid van artikel 131 WGP. 

Volgens de regering is het uitgesloten dat bepaalde gegevens die niet noodzakelijk onder de noemer 

van het beroepsgeheim vallen (bijvoorbeeld de lijst met plaatsen en data waarop snelheid- en 

alcoholcontroles geschieden, het operatieorder voor gerechtelijke en bestuurlijke operaties, enz.) aan 

personen die niet gerechtigd zijn daarvan kennis te nemen, worden bekend gemaakt.291  

 

In hoofdstuk voor hebben we gezien dat de burgemeester informatie kan krijgen over het opzetten van 

een alcoholcontrole in het kader van een georganiseerde campagne, het houden van een razzia’s in 

dancings of een welbepaalde dancing. Er werd reeds geargumenteerd dat deze initiatieven binnen het 

kader van de opdrachten van bestuurlijke politie vallen en de burgemeester op de hoogte wordt 

                                                 
289 De wetgever voegt er terecht aan toe dat het verbod niet geldt wanneer het volledig naleving van het beroepsgeheim een 
inbreuk zou vormen op de uitoefening van de rechten van de verdediging van de politieambtenaar, zowel op gerechtelijk als 
op tuchtrechtelijk vlak, Memorie van toelichting bij de WGP, 78. Stippen wij daarbij nog aan dat de bekendmaking van 
vertrouwelijke informatie in verhouding moet staan met het belang dat de politieambtenaar heeft met het bekend maken van 
die informatie. De bekendmaking van de vertrouwelijke informatie kan dan ook niet meer omvatten dan hetgeen nodig is om 
een welbepaald feit te kunnen weerleggen of juist aantonen. 
290 Advies Raad van State, Parl. St., Kamer 1997-1998, nr. 1676/5, 21. 
291 Amendement nr. 75 van de regering, Parl. St. Kamer 1997-1998, nr. 1676/6, 18. 
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gebracht wanneer zij een impact hebben op openbare rust en veiligheid. Een ander voorbeeld is de 

zonale veiligheidsraad die het zonaal veiligheidsplan moet voorbereiden en bespreken. Het is de plaats 

waar de burgemeester(s), de korpschef en de procureur des Konings elkaar ontmoeten om het beleid 

van bestuurlijke en gerechtelijke politie uit te stippelen en af te stemmen (art. 37 WGP).292 Binnen de 

Veiligheidsraad kunnen in aanwezigheid van de burgemeester vertrouwelijke gegevens worden 

gedeeld over politionele operaties die een impact hebben op de handhaving van de openbare rust en 

veiligheid in de gemeente. 

 

Maar ook al wordt het beroepsgeheim ruim ingevuld, publieke feiten vallen niet onder het 

beroepsgeheim. Zo valt het loutere feit dat er op een openbare weg of een openbare plaats een misdaad 

of een wanbedrijf werd vastgesteld niet onder het geheim van het strafonderzoek.293 Het gaat om 

gegevens die evengoed door het publiek kunnen vastgesteld worden. Artikel 458 Sw is bijgevolg niet 

van toepassing wanneer het gaat om materiële feiten die geen enkel geheimkarakter hebben, ook kreeg 

de politieambtenaar kennis van de feiten tijdens de uitoefening van zijn beroep.294 

 

 

5.6. Is de burgemeester gebonden aan het beroepsgeheim? 

 

In de nieuwe gemeentewet is geen bepaling opgenomen die zegt dat de verkozen mandatarissen tussen 

de uitoefening van hun functie gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Bijgevolg zijn de leden van de 

gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen op grond van de nieuwe 

gemeentewet niet gebonden door het beroepsgeheim. Ze zijn wel gebonden door een discretieplicht.295  

In tegenstelling tot het beroepsgeheim, heeft een discretieplicht geen algemene wettelijk grondslag. 

Een inbreuk op de discretieplicht is een contractuele fout en kan aanleiding geven tot 

schadevergoeding en tuchtmaatregelen (art. 1382 BW). Het belangrijkste onderscheid tussen het 

beroepsgeheim en discretieplicht is dat discretieplicht niet het recht inhoudt om te zwijgen of zijn 

medewerking in rechte te weigeren.296 

 

Niettemin meende de correctionele rechtbank te Kortrijk dat de verkozen mandatarissen wel gebonden 

zijn door artikel 458 Sw. In zijn vonnis van 6 november 2001 veroordeelde de rechtbank een aantal 

                                                 
292 Rapport ‘Evaluatie tien jaar politiehervorming’, Federale Politieraad 28 mei 2009, 14-22. 
293 L. Huybrechts, o.c., 4 met verwijzing naar J. LECLERCQ, ‘Secret professionnel’, in LES NOVELLES, Droit pénal, IV, 
Larcier, Bruxelles, 1989, nr. 7782. 
294 Brussel 20 december 1998, RW 1988-1989, 1332. Merken we volledigheidshalve op dat voorzichtigheid geboden is bij het 
bevestigen van feiten die gedekt zijn door het beroepsgeheim en openbaar zijn gemaakt. Wanneer een tot het beroepsgeheim 
gebonden persoon een openbaar, maar vertrouwelijk gemaakt feit bevestigt, kan hij strafrechtelijk gesanctioneerd worden 
onder de toepassing van artikel 458 Sw, B. ALLEMEERSCH, “Het toepassingsgebied van art. 458 Strafwetboek. Over het 
succes van het beroepsgeheim en het geheim van dat succes”, RW 2003-2004, afl. 1.,17. 
295 H. SCHMIDT, “Discretieplicht of beroepsgeheim voor mandatarissen?”, 17 maart 2011, AVCB-VSGB, www.vsgb.be. 
296 B. ALLEMEERSCH, l.c., 2. 



 119 

gemeenteraadsleden schuldig aan schending van het beroepsgeheim. Een aantal gemeenteraadsleden 

hadden namelijk informatie uit het personeelsdossier over een persoon, waarvan de zaak achter 

gesloten deuren werden behandeld, openbaar gemaakt. Volgens de rechtbank hadden de 

gemeenteraadsleden hun inzagerecht misbruikt. Maar het hof van beroep te Gent dacht daar anders 

over. Het hof van beroeps oordeelde namelijk dat het inzagerecht van de gemeenteraadsleden niet 

automatisch met zich meebrengt dat zij gebonden zijn aan het beroepsgeheim.297 

 

Ondertussen is een verwijzing naar artikel 458 Sw wel opgenomen in het Gemeentedecreet298 en het 

Provinciedecreet.299 In beide regelingen worden de mandatarissen, niet uitdrukkelijk gebonden door 

het beroepsgeheim, maar wordt erop gewezen dat misbruik van het recht van inzage in en afschrift van 

alle dossiers, stukken en akten met betrekking tot het bestuur van de gemeente strafrechtelijk kan 

gesanctioneerd worden wegens schending van het beroepsgeheim overeenkomstig artikel 458 Sw.300 

 

 

5.7 Is er een gedeeld beroepsgeheim met de burgemeester? 

 

In deze paragraaf wordt de vraag beantwoord of er sprake is van een gedeeld beroepsgeheim tussen de 

politieambtenaar of magistraat en de burgemeester. 

Artikel 458 Sw geeft geen antwoord op het vraagstuk van het gedeeld beroepsgeheim. Het concept van 

het gedeeld beroepsgeheim is ontstaan in de rechtsleer en verder doorgedrongen in de rechtspraak en 

wetgeving.301 De theorie van het gedeeld beroepsgeheim houdt in dat er geen schending is van het 

beroepsgeheim wanneer de geheimhouder wettelijk mag aannemen dat de personen aan wie hij het 

geheim toevertrouwt ook gebonden is aan het beroepsgeheim.302 Wat zijn de voorwaarden voor een 

gedeeld beroepsgeheim? (1) de persoon die de vertrouwelijke informatie ontvangt moet zelf gebonden 

zijn door het beroepsgeheim. (2) De doorgifte van de informatie moet noodzakelijk zijn. (3) De 

verstrekte informatie moet in verhouding staan tot het doel waarvoor de informatie. Er mag met andere 

woorden niet meer informatie worden doorgegeven dan nodig en relevant is om het gewenste resultaat 

te kunnen bereiken. De informatieoverdracht moet niet alleen nodig zijn binnen de finaliteit van de 

overheidsopdracht en in evenredigheid zijn met de context van de opdracht. 303 

 

                                                 
297 In deze zaak werd twee belangen tegen elkaar afgewogen. Het recht van inzage en de vrije meningsuiting tegen over de 
belangen van derden, H. SCHMIDT, l.c., Corr. Kortrijk 6 november 2001, AJT 2002, 636, Gent 12 februari 2003, onuitg. 
298 Gemeentedecreet van 15 juli 2005, BS 31 augustus 2005. 
299 Provinciedecreet van 9 december 2005, BS 29 december 2005. 
300 Art. 30 Gemeentedecreet en art. 30 van het Provinciedecreet. 
301 Zie uitgebreid I. VAN DER STRAETE en J. PUT, “Het gedeeld beroepsgeheim en het gezamenlijk beroepsgeheim – 
Halve smart of dubbel leed?”, RW 2004-2005, afl. 2, 41-59. 
302 KI Gent 5 december 1974, JT 1975, 262; B. LYBAERT, l.c., 972. 
303 Cf. T. BALTHAZAR “Het gedeeld beroepsgeheim is geen uitgesmeerd beroepsgeheim”, TGez / RevDrSanté 2004-2005, 
144; I. VAN DER STRAETE en J. PUT, l.c., 51., met verwijzingen. 
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Het is dus niet zo dat wanneer een verkozen mandataris (burgemeester) gebonden is door het 

beroepsgeheim, hij of zij automatisch politionele en gerechtelijke informatie wettig mag 

doorgespeeld krijgen van politie of parket. Er moet een rechtsgrond voor de doorgifte kunnen 

aangetoond worden. Het in hoofdstuk 4 besproken artikel 44/5 WPA stelt dat de politiediensten 

gerechtelijke informatie aan de bestuurlijke overheid moeten doorgeven wanneer deze 

informatie van belang is voor bestuurlijke politie en aanleiding kan geven tot beslissingen van 

bestuurlijke politie. Indien wordt aangenomen dat deze bepaling een voldoende rechtsgrond 

biedt voor de uitwisseling van gerechtelijke informatie aan de burgemeester, speelt niet de leer 

van het gedeeld beroepsgeheim. Zoals gezegd, aan de eerste voorwaarde is niet voldaan: de 

burgemeester is wettelijk niet gebonden aan het beroepsgeheim. De vraag is of in dat geval 

schenden de politieambtenaar of de magistraat zijn beroepsgeheim. En dat is ons inziens niet het 

geval, indien de informatieoverdracht beperkt blijft tot het strikte noodzakelijk om een 

welbepaalde beslissingen van bestuurlijke politie te kunnen nemen. 

 

Een ander voorbeeld is de informatie-uitwisseling binnen de zonale veiligheidsraad. De vraag is of de 

context van het vertrouwelijk gedeelte van de informatie die in de zonale veiligheidsraad wordt 

bespoken zich ertoe leent dat gerechtelijke informatie met de burgemeester wordt gedeeld. In het licht 

van het voorgaande zou men kunnen argumenteren dat met betrekking tot het gedeelte van het 

veiligheidsplan dat als vertrouwelijk wordt beschouwd de burgemeester als lid van de veiligheidsraad 

gebonden is door het beroepsgeheim (of ambtsgeheim) in de zin van artikel 458 Sw. Maar het delen 

van vertrouwelijke informatie staat in relatie met de functionaliteit van de vertrouwenspersoon. De 

uitwisseling van de informatie moet met andere woorden beantwoorden aan de finaliteit van de 

opdracht. In de rechtsleer en rechtspraak wordt hierover gezegd dat artikel 458 Sw niet slaat op een 

materieel feit dat geen enkel vertrouwelijk karakter heeft, ook al kwam dit feit de persoon enkel ter 

kennis in de uitoefening van zijn beroep.304 Het klassiek voorbeeld is de aankondiging door een 

politiedienst op welke tijdstippen alcoholcontroles zal worden uitgevoerd. Zulke controles hebben een 

finaliteit van bestuurlijke politie, van de beheersbaarheid van een fenomeen, en de organisatie ervan 

valt als dusdanig niet onder het geheim van het onderzoek. Maar zodra de alcoholcontrole een 

ademtest wordt uigevoerd zal er sprake zijn van een gerechtelijke opdracht. Op die manier zal een 

alcoholcontrole die - a priori – binnen de bestuurlijke politiezorg hoort overgaan naar de gerechtelijke 

sfeer.305 Een ander voorbeeld is de informatie dat men in het raam van een gerichte gerechtelijke actie 

een controle zal uitvoeren en de ene of andere megadancing.306 Wanneer het resultaat van de ademtest 

van een welbepaald persoon zou medegedeeld worden aan de burgemeester zou de politieambtenaar 

zijn beroepsgeheim kunnen schenden. Dat is anders wanneer de resultaten globaal, zonder dat de 

                                                 
304 Ibid, 971 met verwijzing naar rechtspraak. 
305 Memorie van toelichting, Parl. St., 1997-98, nr. 1676/1, 25. 
306 Ibid. 
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personen kunnen geïdentificeerd, aan de burgemeester worden verstrekt in het kader van het 

gemeentelijk veiligheidsbeleid. 

 

Een en ander is afhankelijk moet de finaliteit van de bestuurlijke opdracht. Tegelijk spelen nog andere 

factoren een belangrijke rol, zoals de relatie tussen de gevraagde informatie en het doel van de 

besluitvorming. We denken overigens niet dat er noodzakelijk sprake moet zijn van dezelfde 

doelstelling. Want binnen het concept van de bestuurlijke politie wordt de informatie voor 

onderscheiden doelstellingen verwerkt. Voorbeelden zijn de informatieverwerking in het kader van 

een vergunningaanvraag en het beteugelen van wildplassen. Beide zijn opdrachten van bestuurlijke 

politie. Nog een ander voorbeeld is de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester wanneer in een 

bepaalde inrichting drugs worden verhandeld. De burgemeester kan zijn besluit pas nemen na overleg 

met de gerechtelijke overheid, waarbij het noodzakelijk is de identiteit van de uitbater van het pand 

aan de burgemeester wordt doorgegeven. Een andere vraag is in welke mate gerechtelijke informatie 

aan de burgemeester mag worden verstrekt opdat hij een deugdelijk besluit kan nemen. Wat ook 

bepalend kan zijn is de vraag of de informatieoverdracht verenigbaar is met het oorspronkelijk 

doeleinde waarvoor de informatie is verwerkt. Daarbij dienen onder meer de principes van het 

gegevensbeschermingsrecht en de beginselen van het zorgvuldig bestuur in acht genomen te worden. 

De problematiek wordt in de hierna volgende hoofdstukken besproken. 

 

 

5.8 Gevolgen van schending van het beroepsgeheim 

 

Schending van het beroepsgeheim wordt strafrechtelijk gesanctioneerd. Aangezien de bescherming 

van het beroepsgeheim zoals strafrechtelijk gewaarborgd door artikel 458 Sw van openbare orde is, 

kan de toestemming van de persoon van de gegevens worden verwerkt de onwettigheid in principe 

niet opheffen.307 In principe kan hij de geheimhouder niet ontslaan van het beroepsgeheim.308 

Nochtans oordeelde de Raad van State dat de bestaansreden van het beroepsgeheim de bescherming is 

van degene die zijn vertrouwen heeft geschonken in de arts. Bijgevolg kan de beschermde persoon 

volgen Raad van State de arts ontslaan van zijn geheimhoudingsplicht.309 In dat opzicht zou de 

politieman zijn beroepsgeheim schenden wanneer hij zonder rechtsgrond vertrouwelijke informatie 

over iemand aan de burgemeester overmaakt, ook al heeft hij daartoe de toestemming van de 

betrokkene gekregen. 

 

                                                 
307 LYBAERT, l.c., 969. 
308 J. STEVENS, “Het beroepsgeheim van de advocaten en dat van de geneesheer”, TGez / RevDrSanté 2002-2003, 3, met 
verwijzingen naar rechtspraak. 
309 RvS 27 november 1992, nr. 41.211; cf RvS 31 maart 1993, nr. 56.627. 
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Ondanks de onduidelijke draagwijdte van de toestemming van de persoon van wie vertrouwelijke 

informatie wordt verwerkt, zal de geheimhouder in ieder geval alsnog zelf moeten onderzoeken of hij 

deze informatie wettig met een ander persoon kan delen.310 

 

De rechtspraak Raad van State over de eerbiediging van het beroepsgeheim door de politiediensten in 

hun relatie met de burgemeester is evenwel genuanceerd. Hierna bespreken we in dat verband een 

viertal arresten. 

 

 

5.9 Rechtspraak van de Raad van State 

 

De bestuurlijke overheid mag geen informatie mag aanwenden die zich niet wettig heeft verkregen. 

Het is niet alleen onduidelijk wanneer er sprake is van onwettig gebruik van informatie, ook het 

ontbreken van toegang tot gerechtelijke informatie die van belang voor de bestuurlijke zuil wordt door 

sommigen als een hinderpaal beschouwd. In het huidige werkingskader is het bijvoorbeeld niet 

toegelaten dat informatie die op een gerechtelijke drager (zoals een proces-verbaal) voorkomt de 

bestuurlijke (lokale) zuil daar rechtstreeks toegang toe heeft. En dat is ook zo wanneer deze informatie 

ingewonnen en verwerkt op vraag én op initiatief van de gemeentelijke overheid in het kader van te 

nemen maatregelen van openbare orde en veiligheid.311 Hierna een greep uit de rechtspraak van de 

Raad van State. 

 

Er lijkt echter geen eenduidigheid te bestaan over de vraag of en in welke mate de lokale overheid 

gebruik kan maken van informatie die door de politie wordt verzameld. Uit de rechtspraak van de 

Raad van State afgeleid worden dat de burgemeester gebruik kan maken van processen-verbaal. In de 

praktijk kan de burgemeester gebruik maken van een verslag van de politie waarin melding wordt 

gedaan van de door de verbalisanten gemaakt vaststellingen. Deze verslagen vormen een onderdeel 

van het administratief dossier.312 Het betreft dan echter de vaststellingen van verbaliserende 

ambtenaren die bevoegd zijn om de voorwaarden en voorschriften van een vergunning te controleren. 

                                                 
310 Terzijde merken we nog op dat schending van het geheim van het onderzoek overigens niet noodzakelijk negatieve 
gevolgen voor strafvervolging. Daarnaast heeft het Hof van Cassatie in het arrest van 28 april 1999 duidelijk gezegd dat het 
geheim van het onderzoek geen algemeen rechtsbeginsel is. Volgens het Hof kan een miskenning van dat geheim alleen 
invloed hebben op strafvervolgingen als deze gegrond zijn (1) op die miskenning of (2) als de verzamelde bewijzen op die 
schending van het beroepsgeheim steunen, Cass. 28 april 1999; R. VERSTRAETEN, “Recente ontwikkelingen in het 
vooronderzoek”, Themis 2003-2004, 40-41. Ook in de Europese rechtspraak wordt geoordeeld dat de schending van het 
geheim van het onderzoek moet beoordeeld worden in zijn geheel. Schending van het beroepsgeheim leidt bijgevolg niet 
noodzakelijk tot de miskenning van het recht op een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM, Zie de door Huybrechts 
aangehaalde rechtspraak, Cass.16 september 1998, A.94.0001.F; Cass. 14 oktober 1998, JLMB 1999, 233; Cass. 27 februari 
2008, P.07.1485.F. 
311 P. Pieters, ‘De minister van Binnenlandse Zaken als overheid van bestuurlijke politie’, Vigiles 2006/2, 87-104. 
312 P. DE SOMERE; J. DUJARDIN, G. VAN HAEGENBORGH, K. VANWINKELEN en B. WEEKERS, Recht in de 
gemeente. Burgemeester Bevoegdheden, die keure, 2005, nrs 39 et seq., met vermelden van de hierna te bespreken 
rechtspraak. 
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Eenmaal een proces-verbaal echter deel uitmaakt van een strafdossier zou slechts een afschrift van het 

proces-verbaal bekomen worden mits machtiging van de procureur-generaal bij het hof van beroep.313 

 

Dat lijkt anders uit te vallen indien het bestuur reeds vooraf over de stukken beschikte en deze stukken 

nadien in het strafdossier worden opgenomen. In dat geval werden de stukken niet “verkregen” uit het 

strafdossier. En ook al maken de stukken nadien deel uit van het strafdossier, betekent dit niet dat de 

burgemeester die stukken niet meer zou mogen gebruiken om een politiemaatregel te 

verantwoorden.314 Zo kan de burgemeester gebruik maken van feiten die de politie in het kader van 

een optreden bij een politiemaatregel in een drankgelegenheid heeft waargenomen en aan hem werden 

medegedeeld. In dat geval is er in hoofde van de politieagent geen sprake van schending van het 

beroepsgeheim, zoals beschermd in artikel 458 van het Strafwetboek. Er is in deze situatie geen sprake 

van geheimen die aan de politieagenten zijn toevertrouwd.315 Zo beschouwd zou kunnen 

geargumenteerd worden dat het bescherming van het beroepsgeheim beperkt wordt door de uitvoering 

van bestuurlijk optreden. 

 

Interessant is overigens het uitgangpunt die de Raad van State in de besproken rechtspraak aanneemt. 

De Raad lijkt er vanuit te gaan dat wanneer er geen rechtsregel voorhanden is waarbij het voor de 

politie verboden is de door hem gekende gegevens inzake gebeurtenissen waarvoor de betrokkene 

verhoord werd (in het kader van een strafonderzoek), de politie in een administratief verslag aan de 

burgemeester kennis kan geven van die gegevens om de burgemeester in staat te stellen de 

noodzakelijk ordehandhavingmaatregelen te nemen.316  

 

Stippen we daarbij aan dat de Raad van State in een ander arrest oordeelt dat het principe van geheim 

van het onderzoek geldt vanaf het ogenblik dat een strafbaar feit wordt vastgesteld.317 Het doet er niet 

toe dat het openbaar ministerie nog niet gevat is. In deze zaak had een gemeentelijke ambtenaar 

verschillende goederen voor rekening van de gemeente aangekocht en vervolgens voor eigen profijt 

doorverkocht. De vaststelling van dit misdrijf werd door de politie rechtstreeks aan de secretaris van 

gemeente, waardoor een tuchtprocedure tegen de betrokkene werd opgestart. Uiteindelijk werd de 

ambtenaar door de gemeenteraad uit zijn ambt ontslagen. De Raad van State zegt dat hoewel het 

geheim van het opsporingsonderzoek niet absoluut is, er in ieder geval een deugdelijke reden moet zijn 

om aan dit principe afbreuk te doen. In zijn goedkeuringsbesluit dat de Vlaamse minister aangenomen 

dat de doorgifte van de gerechtelijke informatie aan de gemeentesecretaris was medegedeeld met het 

                                                 
313 Art. 125 van het KB van 25 december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, B.S. 30 
december 1950. Dit koninklijk besluit werd opgeheven door het KB van 27 april 2007 houdende algemeen reglement op de 
gerechtkosten in strafzaken, B.S. 25 mei 2007. Maar deze laatste werd door het arrest van de Raad van State nr. 188.928 van 
17 december 2008 vernietigd, zodat opnieuw het eerste koninklijk besluit van toepassing is. 
314 RvS 21 maart 2000, nr. 86.128;P. DE SOMMERE e.a., nr. 39. 
315 RvS. 14 februari, nr. 12.216, 14 februari 1967; P. DE SOMMERE e.a., nr. 39. 
316 RvS., 21 maart 2000, nr. 86.128, zie P. DE SOMMERE e.a., nr. 39, voetnoot nr. 53. 
317 RvS 27 februari 2001, nr. 93.556. 
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oog op de informatieverstrekking aan het slachtoffer van een misdrijf, in casu de gemeente (art. 3bis, 

eerste lid VTSv). De Raad van State kon deze zienswijze niet bijtreden, zodat de gemeente niet 

rechtsgeldig van deze informatie kon gebruik maken. 

 

De hiervoor besproken rechtspraak lijkt soms te suggereren dat het beroepsgeheim niet van 

toepassing is wanneer de politie vaststellingen verricht die kaderen binnen de uitvoering van 

hun taken van bestuurlijke politie, zoals de controle op de naleving na de voorschriften die 

verbonden zijn aan de toegekend vergunning. Er zou in deze gevallen zelfs geen sprake zijn van 

feiten die onder het beroepsgeheim van de politieambtenaar vallen. Dat zou wel het geval zijn 

wanneer strafbare feiten worden vastgesteld. In dat geval geldt het principe van geheim van het 

strafonderzoek vanaf het ogenblik dat een strafbaar feit wordt vastgesteld. 

 

 

5.10. Samenvatting en conclusie 

 

Het principe van het geheim van het strafonderzoek houdt in dat partijen tijdens de onderzoeksfase 

geen toegang hebben tot het strafdossier. Hij kan pas op de terechtzitting de aantijgingen weerleggen. 

Met de invoering van de wet Franchimont is dit obstakel afgezwakt. Onder bepaalde voorwaarden 

heeft de verdachte en de benadeelde ook in de onderzoeksfase toegang tot het strafdossier. Het recht 

op een kopie van het verhoor is een eerste stap in die richting. Dit document is evenwel persoonlijk en 

is enkel voorbehouden aan de ondervraagde persoon. Dit betekent dat derden, zoals de burgemeester 

geen kopie van het verhoor aan de ondervraagde persoon kunnen opeisen. Op het ogenblik dat de 

ondervraagde persoon inverdenking wordt gesteld, heeft hij toegang tot het strafdossier. Maar deze 

toegang is voor intern gebruik zodat het bestuur ook via deze weg geen toegang tot het gerechtelijk 

verleden van de vergunningaanvrager kan eisen. Het staat de burgemeester evenwel vrij aan de 

procureur-generaal bij het hof van beroep toegang om inzage en afschrift van het strafdossier te 

vragen, ook al is de burgemeester geen partij in de zaak. Voorwaarde is dat de burgemeester een 

rechtmatig belang kan aantonen. De procureur-generaal beschikt over een exclusief beslissingsrecht, 

wat vragen stelt in verband met de rechterlijke controle van zijn beslissing en de transparantie van de 

criteria waaruit het “rechtmatig belang” moet blijken. Maar de toegang tot het strafdossier lijkt niet de 

grootste zorg van de burgemeester te zijn. Hij wil weten of de informatie beschikbaar is en mag 

meegewogen worden in zijn besluit in het kader van het gemeentelijk vergunningenbeleid. 

Daarnaast kan de informatie in het Centraal Strafregister ook interessant zijn in de fase van het 

proactief bestuurlijk handelen. Maar de burgemeester is niet gemachtigd om het Centraal Strafregister 

te raadplegen. Deze informatie mag hem ook niet via de tussenkomst van de politie of andere 

gemachtigde administratieve overheden onrechtstreeks worden doorgespeeld. Een tweede uitzondering 

op het principe van het geheim van het onderzoek is gemaakt ten behoeve van de persvrijheid, voor 
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zover het algemeen belang de openbaarmaking van bepaalde informatie vereist. Hierdoor is het 

mogelijk dat de identiteit van de betrokkenen aan de pers worden medegedeeld. Het is echter 

aangewezen dat de bestuurlijke overheid omzichtig omspringt met gerechtelijke informatie die via de 

pers wordt medegedeeld. Het recht op privacy wordt niet opgeheven wanneer bepaalde gerechtelijke 

informatie over iemand publiek wordt gemaakt. 

Voorts hebben we gezien dat de geheimhoudingsplicht van de politieambtenaar in de rechtsleer ruim 

wordt ingevuld. Het vermoeden van onschuld en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

wordt daardoor gewaarborgd. Daardoor is in beginsel ook de doorstroming van politionele informatie 

naar de burgemeester beperkt. Dat geen bepaling in de nieuwe gemeentewet zegt dat de burgemeester 

gebonden is aan het beroepsgeheim belet evenwel niet hem gerechtelijke informatie wordt 

doorgespeel. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er voldoende ernstige aanwijzingen van strafbare 

feiten zijn die aanleiding kunnen geven tot een tijdelijke sluitingsbevel van een inrichting. In dat geval 

schendt de politieambtenaar of de magistraat zijn beroepsgeheim niet. 

Ten slotte lijkt de rechtspraak van de Raad van State te suggereren dat het beroepsgeheim in hoofde 

van de politieambtenaar slechts speelt wanneer strafrechtelijke feiten worden vastgesteld. In dat 

opzicht zouden de vaststellingen die louter betrekking hebben op bestuurlijke politie niet onder het 

geheim van het strafonderzoek vallen. 
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HOOFDSTUK 6 

 

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

 

6.0 Inleiding 

 

Vaak zal de burgemeester een besluit nemen nadat een overtreding van het politiereglement, van een 

bepaalde wet- of regelgeving of van vergunningvoorschriften werd vastgesteld. Naar gelang de 

overtreden norm zal de burgemeester (of het college van burgemeester en schepenen) kennis krijgen 

van processen-verbaal of bestuurlijke verslagen op grond waarvan het bestuursorgaan haar beslissing 

mede kan onderbouwen. Proactief bestuurlijk handelen betekent daarentegen dat het bestuursorgaan 

voorafgaand aan het afleveren van een toelating of vergunning over relevante informatie kan 

beschikken. We hebben in het vorig hoofdstuk gezien dat dit soms door de wetgever geregeld is, zoals 

het overleggen van de vereiste attesten. In andere gevallen wordt hierover in de wet niets geregeld, 

waardoor de lokale overheid zelf bepaalde voorwaarden en vereisten vastlegt in het gemeentelijk 

reglement. Voorbeelden zijn de exploitatie van nachtwinkels, videotheken, seksinrichtingen 

 

In dit hoofdstuk worden in de eerste plaats de beginselen voor het wettig verwerken van 

persoonsgegevens uiteengezet. Bij de informatiestromen tussen de politie, parket en de bevoegde 

bestuurlijke en gerechtelijke overheden moet rekening worden gehouden met de wet van 8 december 

1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens (WVP). In de eerste paragraaf (6.1) en tweede 

paragraaf (6.2) worden het toepassingsgebied en de grondbeginselen van de WVP uiteengezet. In de 

volgende paragraaf wordt de werking van de sectorale comité besproken. Binnen de schoot van de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn zes sectorale comités bevoegd 

om machtigingen te verlenen voor de mededeling van persoonsgegevens binnen hun sector. Daarbij 

wordt bijzonder aandacht gegeven aan het sectoraal comité voor de Federale Overheid (6.3) Dat 

sectoraal comité beslist over verzoeken om machtigingen voor de mededeling door aan organisaties en 

administraties die onder de federale overheid vallen. Eens we het toepassinggebied en de 

grondbeginselen voor een geoorloofde verwerking van persoonsgegevens kennen, wordt de 

verwerking van persoonsgegevens met het oog op het nemen van maatregelen van bestuurlijke politie 

aan deze beginselen getoetst (6.4). Vervolgens worden de nagegaan hoe de informatieoverdracht 

tussen de politie en de gerechtelijke overheid enerzijds en de locale bestuurlijke overheid anderzijds 

op het terrein verloopt (6.5). Uit de besprekingen bij de enkele geraadpleegde gemeenten blijkt dat er 

ook behoefte lijkt te zijn aan financiële informatie. In deze paragraaf wijden we achtereenvolgens 

aandacht aan de toepassing van de zogenaamde witwaswet, de toegang tot bank- en fiscale informatie 
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en sociaalrechtelijke informatie (6.7). We sluiten dit hoofdstuk af met een samenvatting en conclusies 

(6.8). 

 

 

6.1 Wettelijk kader van de wet verwerking persoonsgegevens 

 

De WVP318 waarborgt sinds 1992 de bescherming van het individu wanneer zijn of haar 

persoonsgegevens worden verwerkt of het gebruikt. De ontwikkelingen in de informatie- en 

communicatietechnologieën maakt het aanleggen van bestanden en het uitwisselen van 

persoonsgegevens gemakkelijker waarbij het koppelen van persoonsgegevens een efficiënt hulpmiddel 

is voor de strijd tegen de criminaliteit en oprukken criminaliteitsfenomeen in het algemeen. Het 

samenbrengen van gegevens en in verband brengen van gegevens geneert ongeziene mogelijkheden 

tot het aanleggen van profielen van personen. Meer en meer wordt de burger aan de hand van deze 

profielen beoordeelt. Het leidt geen twijfel dat dergelijke op profielen gebaseerde 

(overheids)beslissingen een gevoelige impact kunnen hebben op het maatschappelijke leven en de 

rechten en vrijheden van de burger. Hierdoor komt een zeer belangrijk beginsel van het 

gegevensbeschermingsrecht onder druk te staan, namelijk het beginsel van transparantie. Personen van 

wie de persoonsgegevens worden verwerkt moeten daarvan op de hoogte worden gebracht, degene die 

persoonsgegevens verwerkt moet zich kenbaar maken en duidelijk aangeven waarom en waarvoor hij 

die persoonsgegevens wil gebruiken. Vandaag is het vaak niet meer mogelijk om te kunnen weten wie 

welke gegevens heeft verwerkt, laat staan waarvoor ze gebruikt worden. 

 

Door de omzetting van de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 werd de oorspronkelijke WVP 

grondig gewijzigd. Bij de totstandkoming van de wet op de geïntegreerde politie met betrekking tot de 

nieuwe bepalingen inzake de informatiebeheer van de politiediensten diende rekening gehouden met 

de basisvoorwaarden zoals vastgelegd in de WVP. Deze basisvoorwaarden vallen uiteen in 

transparantie (openbaarheid), legitiem doeleinde, noodzakelijkheid en proportionaliteit, veiligheid van 

de verwerkingen, en tenslotte controlerecht op verwerkingen en recht van verzet. Recent heeft het 

Grondwettelijk Hof in een arrest van 14 februari 2008 benadrukt dat bij elke maatregel waarbij 

persoonsgegevens worden verwerkt, rekening moet worden gehouden met de minimumvoorwaarden 

van de WVP.319 

 

Tot voor kort was de bescherming van de persoonsgegevens niet als een zelfstandig grondrecht 

vastgelegd. Dit werd in ons land doorgaans geconstrueerd en geconcipieerd als deelaspect op het 

                                                 
318 De wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
319 GrH 14 februari 2008, nr. 15/2008. 
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grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In België is dit deelaspect als een 

algemene wet geregeld in de Wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van 

persoonsgegevens. Recent werd op Europees niveau beslist om aan de bescherming van 

persoonsgegevens een grondwettelijk karakter te geven. Dit gebeurde in het Europees Handvest van 

2000, 320 die sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon rechtskracht heeft gekregen.321 

In dit Handvest is de bescherming van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens in twee 

afzonderlijke bepalingen opgenomen. Voortaan is de bescherming van persoonsgegevens als een 

zelfstandig grondrecht in de catalogus van de fundamentele rechten en vrijheden verankerd.322 Eerder 

had het Mensenrechtenhof beslist dat op de overheid de positieve plicht rust om de veiligheid bij de 

verwerking van persoonsgegevens te garanderen.323 

 

 

Toepassingsgebied van de WVP 

 

De WVP is van toepassing zodra persoonsgegevens via een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd 

worden verwerkt of in een manueel bestand worden opgenomen die zodanig wordt opgezet dat het 

bestand systematisch kan geraadpleegd worden (art. 3 WVP). Behalve wanneer sprake is van 

huishoudelijk gebruik van persoonsgegevens, is dat het geval bij het gebruik van persoonsgegevens 

door de overheden, openbare instellingen en organisaties, bedrijven enz. Persoonsgegevens 

betreffende iedere informatie aan de hand waarvan de betrokkene identificeerbaar is. Het gaat niet 

alleen om de naam en adres van een persoon, maar bijvoorbeeld ook om het notitienummer op een 

proces-verbaal en een dossiernummer die via een repertorium verwijst naar de betrokkene.324 Onder 

verwerking wordt iedere bewerking of geheel van bewerkingen met persoonsgegevens verstaan.325326  

                                                 
320 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, PbEG 18 december 2000, 364. Zie hierover P. DE HERT, Privacy 
en Persoonsgegevens, Politeia, 2004, afl. 12, 29-32, 171-172; NJCM-Bull. 2000, 924- 967; Maastricht Journal 2001, 1-114; 
BULTERMAN, M.K. en LAWSON, R.A., ‘Het EU-grondrechtenhandvest: méér dan een festijn voor juristen’, Int. Spectator 
2000, 423-429; LENAERTS, K. en DE SMIJTER, E., ‘Een “Bill of Rights” voor de Europese Unie’, in Bijdragen aan een 
Europese Grondwet (Staatsrechtconferentie 2000), 107-138; HIRSCH BALLIN, E., ‘Het Handvest van de Grondrechten van 
de Europese Unie: het eerste hoofdstuk van een Europese Constitutie?’, ArsAequi 2001, 50, 2, 88- 93. 
321 Art. 6 Verdrag Europese Unie 
322 Art. 7: “Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 
communicatie”. 
Art. 8: “1. Eenieder heeft recht op bescherming van de hem betreffende persoonsgegevens. 
2. Deze gegevens moeten eerlijk worden verwerkt, voor bepaalde doeleinden en met toestemming van de betrokkene of op 
basis van een andere gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet. Eenieder heeft recht op toegang tot de over hem 
verzamelde gegevens en op rectificatie daarvan. 
3. Een onafhankelijke autoriteit ziet toe op de naleving van deze regels.” 
323 EHRM 17 juli 2008, nr. 20511/03, I. t. Finland, EHRC 2008/9, 1136. 
324 Het gaat om informatie aan de hand waarvan de persoon direct of indirect kan geïdentificeerd worden, zoals een 
identificatienummer of één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, 
psychische, economische, culturele of sociale identiteit (art. 1, § 1 WVP). 
325 De wet somt een niet limitatieve lijst met bewerkingen op, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, 
wijzingen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere welke wijze 
ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsook het afschermen, uitwissen en vernietigen van 
persoonsgegevens (art. 1, § 2 WVP). 



 129 

 

De door de WVP omschreven definities van de begrippen “persoonsgegevens”, “verwerking” en 

“bestand” zijn zodanig ruim dat het moeilijk kan ontkent worden dat niet alleen persoonsgegevens in 

databanken, maar strafdossiers onder toepassing van de WVP vallen.327 De wetgever heeft de 

verwerking van politionele en gerechtelijke gegevens inderdaad niet volledig uitgesloten van het 

toepassingsgebied van de WVP. Een belangrijke uitzondering op de toepassing van de beginselen van 

de WVP is het controlerecht van het individu. Zo kan de burger wanneer zijn persoonsgegevens 

verwerkt worden in het kader van een strafonderzoek niet het recht op toegang (controlerecht) niet 

rechtstreeks uitoefenen.328 Wel kan de CBPL kan op zijn verzoek nagaan of zijn persoonsgegevens op 

correcte wijze worden verwerkt. Maar in het belang van het strafonderzoek zal de CBPL aan de 

verzoeker slechts meedelen dat zij de nodige verificaties heeft verricht, waarbij niet gezegd is of de 

gegevens van de verzoeker al dan niet in strafdossier zijn opgenomen.329 Wat betreft de andere 

basisvoorwaarden van de WVP blijven zij van toepassing op de verwerkingen door de politiediensten 

en gerechtelijke overheden. Deze uitzonderingen gelden echter niet voor de verwerkingen van de 

bestuurlijke overheden. Op grond van de WVP kan de burger bijgevolg niet verstoken worden van zijn 

recht van toegang tot de persoonsgegevens die door de lokale overheid over hem worden verwerkt. 

Dat neemt echter niet weg dat de modaliteiten van de toegang tot het dossier door specifieke 

wetgeving nader wordt geregeld, zoals dat het geval is bij de GAS-wet. 

 

 

6.2 Grondbeginselen van de WVP 

 

Algemeen 

 

Zoals hiervoor gezegd gelden bij de verwerking van persoonsgegevens een aantal grondbeginselen. 

Het eerste beginsel zegt dat iedere burger bij de verwerking van zijn persoonsgegevens recht heeft op 

bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op de bescherming van zijn 

persoonlijke levenssfeer. Hieruit volgt dat niet elke gebruik van persoonsgegevens een risico vormt 

voor de privacy van de burger. Ook andere belangen spelen mee, zoals het verbod van discriminatie en 

niet beoordeeld worden louter aan de hand van geautomatiseerde beslissingen.330  

 

                                                                                                                                                         
326 Zie uitgebreid D. DE BOT, Verwerken van persoonsgegevens, Kluwer 2001, 403 p; P. DE HERT en D. PISSOORT “De 
wet verwerking van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens”, in P. DE HERT (ed.) 
Privacy en persoonsgegevens, Politeia 2005, losbladig, afl. 16, 1-179. 
327 Y. LIEGEOIS, “De bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens 
en het strafprocesrecht, van een schijnhuwelijk naar een schijnscheiding”, Nullum Crimen 2007, 305. 
328 Art. 3, § 5 WVP. 
329 Art. 13 WVP. Zie voor kritiek op deze manier van indirecte controle op het beheer van gerechtelijke dossiers, Y. 
LIEGEOIS, l.c., 307 et seq. 
330 Art. 12bis WVP. 
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De sleutelbegrippen bij het verwerken van persoonsgegevens is het finaliteitsprincipe, of 

doelbindingsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel en transparantiebeginsel. Deze basisbeginselen 

lopen als een rode draad doorheen het gegevensbeschermingsrecht, waarbij de noodzakelijkheid van 

de verwerking een essentiële voorwaarde is. Deze basisvereisten worden hierna uitvoerig besproken. 

 

Grosso modo kunnen we zeggen dat het gegevensbeschermingsrecht uitgaat van de premisse dat de 

verwerking van persoonsgegevens toegelaten is, mits degene die persoonsgegevens verwerkt enkele 

basisregels naleeft. Het gaat dan om persoonsgegevens die men dagelijks gebruikt om op een normale 

wijze aan het maatschappelijke leven te kunnen deelnemen, zoals naam en adres. Voor een bijzondere 

categorie persoonsgegevens ligt dat anders. Het gaat om gegevens waarvan het gebruik een groter 

risico inhoudt voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Vaak worden deze 

persoonsgegevens als “gevoelige gegevens” omschreven. Naast gerechtelijke gegevens en 

gezondheidsgegevens, worden onder meer ook bepaalde gegevens die kenmerkend zijn voor de 

afkomst van de persoon of zijn politieke overtuiging als gevoelige gegevens beschouwd. Voor deze 

categorie van bijzondere persoonsgegevens geldt een verwerkingsverbod, tenzij de verwerking 

gesteund is op een van de limitatief opgesomde bijzondere voorwaarden in de WVP (zie verder). 

 

 

Het finaliteits- en proportionaliteitsbeginsel 

 

Persoonsgegevens (waaronder politionele en gerechtelijke gegevens) kunnen slechts rechtmatig 

worden verwerkt indien rekening wordt gehouden met de grondbeginselen van de WVP. De 

beginselen van finaliteit of doelbinding en proportionaliteit zijn belangrijke toetsstenen. Dit houdt in 

dat persoonsgegevens voor een welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 

doeleinden moeten verkregen worden en niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar 

is met het oorspronkelijke doeleinde van de verwerking. Daarbij moet rekening worden gehouden met 

de alle relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de 

toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen (art. 4, § 1, 2° WVP). Bovendien moet de 

verwerking eerlijk gebeuren. Dat wil zeggen dat de verwerking in principe niet gebeurt zonder 

medeweten van de betrokkene, tenzij uitzonderlijke omstandigheden dit rechtvaardigen. Indien de 

bestuurlijke overheid in het kader van een aanvraag van een vergunning gegevens zou verwerken, 

zonder diens medeweten, dan komt de overheid in aanvaring met het reeds genoemde vereiste van 

transparantie.331 Zo dient de overheid niet alleen duidelijk te bepalen in welke gevallen de gegevens 

van de burger worden verwerkt, de overheid moet de beoogde doeleinden ook vooraf openbaar maken. 

De burger moet dus vooraf kunnen inschatten welke gegevens van hem worden verkregen en waarom 

                                                 
331 D. DE BOT, o.c., 115. 
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dat het geval is. Deze verplichting geldt trouwens niet alleen ten opzichte van de burger, maar tevens 

tegenover de CBPL. Ook de CBPL moet zo nauwkeurig mogelijk weten wat er met persoonsgegevens 

gebeurt of zal gebeuren.332 Dat is één van de voorwaarden voor een rechtmatige verwerking. 

 

Vervolgens dienen de persoonsgegevens tevens toereikend,ter zake dienend en niet overmatig te zijn 

uitgaande van de doeleinde van de verwerking of waarvoor ze verder zullen gebruikt worden (art. 4, § 

1, 3° WVP). Hierin zit het criterium van noodzakelijkheid en proportionaliteit vervat. Hoewel beide 

criteria onontbeerlijk zijn voor een rechtmatige verwerking, blijken zij in de praktijk vaak moeilijk 

ingevuld te worden. Het is niet omdat een bepaling de verwerking van persoonsgegevens toelaat dat de 

effectieve verwerking van persoonsgegevens automatisch gerechtvaardigd is. Er geldt een bijkomende 

voorwaarde: de verwerking van de persoonsgegevens moet tevens noodzakelijk zijn. Deze vereiste 

vloeit eigenlijk voort uit de onderliggende gedachte van het gegevensbeschermingsrecht, namelijk het 

minimalisatieprincipe: ook al is de verwerking toegestaan, dan nog liefst zo weinig mogelijk 

persoonsgegevens verwerken. Of anders gezegd: geen persoonsgegevens verwerken als het niet echt 

nodig is. Is de verwerking wel nodig, dan nog mogen slechts die gegevens verwerkt worden die 

relevant zijn om het doel te bereiken. In een maatschappij waarin de informatiebehoefte (blijkbaar) 

zeer groot is, komt deze oefening nog meer op de voorgrond. En dat is een oefening die de 

verantwoordelijke voor de verwerking zelf moet maken. De WVP biedt met andere woorden geen 

pasklare antwoorden. Op degene die de persoonsgegevens verwerkt rust de plicht om na te gaan of de 

verwerking noodzakelijk is (ook laat de wet de verwerking tot of is de toestemming van de betrokkene 

verkregen) en de gevraagde of verkregen gegevens van belang zijn om het gewenste resultaat 

(doeleinde) te bekomen. Persoonsgegevens (ad hoc) verwerken voor het geval ze wel eens in de 

toekomst nuttig kunnen zijn, is een idee die niet voldoet aan de principes van noodzakelijkheid en 

proportionaliteit. 

 

 

Nauwkeurigheid en bewaartermijn 

 

Daarnaast moeten de gegevens nauwkeurig zijn. Persoonsgegevens waarvan men twijfelt of zij wel 

correct zijn mogen niet verwerkt worden. Blijkt dat de oorspronkelijk verwerkte persoonsgegevens 

niet meer correct zijn moeten de gegevens bijgewerkt worden (art. 4, § 1, 4° WVP). Deze voorwaarde 

lijkt voor zichzelf te spreken. Persoonsgegevens die foutief worden verwerkt kunnen desastreuze 

gevolgen hebben voor de burger die aan de hand waarvan ten aanzien van hem een beslissing wordt 

genomen. Bovendien blijkt vaak de oorsprong van de foutieve verwerking moeilijk te achterhalen. 

Illustratief is de ophefmakende zaak van de Nederlandse zakenman die jaren onterecht in de 

                                                 
332 P. DE HERT en D. PISSOORT, o.c., 88. 
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politiedatabanken opgetekend stond als gevaarlijke crimineel, terwijl hij het slachtoffer was van 

identiteitsdiefstal. Daardoor liep zowel zijn sociaal als professioneel leven op de klippen, met alle 

gevolgen van dien. 

 

Vervolgens legt de WVP de plicht op aan de verantwoordelijke voor de verwerking om de 

persoonsgegevens te bewaren op een manier dat de betrokkene kan geïdentificeerd worden (art. 4, § 1, 

5° WVP). Voorbeelden zijn de ANG, het strafdossier en het Centraal Strafregister. De in deze 

databanken verwerkte gegevens zijn herleidbaar tot een welbepaald individu. Daarbij geldt overigens 

de voorwaarde dat de persoonsgegevens niet langer mogen bewaard worden dan nodig is om de 

doeleinden te verwezenlijken. Indien de wetgever de termijnen niet wettelijk heeft vastgelegd, is ook 

dit een oefening die de verantwoordelijke voor de verwerking zelf moet maken. Heeft hij de 

persoonsgegevens niet meer nodig of zijn deze niet meer relevant voor het doeleinde, dan moeten ze 

vernietigd worden. Ook op dat vlak speelt het vereiste van transparantie. De burger moet weten 

hoelang zijn gegevens worden bewaard. Anders hij niet weten hoe lang hij zijn controlerecht kan 

uitoefenen. 

 

 

De verantwoordelijke voor de verwerking 

 

Hiervoor is reeds de term “verantwoordelijke voor de verwerking” gevallen. Onder de 

“verantwoordelijke voor de verwerking” wordt onder meer verstaan de (rechts)persoon of het 

openbaar bestuur die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van 

persoonsgegevens bepaalt. Wordt het doel en de middelen door of krachtens een wet, een decreet of of 

een ordonnantie bepaald, dan de verantwoordelijke in casu het openbaar bestuur die door deze 

wettelijke regeling wordt aangewezen (art. 1, § 4 WVP).333 Naast de betrokkene speelt de persoon, 

organisatie of openbaar bestuur een belangrijke rol in het gegevensbeschermingsrecht. Op hem of haar 

rust namelijk de plicht om de bepalingen van de WVP na te leven (art. 4, § 2 WVP). Hij kan niet 

alleen aansprakelijk gesteld worden wanneer de verwerking van persoonsgegevens niet volgens deze 

spelregels verloopt (art. 15bis WVP). Hij kan bovendien strafrechtelijk gesanctioneerd worden (art. 39 

WVP).334 

                                                 
333 Voluit luidt deze bepaling als volgt: “Onder verantwoordelijke voor de verwerking wordt de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur verstaan die alleen of samen met anderen het doel en de 
middelen voor de verwerking van  persoonsgegevens bepaalt. 
Indien het doel en de middelen voor de verwerking door of krachtens de wet, een decreet of een ordonnantie zijn bepaald, is 
de verantwoordelijke voor de verwerking de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar 
bestuur die door of krachtens de wet, het decreet of de ordonnantie als de voor de verwerking verantwoordelijke wordt 
aangewezen”. 
334 Het niet naleven van de bepalingen van de WVP wordt gestraft met een geldboete van 100 tot 100.000 euro. Daarnaast 
kan de rechtbank bevelen dat het vonnis in zijn geheel of bij uittreksel wordt opgenomen in één of meer dagbladen op de 
wijze die zij bepaalt en op kosten van de veroordeelde (art. 40 WVP) en de verbeurdverklaring uitspreken van manuele 
bestanden, magneetschrijven of magneetbanden of de uitwissing gelasten. De rechter kan ook een beroepsverbod tot twee 
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Het lang niet altijd makkelijk om vast te stellen wie de verantwoordelijke voor de verwerking is. Er 

moet gekeken naar de feitelijke situaties. Wie beslist over de wijze waarop de persoonsgegevens 

worden verwerkt? Wat betreft de procedure voor het aanvragen van een vergunning, subsidie of 

toelating op lokaal niveau wordt het dossier ingediend bij de gemeente. Naar gelang van de voorkeur 

van de gemeente worden de nodige administratieve verwerkingen verspreid over de gemeentelijke 

diensten die over specifieke deskundigheid beschikken, waarbij kan aangenomen worden dat de 

uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de gemeente berust.335 Het is vaak de gemeenteraad die via de 

gemeentelijke verordening (en interne regeling) de wijze van informatieverwerking bepaalt, waarbij de 

beslissing in het dossier door het college van burgemeester en schepenen of de burgemeester als 

individueel orgaan wordt genomen. Denken we maar aan het besluitvormingsproces inzake de vesting- 

en uitbatingvergunning. 

 

 

Rechtvaardigingsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens 

 

Algemeen gesteld is de verwerking van persoonsgegevens toegelaten mits toestemming van de 

betrokkene, wanneer een wettelijke regeling de verwerking oplegt of mogelijk maakt en wanneer het 

belang van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder weegt dan het belang van de 

betrokkene. Wat betreft de verwerkingen door het openbaar bestuur zal deze steunen op artikel 5, c of 

e WVP. Volgens deze bepaling kan de verwerking ook noodzakelijk zijn wanneer deze onderworpen 

is aan een wettelijke regeling of voor de vervulling van een taak van openbaar belang of die deel 

uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag, die is opgedragen aan de verantwoordelijke voor 

de verwerking of een derde aan wie de gegevens worden verstrekt (art. 5, e). Een voorbeeld is het 

verlenen van een vergunning voor het gebruik van sterke drank. Zo mag geen sterke drank verkocht 

worden zonder een vergunning van de gemeente.336 Daarnaast moet bij de exploitatie van horecazaken 

ook rekening gehouden worden met milieuregelgeving.337 Naargelang de klasse waarin de inrichting 

wordt ingedeeld is het exploiteren (en veranderen) van inrichtingen onderworpen aan een 

                                                                                                                                                         
jaar opleggen om het beheer te hebben van enige verwerking van persoonsgegevens en zelfs bij herhaling een gevangenis van 
drie maanden tot twee jaar met een geldboete van 100 tot 100.000 euro of één van deze die straffen afzonderlijk opleggen 
(art. 41 WVP). 
335 Cf H. GRAUX en J. DUMORTIER, Privacywetgeving in de praktijk, UGA 2009, 33. Door de toenemende 
organisatorische diversiteit in zowel de private als de publieke sector en de ontwikkelingen inzake globalisatie is het 
aanwijzen van de verantwoordelijke voor de verwerking een complex gegeven geworden. In een recent van de Groep Artikel 
29 16 februari 2010 geeft een aantal richtsnoeren ontwikkelt om duiding te geven deze complexe oefening, zie Groep Artikel 
29 Advies van 16 februari 2010 betreffende de begrippen “verantwoordelijke voor de verwerking” en “verwerker” (WP 169), 
.http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy. Volledigheidshalve merken we op dat hier abstractie wordt gemaakt van de niet 
minder complexe begrippen “ontvanger” en “verwerker”in de WVP. Zie hierover D. DE BOT, o.c., 52 et seq. P. DE HERT 
en D. PISSOORT, Privacy en persoonsgegevens, o.c., 11-12. 
336 Art. 2 wet 28 december 1983. 
337 Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van 
het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I) van 6 februari en het Besluit van de Vlaamse regering 
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) van 1 juni 1995. 
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voorafgaande en schriftelijke vergunning. Vervolgens kan nog gewezen worden op de exploitatie van 

de in hoofdstuk 2 besproken nacht- en belwinkels en de vergunningsplicht inzake kansspelen en 

kansspelinrichtingen, zoals casino’s, de exploitatie van een spelautomatenhal. 338 Ook met betrekking 

tot de gunning van overheidsopdrachten moet de overheid zich ervan vergewissen dat de opdracht niet 

wordt gegund aan ondernemers die hebben deelgenomen aan een criminele organisatie of zich 

schuldig hebben gemaakt aan bepaalde misdrijven, waaronder omkoping, fraude of witwassen van 

geld.339 

 

 

Gevoelige gegevens 

 

Het term “gevoelige gegevens” wordt als zodanig niet in de WVP omschreven. Het is een 

ingeburgerde term binnen het kader van de toepassing van het gegevensbeschermingsrecht, en omvat 

gegevens die door hun aard een (groter) risico vormen voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van het individu. 

 

Op grond van artikel 6 WVP omschrijft de persoonsgegevens die kenmerken of eigenschappen die 

eigen zijn aan het individu kenbaar maken. Het gaat om gegevens waaruit de raciale of etnische 

afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het 

lidmaatschap van een vakbond of worden afgeleid. Volgens de wetgever moet dit op redelijke wijze 

uitgelegd worden, in die zin dat de gevoelige informatie met aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid uit de gegevens kan afgeleid worden.340 Ook gezondheidsgegevens worden echter 

in het gegevensbeschermingsrecht als een bijzondere categorie persoonsgegevens beschouwd (art. 7 

WVP). Ten eerste heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat de 

bescherming van gezondheidsgegevens voor het individu van fundamenteel belang is om het recht van 

personen op respect voor hun privéleven en gezins- en familieleven, zoals gewaarborgd in artikel 8 

EVRM, te verzekeren.341 Ten tweede worden personen op basis van hun gezondheidstoestand in het 

maatschappelijke leven anders beoordeeld. Vandaar dat gezondheidsgegevens, anders dan gewone 

persoonsgegevens zoals naam en adres, door hun aard een groter risico voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer vormen. De verwerking van deze gegevens wordt dan ook aan strengere 

                                                 
338 Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansinrichtingen en de bescherming van de spelers. 
339 Artikel 20, lid 2 van de wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten tot omzetting van de richtlijn 2004/18/EG van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor 
het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, BS februari 2007. Zie uitgebreid D. VAN DAELE 
e.a., o.c., 151-168. 
340 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot omzetting van de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, Parl. St., Kamer 1997-1998, nr. 1566/1, 33. 
341 EHRM 29 april 2002, Pretty t/Verenigd Koninkrijk; EHRM 17 februari 2005, K.A. en D.A. t/België, , EHRM 17 juli 2008 
I. t/. Finland, nr. 20511/3 § 38. 
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voorwaarden onderworpen dan zogenaamde gewone gegevens.342 In de memorie van toelichting wordt 

ten aanzien van het seksuele leven en gezondheidsgegevens gezegd dat gegevens waaruit de 

gezondheid of het seksuele leven blijkt, maar als dusdanig geen betrekking heeft op de gezondheid of 

het seksuele leven niet onder het strengere regime van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 

vallen343 en dus ook niet onder het bijzondere regime van de WVP. Sinds de uitspraak van het 

Europees Hof van Justitie van 6 november 2003 moet deze opvatting echter genuanceerd worden. Het 

Hof zegt dat een de uitdrukking “gegevens die de gezondheid betreffen” een ruime uitleg moet 

gegevens worden. Het betreft informatie over alle – zowel fysieke als psychische – aspecten van 

iemands gezondheid. De vermelding van het feit dat iemand zijn voet heeft bezeerd en met 

(gedeeltelijk) ziekteverlof is, is dan ook een persoonsgegeven betreffende gezondheid in de zin van 

artikel 8, lid 1, van de Richtlijn 95/46/EG.344 

 

 

Gerechtelijke gegevens 

 

Een volgende categorie van gegevens die door hun aard een risico dragen voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer zij gerechtelijke persoonsgegevens. Artikel 8 WVP herhaalt het principieel 

verbod van deze categorie van gevoelige gegevens. De verwerking van persoonsgegevens inzake 

geschillen voorgelegd aan hoven en rechtbanken alsook aan administratieve gerechten, inzake 

verdenkingen, vervolgingen of veroordelingen met betrekking tot misdrijven, of inzake 

administratieve sancties of veiligheidsmaatregelen, is verboden. In de memorie van toelichting wordt 

verduidelijkt dat het begrip “verdenkingen, vervolgingen of veroordelingen met betrekkingen tot 

misdrijven” aantoont dat het niet enkel strafrechtelijke veroordelingen onder de toepassing van artikel 

8 vallen, maar dat het artikel ook betrekking heeft op gegevens waaruit blijkt dat iemand verdacht 

wordt van of vervolgd wordt van misdrijven.345 Het begrip “gerechtelijke gegevens” is niet beperkt tot 

gegevens in het Centraal Strafregister, de ANG, het strafdossier, de ISLP enz. zijn opgenomen. Uit de 

                                                 
342 Zie hierover R. SAELENS en P. DE HERT, De wet patiëntenrechten en de verwerking van gezondheidsgegevens, Politeia 
2010, 122. In de praktijk worden evenwel in grote mate gezondheidsgegevens verwerkt. Het principiële verbod van 
verwerking van gezondheidsgegevens moet dan ook gezien worden in het licht van het risico voor de persoonlijke 
levenssfeer dat met de verwerking ervan gepaard gaat. Vandaar een verwerkingsverbod, tenzij een bijzondere 
rechtvaardigingsgrond kan ingeroepen worden. 
343 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot omzetting van de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, Parl. St., Kamer 1997-1998, nr. 1566/1, 34. Hierna 
“memorie van toelichting WVP”. 
344 Europees Hof van Justitie 6 november 2003, nr. C-101/01, www.curia.eu.int; zie ook G-J. ZWENNE, noot bij Europees 
Hof van Justitie 6 november 2003 (zaak C101/01), JAVI 2004/2. Ook in Nederland wordt een ruime interpretatie van 
gezondheidsgegevens aangenomen. Uit de memorie van toelichting bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) blijkt 
dat het niet louter gaat om gegevens in het kader van een medisch onderzoek of een medische behandeling door een arts 
worden verwerkt. Ook wanneer een chef van een werknemer vaststelt dat de werknemer lichamelijk gehandicapt is, is er 
sprake van een gezondheidsgegevens in de zin van de WBP. In de lijn met het besproken Lindqvist-arrest is ook het enkele 
gegeven dat iemand ziek is een gegeven omtrent de gezondheid, hoewel dat gegeven op zichzelf nog niets zegt over de aard 
van de aandoening, Kamerstukken II, 1997-1998, 25 892, nr. 3, 109. 
345 Memorie van toelichting WVP, 42. 
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parlementaire voorbereidingen blijkt immers dat het begrip “verdachte” niet moet begrepen worden in 

de zin van het Wetboek van Strafvordering. Het begrip “verdachte” moet ruim geïnterpreteerd worden 

en dus niet in de strikt juridische betekenis van het woord. Wanneer men vermoedt dat iemand een 

misdrijf zou kunnen gepleegd hebben, ook al is er geen sprake van een formele handeling tot 

inbeschuldigingstelling, is er sprake van gerechtelijke persoonsgegevens.346 Indien bijvoorbeeld een 

winkelier een bestand aanlegt van personen die hij betrapt heeft op winkeldiefstal, dan verwerkt de 

winkelier “gerechtelijke persoonsgegevens”. De winkelier zal voor deze verwerking bijgevolg een 

bijzondere toelaatbaarheidvoorwaarde moeten kunnen aantonen en bovendien duidelijk kunnen 

aangeven waarvoor hij die gegevens wil gebruiken (finaliteit, art. 4, § 1, 2° WVP). 

 

Uit het voorgaande volgt dat wanneer de bestuurlijke overheid een administratieve sancties opleggen 

in het kader van de GAS-wet, zij gerechtelijke gegevens verwerken in de zin van de WVP. Dat geldt 

eveneens ingeval de bestuurlijke overheid een dossier aanlegt in het kader van een 

vergunningsaanvraag waarin gegevens uit diverse politie- en gerechtelijke databanken worden 

verwerkt die betrekking hebben op de aanvrager van een vergunning.347  

 

 

Kwaliteit van de gerechtelijke gegevens 

 

Aangezien het begrip “gerechtelijke gegevens” ruimer is dan de strikt juridische interpretatie van 

“verdenking” of “verdacht” zijn van het plegen van een misdrijf, stelt zich de vraag naar de kwaliteit 

van de informatie. Naast concrete informatie wordt er binnen de politionele informatiehuishouding 

ook zogenaamde “zachte” informatie verwerkt. Dat is informatie betreffende niet-concrete feiten. Het 

gaat om onbepaalde en niet gelokaliseerde informatie. Binnen het kader van de gerechtelijke politie 

gaat het om informatie die nog niet voldoende ondersteund is om als volwaardig bewijs te kunnen 

dienen: er is twijfel over de betrouwbaarheid van de informatie. Binnen het kader van de bestuurlijke 

politie gaat het dan veeleer om geruchten en (algemene) aanwijzingen voor een dreigend gevaar voor 

de openbare orde.348 Deze informatie wordt medegedeeld aan het arrondissementele 

informatiekruispunt (AIK). Maar het is mogelijk dat deze informatie in de ANG wordt 

geregistreerd.349 In termen van het gegevensbeschermingsrecht stelt zich de vraag naar de accuraatheid 

van deze informatie voor zover deze informatie door de lokale overheid zou gebruikt worden in het 

kader van het vergunningenbeleid. Want we spreken hier van zogenaamde “vermoedens”, feiten die 

                                                 
346 Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl. St. Kamer 1997-1998, nr. 1566/10, 83. 
347 Stippen we aan de WVP slechts van toepassing op natuurlijke personen en niet op rechtspersonen als dusdanig. Dat is 
anders wanneer met de verwerking van gegevens over de rechtspersoon wordt beoogd de bestuurders te identificeren. In dat 
geval moeten de spelregels van de WVP worden nageleefd, wat doorgaans het geval zal zijn. 
348 G. VYNCKIER e.a., o.c., 96. 
349 K. D’Hoore, ‘Het informatiebeheer van de geïntegreerde politie: stand van zaken – evaluatie – toekomstopties’, Vigiles 
2007/5, 155-165. 
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(nog) niet hard kunnen gemaakt worden, feiten waarmee een geviseerde persoon nog niet kan mee in 

verband worden gebracht. Hoewel deze feiten een concreet belang kunnen hebben voor de opdrachten 

van bestuurlijke en gerechtelijke politie, stelt zich nog de vraag naar de bruikbaarheid van dergelijke 

informatie door de bestuurlijke overheid in het kader van het vergunningenbeleid. Het gebruik van de 

van dergelijke informatie door de bestuurlijke overheid in het kader van een vergunningaanvraag kan 

verregaande implicaties hebben voor de privacy van de betrokkene. Tot op vandaag ontbreekt het aan 

een duidelijk wettelijk kader voor het gebruik van dergelijke informatie in het kader van het 

vergunningenbeleid. 

 

 

Bijzondere rechtvaardigingsgronden 

 

Naast de hiervoor besproken algemene toelaatbaarheidgronden, gelden bijzondere voorwaarden voor 

het verwerken van gerechtelijke gegevens. Wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking zich op 

één of meerdere van deze voorwaarden kan steunen, is het verbod niet van toepassing. Met betrekking 

tot de verwerkingen van gerechtelijke gegevens door de bestuurlijke overheid denken we aan de 

bijzondere voorwaarde van artikel 8, § 2, a WVP.350 Deze bepaling laat toe dat gerechtelijke 

persoonsgegevens verwerkt worden onder toezicht van openbare overheden voor zover dat 

noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taken. Onder openbare overheden worden onder meer ook 

de lokale overheden verstaan.351 In dat geval moet de bestuurlijke overheid ook rekening houden met 

de bijzondere verwerkingsvoorwaarden die opgelegd worden krachtens het uitvoeringsbesluit van de 

WVP.352 Zo moet de bestuurlijke overheid de categorieën van personen aanwijzen die de 

persoonsgegevens kunnen raadplegen, en hun hoedanigheid nauwkeurig omschrijven. Het komt erop 

neer dat een lijst waarop de categorieën  van gemachtigde personen (functies) aan de CBPL wordt 

medegedeeld.  

 

Tevens moet de bestuurlijke overheid ervoor zorgen dat deze gemachtigde personen door een 

wettelijke, statutaire of via een contractuele bepaling gebonden zijn door een geheimhoudingsplicht.353 

Deze geheimhoudingsplicht slaat niet noodzakelijk op personen die gebonden zijn door het 

beroepsgeheim in de zin van artikel 458 Sw. Iedereen die gezondheidsgegevens of gerechtelijke 

                                                 
350 De andere bijzondere verwerkingen zijn:  
- door andere personen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden die door of krachtens 
de wet, een decreet of ordonnantie zijn vastgelegd (art. 8, § 2, b); 
- door advocaten of andere juridische raadgevers in zoverre de verwerking noodzakelijk is voor de verdediging van de 
belangen van hun cliënten (art. 8, § 2 d WVP); 
- en de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor wetenschappelijk onderzoek (art. 8, § 2 e WVP). 
351 Memorie van toelichting WVP, l.c., 43. 
352 KB van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, BS 13 maart 2001. 
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gegevens verwerkt is krachtens de WVP gebonden aan een geheimhoudingsplicht (art. 7, § 4 en 8, § 3 

WVP). Ten slotte moet de bestuurlijke overheid minstens aan de CBPL melding maken van de 

specifieke wet of regelgeving die de verwerking van deze gegevens toelaat (art. 25 Uitvoeringsbesluit 

WVP). 

 

Een belangrijk verschil ten aanzien van de verwerking van de andere categorieën gevoelige gegevens 

is, dat van het verwerkingsverbod niet kan afgeweken worden door de individuele toestemming van de 

betrokkene. In tegenstelling tot bijvoorbeeld raciale of gezondheidsgegevens kan de schriftelijke 

toestemming van de betrokkene de verwerking niet rechtvaardigen. Er moet daarentegen een 

wettelijke grondslag kunnen aangetoond worden opdat de verwerking van gerechtelijke informatie 

toelaatbaar is. Een voor beeld is de verwerking van politionele gegevens. Krachtens artikel 44/1 WPA 

kunnen de politiediensten informatie verwerken die een concreet belang vertonen voor hun opdrachten 

van bestuurlijke en gerechtelijk politie. Indien niet voldaan is aan de vereiste van concreet belang en 

de verwerking niet valt binnen de opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijk politie, mogen geen 

gegevens over de burger worden verwerkt. Welnu, de toestemming van de betrokkene kan het 

verwerkingsverbod niet opheffen. 

 

 

Recht van inzage en verbetering 

 

Tegenover de mogelijkheid om van de burger (zonder toestemming) zijn persoonsgegevens te 

verwerken, staat het recht van de betrokkene om inzage te krijgen in zijn gegevens (art. 10 WVP). 

Deze bevoegdheid moet gezien worden als een uiting van het beginsel van transparantie die het 

tegengewicht vormt voor de bevoegdheid om van iemand persoonsgegevens zijn te verwerken. De 

burger van wie persoonsgegevens worden verwerkt moet persoonlijk kunnen controleren waarvoor 

zijn persoonsgegevens worden verwerkt en of zijn gegevens op een correcte wijze worden verwerkt. 

Dat wil zeggen dar de betrokkene moet kunnen nagaan of zijn persoonsgegevens wettig worden 

verwerkt en nauwkeurig zijn. Indien de gegevens niet nauwkeurig zijn, moeten deze worden 

bijgewerkt, verbeterd en desnoods verwijderd (art. 12 WVP). In de praktijk kunnen beide vormen van 

controlerecht samenvallen, maar dat is niet noodzakelijk. Een eenvoudig een vaak voorkomend 

voorbeeld is een verkeerde opgave van adres (huisnummer) of naamspelling. Hierbij is het doorgaans 

voldoende dat aan de instelling of organisatie wordt gezegd dat de gegevens moeten aangepast 

worden. Daarvoor is in beginsel een effectieve inzage in de gegevens niet nodig.354 

                                                 
354 Hier is een kanttekening op zijn plaats. Dat de gegevens correct moeten zijn, houdt niet in dat er sprake is van foutieve 
verwerking van persoonsgegevens wanneer de informatie resulteert in een welbepaalde beoordeling waarmee de betrokkene 
het niet eens is. Dat is een subjectieve kwestie. De vraag of de gegevens accuraat zijn slaat op objectieve gegevens. U kunt 
het bijvoorbeeld niet eens zijn met uw veroordeling, maar dat maakt deze informatie nog niet incorrect in de zin de artikel 12 
WVP. Zie een uitgebreide analyse van het begrip “persoonsgegevens”, Groep Gegevensbescherming Artikel 29, Advies 
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Wat betreft de verwerking van informatie door de politiediensten heeft de wetgever voorzien in 

uitzonderingen op het transparantiebeginsel. Zoals hiervoor reeds opgemerkt, moet de betrokkene niet 

geïnformeerd worden dat zijn gegevens worden verwerkt noch kan hij het recht van inzage inroepen 

(art. 3, § 5 WVP). In principe moet de verantwoordelijke voor de verwerking, ten laatste op het 

ogenblik dat hij de persoonsgegevens van de betrokkene heeft verkregen, zijn identiteit aan de 

betrokkene kenbaar maken, de reden (doeleinde) van de verwerking, welke categorieën gegevens 

worden verwerkt, wie de bestemmelingen zijn van de informatie die over hem wordt verwerkt, het 

bestaan van het recht op inzage en verbetering van zijn gegevens en dat hij zich kosteloos kan 

verzetten indien zijn persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing (art. 9, § 1 

WVP). 

 

De politie zal natuurlijk lang niet altijd de informatie rechtstreeks van de betrokkene verkrijgen. 

Tijdens het strafonderzoek zal zijn opsporingen verrichten naar de identiteit van de betrokkene en 

andere informatie die in verband staat met de overtreding of misdrijf dat werd gepleegd (of ophanden 

is) en zijn identificatie kan leiden. In principe zouden de politiediensten dan de betrokkene daarvan op 

de hoogte moeten brengen op het ogenblik dat zijn identiteit bekend is (art. 9, § 2 WVP). De 

verantwoordelijke voor de verwerking is echter van deze verplichting vrijgesteld wanneer blijkt dat de 

mededeling van de hiervoor opgesomde inlichtingen onevenredig veel moeite kost of wanneer de 

verwerking wordt opgelegd door een wettelijke regeling (art. 9, § 2, a en b WVP). Maar zoals hoger 

werd opgemerkt, moeten de politiediensten de betrokkene niet informeren noch het recht van inzage 

en verbetering toekennen in het kader van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie 

(infra). 

 

Deze beperking op deze controlerechten van de burger vloeit voort uit de redenering dat anders de 

opdrachten van politiediensten in het gedrang zouden kunnen komen. Opdrachten van bestuurlijke en 

gerechtelijk politie hebben dan ook onvermijdelijk tot gevolg dat de fundamentele rechten en 

vrijheden van de burger worden beperkt in het belang van de handhaving van de openbare orde en het 

opsporen van misdrijven en daders voor de rechter te brengen. Dat ontslaat de politiediensten niet van 

de overige bepalingen van de WVP na te leven.  

Op verzoek van de betrokkene kan de CBPL nagaan of zijn gegevens op een wettelijke en correcte 

manier worden verwerkt (art. 13WVP). Maar deze gedeeltelijke vrijstelling voor de politiediensten 

geldt enkel voor die specifieke taken. Wanneer zij gegevens verweken voor andere taken, dan geldt 

                                                                                                                                                         
4/2007 over het begrip “persoonsgegeven”, goedgekeurd op 20 juni 2007 (WP 136), 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm. 
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deze beperkte vrijstelling niet en zijn zij bijgevolg onderworpen aan de volledige toepassing van de 

bepalingen van de WVP.355 

 

 

Veiligheid van de verwerkingen 

 

Ervoor zorgen dat degene die bijvoorbeeld gerechtelijke gegevens verwerken gebonden zijn aan een 

geheimhoudingsplicht is niet voldoende. De bevoegde overheden moet ervoor zorgen dat de veiligheid 

van de verwerkingen gewaarborgd is. Zij moeten daartoe niet alleen de gepaste technische en 

organisatorische maatregelen nemen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens 

tegen onbevoegde toegang tot de gegevens maar ook tegen toevallig verlies of ongeoorloofde 

vernietiging en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens (art. 16 WVP). Deze 

basisvereiste voor een wettige verwerking van persoonsgegevens is opgenomen in artikel 44/4 WPA 

en nader uitgewerkt in de reeds besproken omzendbrief MFO-3 van 14 juni met betrekking tot het 

informatie beheer. Volgens de richtlijn MFO-3 mag de ingewonnen en verwerkte informatie enkel 

worden medegedeeld aan de politieoverheden en politiediensten. De toegang is voorbehouden voor 

bevoegde overheden en politiediensten en gemoduleerd naar gelang de aard van de informatie. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gebruikscodes en/of evaluatieroosters. Maar dat geldt evengoed 

voor de verwerkingen binnen zowel de publieke sector als de private sector. Kort gezegd hebben de 

veiligheidmaatregelen betrekking op de implementatie van een loggingsysteem en autorisatie: wie en 

wanneer heeft toegang gehad tot welke gegevens. Sinds de uitspraak van het Mensenrechtenhof van 17 

juli 2008 moet de veiligheid van de verwerking van (gevoelige) persoonsgegevens als een 

fundamenteel beginsel van het gegevensbeschermingsrecht beschouwd worden.356 Hoewel deze zaak 

betrekking had op gezondheidgegevens is het belang van het arrest gelegen in de plicht die op de 

verantwoordelijke voor de verwerking rust om adequate veiligheidsmaatregelen zodanig dat niet alleen 

de persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, maar ook een historiek van de 

verwerking moet bijhouden. Deze beveiligingsmaatregel moet gezien worden als vorm van 

controlerecht en bewijsfunctie voor de persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Dat 

betekent dat de historiek van de verwerkingen in het informatiesysteem gedurende een voldoende 

termijn moet bewaard worden zodat hij de toelaatbaarheid van de verwerkingen (raadpleging) kan 

controleren. Anderszins wordt hij met een onredelijke bewijslast opgezadeld, wat als een schending 

van de beschermingsplicht van de persoonsgegevens door de verwerker kan worden beschouwd. 

 

 

 

                                                 
355 Zie ook D. DE BOT, o.c., 83. 
356 EHRM 17 juli 2008, nr. 20511/03, I. t./ Finland, EHRC 2008/9, 1136. 
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Aangifte bij de CBPL 

 

Een ander aspect van het transparantiebeginsel is dat van het voornemen om persoonsgegevens te 

verwerken aangifte wordt gedaan bij de CBPL. En die aangifte moet gebeuren voordat wordt 

overgegaan tot één of meer volledig geautomatiseerde verwerkingen die betrekking hebben op de 

vooropgestelde doeleinden (art. 17, § 1 WVP). Dit register wordt bij de CBPL bijgehouden en is door 

iedereen raadpleegbaar (art. 18 WVP). 

 

Lang niet alle verwerkingen moeten aangegeven worden aan de CBPL. Naast de uitzonderingen die in 

de WVP zelf worden opgesomd, zoals openbare registers en manuele bestanden, zijn er nog talrijke 

vrijstellingen van aangifte vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit bij de WVP (art. 51 et seq 

Uitvoeringsbesluit WVP). Naast bijvoorbeeld personeel- en loonadministratie, zijn de administratieve 

overheden ook vrijgesteld van aangifte voor verwerkingen die betrekking hebben op gegevens die 

onderworpen zijn aan specifieke door of krachtens de wet uitgevaardigde regelgevingen waarin de 

raadpleging, het gebruik en de verkrijging van de verwerkte gegevens worden geregeld (art. 61 

Uitvoeringsbesluit WVP). Hierbij zou men kunnen denken aan de gegevens die door de lokale 

overheid worden verwerkt krachtens de gemeenteverordening in het kader van het 

vergunningenbeleid. Maar de vrijstelling geldt echter niet voor gegevens die een kennelijk gevaar 

vormen voor rechten en vrijheden van de betrokken, zoals de hiervoor besproken gevoelige gegevens 

(art. 17 § 8 WVP en art. 61 Uitvoeringsbesluit WVP). Voorbeelden zijn gegevens inzake de toepassing 

van de GAS-wet en gevoelige persoonsgegevens die door de bestuurlijke overheid worden ingezameld 

ten behoeve van de besluitvorming in het kader van vergunningaanvragen. 

 

 

6.3. Sectorale comités 

 

Algemeen 

 

De CBPL is niet de enige instantie die waakt over de naleving van de bepalingen van de wet 

verwerking persoonsgegevens. Op grond van art. 31bis. § 1. richt de wet binnen de CBPL sectorale 

comités op die bevoegd zijn om aanvragen met betrekking tot de verwerking of de mededeling van 

gegevens waarvoor bijzondere wetgevingen gelden te onderzoeken en er uitspraak over te doen binnen 

de door de wet vastgestelde perken. Waar de sectorale comités aanvankelijk vooral werden opgericht 

via bijzondere wetten, werden zij door de invoering van artikel 31bis WVP ondergebracht bij de 
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CBPL. In artikel 31bis WVP worden de regels vastgelegd inzake de bevoegdheden, de samenstelling, 

de werking en de logistieke ondersteuning van de sectorale comités.357 

 

Tot op vandaag zijn er zes sectorale comités opgericht: 

- het sectoraal comité van het Rijksregister358 

- het sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid359 

- het sectoraal comité voor de Federale Overheid360 

- het sectoraal comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen361 

- het sectoraal Toezichtscomité Phenix362 

- en het statistisch Toezichtscomité363 

 

Elk van de opgesomde comités zijn bevoegd om machtigingen te verlenen binnen hun sector. Voor de 

persoonsgegevens die door of aan de federale overheid worden verstrekt is in principe de tussenkomst 

van het sectoraal comité voor de Federale Overheid vereist. 

 

 

Sectoraal comité voor de Federale Overheid 

 

Het sectoraal comité voor de Federale Overheid is voor dit onderzoek van belang is. Dit sectoraal 

comité is het enigste orgaan dat zelf in de WVP is opgenomen.364 Het is bevoegd voor het verlenen 

                                                 
357 Art. 6 van de wet van 26 februari 2003 tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
organisatie van een Kruispuntbank van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en tot uitbreiding 
van haar bevoegdheden, BS 26 juni 2003. 
358 Opgericht door artikel 15 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister voor natuurlijke personen (BS 
21 april 1984), ingevoegd door artikel 12 van de wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot 
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 28 maart 2003. 
359 Opgericht door artikel 37 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid (BS 22 februari 1990), daartoe aangepast door artikel 52 van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse 
bepalingen, BS 14 maart 2007. 
360 Opgericht door artikel 36bis WVP , ingevoerd oor artikel 10 van de wet van 26 februari 2003 tot wijziging van de wet van 
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en 
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en tot uitbreiding van haar bevoegdheden, BS 26 juni 2003. 
361 Opgericht door artikel 27 van de wet van 16 januari 2003tot oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot 
modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, BS 
5 februari 2003. 
362 Opgericht door artikel 22 van de wet van 10 augustus 2005 tot oprichting van het informatiesysteem Phenix, BS 
1september 2005. 
363 Opgericht door artikel 24sexies van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, ingevoerd door de wet van 
22 maart 2006 tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 21 april 2006. 
364 In principe wordt een sectoraal comité opgericht door de wet waarin de problematiek door een bijzondere wet wordt 
geregeld. Maar voor het sectoraal comité Federale Overheid is dat dus niet het geval. Haar bevoegdheden wordt omschreven 
in artikel 36bis WVP. Net zoals de andere comités, is het federaal comité een gemengd comité dat bestaat uit drie interne en 
drie externe leden: drie leden van de CBPL en drie leden die onafhankelijk moeten zijn van de beheersinstelling en niet onder 
het gezag staan van de ministers die de beheersinstelling onder zijn bevoegdheid heeft, KB van 17 december 2003 tot 
vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht 
binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, BS 30 december 2003. Zie uitgebreid D. DE 
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van machtigingen voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een federale 

overheidsdienst of door een openbare dienst met rechtspersoonlijkheid die onder de federale overheid 

ressorteert, zoals politiediensten, de administratie der directe belastingen en de sociale inspectie. 

Hierop gelden twee uitzonderingen. Zo is geen machtiging van de het sectoraal comité voor de 

Federale Overheid vereist wanneer bepaalde mededelingen van persoonsgegevens in welbepaalde 

gevallen door de Koning wordt geregeld of indien de mededeling reeds onderworpen is aan en 

principiële machtiging van een ander sectoraal comité opgericht binnen de CBPL (art. 36bis, derde lid, 

WVP). 

 

Een relevant voorbeeld van een uitzondering op de principiële machtiging van het sectoraal comité 

voor de Federale Overheid, is het KB van 4 juni 2003 met betrekking tot informatiebeheer in het kader 

van de toepassing van de artikelen 44/1 tot en met 4/11 van de WPA.365 Hiervoor hebben we gezien 

dat op grond van de artikelen 44/1 en volgende, dagelijks elektronische mededelingen van 

persoonsgegeven worden verricht, zowel in het kader van de opdrachten van bestuurlijke politie als in 

het kader van de opdrachten van gerechtelijke politie. De uitzondering is gevoed door de bekommernis 

van de regering dat een principiële machtiging van het sectoraal comité voor de Federale Overheid 

ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor de ontvankelijkheid van het bewijsmateriaal in het kader 

van strafrechtelijke onderzoeken indien dit bewijsmateriaal elektronisch is medegedeeld in het kader 

van de opdrachten van gerechtelijke politie. En de mogelijkheid van dergelijk risico mag volgens de 

regering niet onderworpen worden aan de beoordeling door de leden van een sectoraal comité noch 

mag de mededeling van gegevens worden vertraagd door de termijn die nodig is voor de 

beraadslagingen binnen een sectoraal comité.366 

 

Zoals uit de bepaling van artikel 36bis WVP blijkt, is de machtiging alleen vereist voor de 

elektronische mededeling van persoonsgegevens. Dat zou in de praktijk betekenen dat de manuele 

mededeling van persoonsgegevens die worden opgeslagen in gewone dossiers niet onderworpen 

zouden zijn aan een machtiging van het sectoraal comité. Waarop deze beperking gestoeld is, wordt 

door de wetgever niet aangegeven. Een verklaring hiervoor zou kunnen gevonden worden in het feit 

dat de toegang tot authentieke gegevensbronnen zoals het Rijksregister van natuurlijke personen 

elektronisch gebeurd, waarbij het sectoraal comité van het Rijksregister aan de basis ligt van de 

                                                                                                                                                         
BOT, Privacybescherming bij e-government in België. Een kritische analyse van het Rijksregister, de Kruispuntbank van 
Ondernemingen en de elektronische identiteitskaart als belangrijkste juridische bouwstenen, Vanden Broele 2005, 397-400. 
365 KB van 4 juni 2003 houdende afwijking van de machtiging bedoeld in artikel 36bis van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, ten gunste van de 
algemene nationale gegevensbank van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, BS 4 juli 2003. 
366 De motivering bij deze vrijstelling roept bij sommigen vragen op. Er wordt geargumenteerd dat eigenlijk de regering er 
eigenlijk van uitgaat dat het risico dat een burger de niet-naleving van een wettelijk voorgeschreven regel inroept, niet van 
een onafhankelijk orgaan mag afhangen. Men vreest met andere woorden dat het niet altijd zeker is of het sectorale comité 
voorgenomen mededeling zal machtiging. Waar dit de essentie zelf is van een “controlerende” functie van dit sectoraal 
comité, heeft de regering ervoor gekozen geen risco te lopen een de tussenkomst van het comité “uit te schakelen”, D. DE 
BOT, Privacybescherming bij e-government in België, o.c., 394. 
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oprichting van de andere sectorale comités. Daarnaast kan de reden voor deze modaliteit ook gezocht 

worden in het groter risico de elektronische doorgifte van persoonsgegevens voor de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer in zich draagt vanwege mogelijkheid tot de manipulatie en 

ongecontroleerde verspreiding van persoonsgegevens. Met de toenemende informatisering bij de 

bestuurlijke en gerechtelijke overheden en andere federale diensten zal de mededeling van 

persoonsgegevens hoofdzakelijk via elektronische weg gebeuren. En dat is bijvoorbeeld ook het geval 

voor de verwerking van bestuurlijke en gerechtelijke gegevens in de ANG, het ISLP en het Centraal 

Strafregister. Er is dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat de mededeling van 

persoonsgegevens uit manuele dossiers niet zou onderworpen zijn aan een machtiging van het 

sectoraal comité voor de Federale Overheid.367 

 

 

Bevoegdheden van het sectoraal comité voor de Federale Overheid 

 

Elke mededeling van persoonsgegevens door een federale overheidsdienst of door een openbare 

instelling met rechtspersoonlijkheid die onder de federale overheid valt, vereist principieel machtigen 

(art. 31bis WVP). Vooraleer zij een machtiging verleent, moet het sectoraal comité onderzoeken of de 

voorgenomen mededeling van persoonsgegevens in overeenstemming is met de wettelijke en 

reglementaire bepalingen (art. 36bis, vierde lid, WVP). Aangezien er sprake is van “mededeling door” 

een federale overheidsdienst of openbare instelling, wordt aangenomen dat de het sectoraal comité 

wordt gevat door de instantie die over de persoonsgegevens beschikt van wie de mededeling wordt 

gevraagd en dus de persoonsgegevens moet beschikbaar stellen (art. 36bis, derde lid WVP). In de 

praktijk zal de aanvraag vaak (ook) uitgaan van de instantie die toegang wenst tot bepaalde 

persoonsgegevens die bij een andere federale overheidsdienst zijn opgeslagen. Indien het echter gaat 

om een mededeling van persoonsgegevens door regionale instantie heeft het sectoraal comité geen 

bevoegdheid om machtigingen te verlenen.368 

 

De taak van het sectoraal comité voor de Federale Overheid is duidelijk omschreven. Vooraleer zij 

machtiging verleent aan de mededeling van de persoonsgegevens, moet zij nagaan of deze mededeling 

nodig is voor de implementatie van de opdrachten die toevertrouwd werden krachtens de wet aan de 

vragende federale overheid en of die mededeling in zijn diverse aspecten compatibel is met alle 

geldige normen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wat de verwerking van 

                                                 
367 Cf. D. DE BOT, Privacybescherming bij e-government, o.c., 393. Merken we volledigheidshalve nog op dat de WVP van 
toepassing zodra de gegevens reeds gedeeltelijke geautomatiseerd worden verwerkt. Ook al worden de gegevens manueel 
verwerkt, dan nog zijn de beginselen van de WVP van toepassing ingeval verwijzen naar een elektronisch opgeslagen 
codenummer of de manuele bestanden worden aangelegd met het oog op systematische raadpleging. 
368 Zie ook D. DE BOT, Privacybescherming bij e-government, o.c., 395. 
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persoonsgegevens betreft.369 De opdrachten van dit comité ruim moeten opgevat worden, in die zin dat 

het sectoraal comité moet nagaan of de mededeling spoort met andere wettelijke en reglementaire 

bepalingen, in het bijzonder met de bepalingen die de mededeling moeten verantwoorden. Dit is in 

wezen niet anders dan de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel. Indien de mededeling niet 

noodzakelijk is, dan mag het setoraal comité de machtiging niet verlenen. Dit veronderstelt dat het 

comité nagaat welke opdrachten er worden aangevoerd om de mededeling te bekomen.370 Dat wil 

zeggen dat het sectoraal comité ook moet onderzoeken of de aangevoerde opdrachten voldoen aan de 

vereisten van het finaliteitsbeginsel: welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 

doeleinden (infra). 

 

 

Advies van de beheersinstelling 

 

In principe volgt een uitspraak van het sectoraal comité binnen de 30 dagen na het ontvangst van het 

technisch en juridisch advies van de beheersinstelling.371 Deze beheersinstelling is door de wetgever 

aangeduid als de Federale Overheidsdienst Informatie- en communicatietechnologie (FEDICT) (art. 

36bis, eerste lid WVP). De leidende ambtenaar van het FEDICT kan uitgenodigd worden op de 

vergaderingen van het sectoraal comité en heeft een raadgevende stem (art. 31bis, § 2, tweede lid 

WVP). Ook de leidend ambtenaar van de betrokken federale overheidsdienst of van de openbare 

instelling met rechtspersoonlijkheid die onder de federale overheid ressorteert kan met raadgevende 

stem deelnemen aan de vergaderingen van het sectoraal comité voor de Federale Overheid. De leidend 

ambtenaar kan zich overigens ook laten vertegenwoordigen door een medewerker (art. 36bis, zesde lid 

WVP). 

 

Deze beheersinstelling heeft een belangrijke taak. Zij stelt namelijk een technisch en juridisch advies 

op met betrekking tot de aanvraag tot machtiging en moet dit advies binnen de 15 dagen na ontvangst 

                                                 
369 Amendement nr. 12 van de regering bij de het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de wet van 15 januari 1990 
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en tot uitbreiding van haar bevoegdheden, Parl. St. 2001-2002, nr. 1940/4, 3. 
370 D. DE BOT, Privacybescherming bij e-government, o.c., 396. Een goed voorbeeld is de aanvraag tot machtiging van de 
RVA om persoonsgegevens op te vragen bij de federale overheidsdienst Financiën. De RVA wenst toegang financiële 
gegevens bij de FOD Financiën om het dagbedrag van de werkloosheidsuitkeringen te kunnen bepalen en aanpassen zonder 
tussenkomst van de betrokkene. Hoewel in de RVA-wetgeving voldoende aanknopingspunten zijn die een 
gegevensoverdracht rechtvaardigen, wijst de CBPL op het ontbreken van een duidelijke wettelijke bepaling die in 
gegevensoverdracht voorziet, Sectoraal comité voor de Federale Overheid, Beraadslaging FO nr. 03/2008 van 3 juli 2008 
betreffende de beraadslaging over de aanvraag van de RVA om op elektronische wijze persoonsgegevens op te vragen bij de 
FOD Financiën betreffende de aanvragers van een werkloosheidsuitkering met als doeleinde het bepalen en actualiseren van 
de beperking van het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering ingevolge de cumulatie van de werkloosheidsuitkeringen met 
inkomsten uit niet in loondienst uitgeoefende toegelaten activiteiten, www.privacycommission. 
371 Art. 31bis, § 3 WVP). Dringende redenen kunnen ertoe nopen dat de aanvraag binnen kortere termijn wordt behandeld 
(art. 31bis, § 3, tweede lid WVP). Hoewel dit gebeurt in overleg met de met de leden van het comité en met de leidend 
ambtenaar van de beheersinstelling, is het de voorzitter van het sectoraal comité die beslist of de procedure bij 
hoogdringendheid moet toegepast worden, D. DE BOT, Privacybescherming bij e-government, o.c., 407. 



 146 

van de aanvraag en voor zover het dossier in gereedheid is, overmaken aan het sectoraal comité voor 

de federale overheid.372 Dit betekent dat het besluit van het sectoraal comité in principe binnen de 45 

dagen na ontvangst van de aanvraag wordt genomen. Maar het sectoraal comité (net zoals de CBPL) 

kan de aanvrager of de beheersinstelling om bijkomende inlichtingen vragen die het nuttig acht (art. 14 

KB sectorale comités).373 Deze mogelijkheid is wellicht niet alleen van belang om het dossier “in 

gereedheid” te brengen,374 maar kan ook meer duidelijkheid brengen over de motieven die aan de 

aanvraag ten grondslag liggen en het resultaat dat de ontvanger van de doorgegeven persoonsgegevens 

wenst te bereiken. Op die manier kunnen de bijkomende inlichtingen van belang zijn bij het onderzoek 

naar de wettelijkheid van de aangevoerde opdracht en de noodzaak van de mededeling van de 

gevraagde persoonsgegevens. Ten slotte wordt de beslissing tot (weigering van de) machtiging 

gepubliceerd op de website van de CBPL. 

 

 

Consulent informatieveiligheid 

 

In het kader van de toegang tot het Rijksregister moet iedere gemeente een veiligheidsconsulent 

aanstellen.375 Iedere gemeente moet een ambtenaar aanduiden die speciaal wordt gelast met de 

toepassing en de uitvoering van de wet op het Rijksregister, onder meer met betrekking tot de 

bescherming van de privacy, de veiligheid en het beroepsgeheim376 Deze ambtenaar kan onder het 

personeel van de gemeente worden aangewezen. 

 

Algemeen gesteld heeft deze consulent inzake informatieveiligheid twee belangrijke opdrachten. Hij 

moet toezien op de veiligheid van de verwerkingen en daarnaast moet hij ook toezien dat de 

verwerkingen van de persoonsgegevens verlopen volgens de principes van de WVP. Deze consulent 

moet er dus over waken dat onder meer het finaliteits- en proportionaliteitsbeginsel en het 

controlerecht van de betrokkene worden gerespecteerd. In dit verband heeft hij een adviserende, 

stimulerende, documenterende, controlerende rol en bevordert de naleving van de beginselen van de 

gegevensverwerking.377 Deze laatste verplichting sluit aan bij die van “aangestelde voor de 

gegevensbescherming” van artikel 17bis WVP. Op grond van deze bepaling kan de Koning bepalen 

                                                 
372 Over de onduidelijkheid met betrekking tot het begrip “in gereedheid”, zie D. DE BOT, Privacybescherming bij e-
government, o.c., 405. 
373 KB van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van 
bepaalde sectorale comités opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, BS 30 
december 2003, hierna KB sectorale comités. 
374 Ibid, 406. 
375 Art. 10 wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van den natuurlijke personen, BS 21 april 1984. 
376 Art. 6, § 1, 3° en 5° KB van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister 
van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, BS 21 april 1984. 
377 D. DE BOT, Privacybescherming bij e-government, o.c., 235. De auteur neemt de regeling met betrekking tot de 
veiligheidsconsulenten in de sociale zekerheid als maatstaf omdat deze figuur in belangrijke daarop geïnspireerd is. Zie KB 
van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van de sociale zekerheid, BS 21 
augustus 1993. 
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dat de verantwoordelijke voor de verwerking – alleen of samen met andere verantwoordelijken, een 

aangestelde voor de gegevensbescherming aanwijst die op onafhankelijke wijze zorgt voor de 

toepassing van de WVP en haar uitvoeringsbesluiten. Het uitblijven van zo’n koninklijk besluit heeft 

onder meer tot gevolg dat de onafhankelijkheid van de consulent niet gegarandeerd.378 Het controleren 

van de integriteit en de beschikbaarheid van de persoonsgegevens gaat immers niet zelden gepaard 

met een (interne) druk op de consulent die gevolgen kan hebben voor een adequate toepassing van de 

beginselen van de WVP en het recht op privacy in het algemeen. 

 

In het licht van bovenstaande uiteenzetting wordt vervolgens nagegaan wat de draagwijdte van de 

principes van de WVP is ten aanzien van de verwerkingen van de bestuurlijke overheid in het kader 

van haar proactief bestuurlijk handelen. 

 

 

6.4. Verwerkingen van de bestuurlijke overheid 

 

Algemeen 

 

De WVP is een algemene wet. Dit houdt in dat deze wet van toepassing is zodra persoonsgegevens 

worden verwerkt, mits die gebeurt op een automatische wijze of om in een (manueel) bestand te 

worden opgeslagen. Het toepassingsgebied van de WVP is bijgevolg niet beperkt tot 

informatiestromen binnen de politiediensten of tussen de politiediensten en de gerechtelijke 

overheden. Ook bij de informatiehuishouding van de bestuurlijke overheid moet rekening gehouden 

worden met de principes van de WVP. 

 

De wet verwerking persoonsgegevens loopt als een rode draad doorheen de informatieverwerking, 

zowel op de opdrachten van bestuurlijke politie als voor de informatieverwerking in het kader van het 

uitvoeren van gerechtelijke opdrachten. Zo bepaalt artikel 44/2 WPA dat het inwinnen, de verweking 

en het toezenden van de inlichtingen en gegevens moet gebeuren overeenkomstig de wet van 8 

december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens. Deze inlichtingen en gegevens moeten in rechtstreeks verband staan met de 

bestaansreden van het gegevensbestand en beperkt blijven tot de vereisten die eruit voortvloeien. 

 

Met de wet op de geïntegreerde politiediensten van 1998 (WGP) heeft de wetgever een antwoord 

willen bieden op de gebrekkige informatie-uitwisseling tussen de diverse politiediensten. De 

kernboodschap daarbij is te voorzien in een maximale en gestructureerde doorstroming van en 

                                                 
378 Cf. CBPL advies nr. 28/2008 van 8 september 1999 betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 
augustus 1993 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, www.privacycommission.be. 
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toegankelijkheid tot politionele informatie.379 Merken we op dat de wetgever bij totstandkoming van 

de wet op de geïntegreerde politiediensten de kans gemist om positie van de lokale overheid als een 

belangrijke medespeler in strijd tegen de (georganiseerde) criminaliteit te versterken en, naargelang de 

behoeften, te betrekken bij de implementatie in de vernieuwde bestuurlijke en gerechtelijke 

informatiehuishouding. Hoewel de overheden van bestuurlijke politie, volgens de wet op het 

politieambt, ertoe gehouden zijn om elkaar informatie betreffende de openbare orde mede te delen, 

blijft de vraag naar de draagwijdte van deze informatieoverdracht. Wat houdt deze 

informatieoverdracht precies in? Wat is de aard van de informatie die kan worden verstrekt? Op welke 

manier verkrijgt de lokale overheid deze gegevens? De beginselen van de wet verwerking 

persoonsgegevens laten toe iets meer duidelijkheid te geven over deze vragen. 

 

 

De finaliteit bestuurlijke politie 

 

Is de burgemeester bestemmeling van zowel bestuurlijke als politionele informatie? Hier stelt zich de 

vraag naar de finaliteit: doel dat met de informatieverwerking wordt nagestreefd. Aangezien de 

burgemeester als politieoverheid wordt beschouwd, zou men kunnen argumenteren dat hij ook 

bestemmeling is van politionele informatie in het kader van de hem toegekende bevoegdheden. Dat is 

onvermijdelijk het geval wanneer inbreuken op de vergunningvoorschriften worden vastgesteld en/of 

specifieke voorschriften in het kader hygiëne en milieunormen niet worden nageleefd. In deze 

gevallen kan de burgemeester immers een – tijdelijke - sluitingsmaatregel opleggen.  

 

Uit een aanbeveling van de Raad van Europa blijkt dat de mededeling van bestuurlijke en gerechtelijke 

informatie naar lokale publieke overheden niet wordt uitgesloten. Interessant is dat deze entiteiten niet 

noodzakelijk met politieopdrachten belast moeten zijn. Van belang is of de gemeentelijke overheid een 

legitiem en concreet belang heeft bij de verstrekte informatie én of de informatie noodzakelijk is om 

haar bestuurlijke en administratieve verantwoordelijkheden na te leven.380 

 

Of deze informatie ook aan de bestuurlijke overheid kan medegedeeld worden in het kader van het 

proactief bestuurlijke handhaving is de centrale vraag in dit onderzoek. Zoals gezegd bij de afbakening 

van dit onderzoek, verstaan wij onder proactief bestuurlijke handhaving de informatieverwerking door 

de bestuurlijke overheid voorafgaand aan en noodzakelijk voor het nemen van een deugdelijke 

politiemaatregel. En in termen van de wet op het politieambt wordt ook een beslissing inzake het al 

                                                 
379 K. D’Hoore, ‘Het informatiebeheer van de geïntegreerde politie: stand van zaken – evaluatie – toekomstopties’, Vigiles 
2007/5, 155-165. 
380 Recommendation No. R(87) 5 of the Committee Of Ministers to Member States relating the use of personal data in the 
police sector, adopted on 17 September 1987. 
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dan niet toekennen van een vergunning als een politiemaatregel beschouwd. Het besluit is bovendien 

een administratieve rechtshandeling: de beslissing genereert de rechten en plichten voor de aanvrager. 

 

In de memorie van toelichting bij de oorspronkelijk WVP wordt gezegd dat “bestuurlijke politie kan 

(onze cursivering) omschreven worden als het geheel van bevoegdheden die door of krachtens de wet 

worden toegekend aan de bestuurlijke overheden die hen in staat stellen de openbare orde te 

handhaven door beperkingen op te leggen aan het uitoefenen van de individuele rechten en vrijheden, 

desnoods met aanwending van dwang”. Het is “iedere verrichting die ertoe strekt ordeverstoring of 

strafbare feiten daadwerkelijk te voorkomen, te anticiperen op verontrustende fenomenen (dreiging ten 

opzichte van warenhuizen, stelselmatige bankovervallen,…), of deze feiten doen ophouden, zo nodig 

gebruikmakend van de openbare macht”.381 Het betreft volgens de toenmalige minister van 

Binnenlandse Zaken Louis Tobback “iedere handeling die beoogt de ordeverstoring in de ruime 

betekenis van het woord en - bijgevolg ook strafbare feiten – te voorkomen of te stoppen een daad van 

bestuurlijke politie. Hij voegt daaraan toe dat het doel van preventieve maatregelen en van de 

maatregelen ter beheersing van criminele fenomenen er niet in bestaat elementen van de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van geïndividualiseerde of identificeerbare daders te verzamelen, 

maar daartegen te beletten dat de het maatschappelijke leven van de burger onveilig wordt.382  

 

Kan het begrip “bestuurlijke politie” wel als een welbepaald en uitdrukkelijk omschreven doelstelling 

kan beschouwd worden? Dat is een eerste vraag die moet beantwoord worden. Pas indien het 

antwoord op deze vraag positief is, kan de vraag naar de toelaatbaarheidvoorwaarde voor de 

informatieverwerking worden gesteld. Zonder welbepaald doeleinde is er immers geen sprake van 

legitieme verwerking van persoonsgegevens. 

 

Op deze vraag bestaat geen gemakkelijk antwoord. Hoewel bestuurlijke politie verschillend wordt 

omschreven, hebben alle definities twee belangrijke aspecten gemeen: het gaat om onder meer om 

voorkomen van verstoring van de openbare rust en veiligheid, waarbij de rechten en vrijheden van de 

burger kunnen beperkt worden. Deze rechten en vrijheden hebben ook weerslag op het 

zelfbeschikkingsrecht van het individu over zijn eigen persoonsgegevens, ook al zijn ze eerder met een 

andere legitiem doeleinde rechtmatig verwerkt. Uit de rechtspraak van het Mensenrechtenhof volgt 

namelijk dat de beperking op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voldoende precies moet 

omschreven zijn zodat het voor de burger duidelijk is in welke gevallen de uitoefening van dit 

grondrecht kan worden beperkt. Artikel 8, lid 2 EVRM bepaalt zoals reeds gezien de kwaliteit van de 

voorwaarden waarbij het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan beperkt worden. 

                                                 
381 Parl. St., Kamer 1990-1991, nr. 1610/1, 18, met verwijzing naar Parl. St., Kamer 1989-1990, nr. 59/10.1988 van 30 april 
1991, 583. 
382 Verslag namens de onderzoekscommissie naar de wijze waarop het banditisme en het terrorisme georganiseerd wordt, 
Parl. St. Kamer, nr. 47-59/10-1988, 582-586. 
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Zo moet de inmenging bij wet voorzien zijn. Dit is pas het geval wanneer de wet voldoende 

toegankelijk is voor de burger en de inhoud van de regeling voldoende precies is om de gevolgen 

ervan met redelijke voorspelbaarheid te kunnen voorzien. 383 Naast het bestaan van de regeling moet 

de burger voldoende informatie krijgen over de reikwijdte en de manier waarop de inmenging in zijn 

privéleven wordt uitgeoefend. De aanvrager van de vergunning moet zich dus precies kunnen 

voorstellen wat hem bij de uitoefening van zijn vrijheid te wachten staat, zodat hij zijn gedrag daarop 

kan afstemmen. 

 

Concreet moet het doeleinde in overeenstemming zijn met de artikel 4 WVP: welbepaald en duidelijk 

omschreven en gerechtvaardigd. In dit verband kunnen we verwijzen naar de beraadslaging van het 

Sectoraal comité van het Rijksregister van 17 februari 2010.384 Daarbij ging het om een aanvraag van, 

de Federale Politie om toegang te bekomen tot de gegevens van het Register van identiteitskaarten en 

het Register van Vreemdelingenkaarten.385 De aanvrager wenste namelijk dat de toegang tot beide 

registers zonder meer zou toegestaan worden voor zijn opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke 

politie. Het sectoraal comité toetste bij de behandeling van het verzoek de artikelen 14 en 15 WPA 

(die respectievelijk de finaliteiten van bestuurlijke en gerechtelijke politie omschrijven) aan de 

voorwaarden van het finaliteitprincipe van artikel 4 WVP. We citeren de overwegingen van de 

Comité: “Het comité stelt vast dat onder meer in de artikelen 14 en 15 WPA, maar ook in het wetboek 

van strafvordering en de bijzondere strafwetten de opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie 

voldoende duidelijk worden afgelijnd waardoor de proportionaliteitstoets, ingevolge dewelke 

persoonsgegevens moeten toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn, uitgaande van de 

doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt, kan worden 

doorgevoerd. Onder deze doeleinden gaat een waaier van taken en opdrachten schuil waarvan de 

efficiënte uitvoering een raadpleging van bijvoorbeeld de foto in het Rijksregister van de 

Identiteitskaarten vereist of waarvoor de aan de politiediensten opgedragen taken sneller en 

efficiënter kunnen worden uitgevoerd.(…). Er kan dus gerust gesteld worden dat het doeleinde 

“gerechtelijke en bestuurlijke politie” welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn 

in de zin van artikel 4, § 1, 2°, WVP. Dit belet niet dat, met het oog op de concrete 

proportionaliteitstoets van sommige gegevens tot dewelke toegang wordt gevraagd, meer in het 

                                                 
383 "Et que les exigences qui découlent de l'expression prévue par la loi vont au-delà de la simple conformité à la loi 
nationale. Il faut d'abord que la 'loi soit suffisamment accessible: le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements 
suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, on ne 
peut considérer comme une 'loi' qu'une norme enoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa 
conduite; en s'entourant au besoin de conseils éclairés (...)" (Hof Mensenrechten, Sunday Times v. United Kingdom, l.c., 
§49) P. DE HERT, “Artikel 8 EVRM. Recht op privacy”, in Johan Vande Lanotte & Yves Haeck (ed.), Handboek EVRM. 
Deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, Antwerpen,-Oxford Intersentia, 2004, 705-788. 
384 De rol van de sectorale comités, meer bepaald het Sectoraal comité van de Federale Overheid wordt verder besproken. 
385 Sectoraal comité van het Rijksregister, Beraadslaging RR nr. 06/2010 van 17 februari 2010, betreft aanvraag van de 
Federale Politie om de toegang te bekomen tot de gegevens van het Register van identiteitskaarten en het Register van 
Vreemdelingenkaarten (RN/MA/2008/064), www.privacycommission. 
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bijzonder de foto, extra garanties kunnen worden geboden teneinde onnodige en dus disproportionele 

raadplegingen kunnen vaststellen en sanctioneren”.386 

 

Volgens het sectoraal comité van het Rijksregister voldoet het begrip “bestuurlijke politie” aan de 

voorwaarden voor een welbepaald, uitdrukkelijk en gerechtvaardigd doeleinde. We moeten evenwel 

benadrukken dat de vraag in deze zaak uitging van de politie en niet van een bestuurlijke overheid. 

Artikel 14 WPA omschrijft immers de specifieke opdrachten van de politiediensten.387 En we hebben 

in hoofdstuk 4 gezien dat de lokale overheid, en de burgemeester of het college van burgemeester en 

schepenen, geen politiedienst is. Aan andere kant blijkt de omschrijving van “bestuurlijke politie” ook 

te kaderen binnen de verantwoordelijkheden van de burgemeester. We kunnen bijgevolg niet met 

zekerheid zeggen welke conclusie van het comité zou zijn wanneer de bestuurlijke overheid toegang 

zou wensen tot bepaalde politionele en gerechtelijke databanken zoals de ANG en het Centraal 

Strafregister en informatiesystemen van andere openbare instellingen zoals de Administratie der 

Directe Belastingen. Wellicht zou bijvoorbeeld de vraag om rechtstreekse toegang tot politionele en 

gerechtelijke informatie op een hinderpaal stuiten. Zo spreken de artikelen 5/1, 5/2 44/1 en 44/5 WPA 

slechts van “mededelen” en “in kennis stellen” en “verslag uitbrengen”. Daarnaast hebben we gezien 

dat wat betreft de toegang tot informatie die is opgeslagen in strafdossiers de toestemming van de 

procureur-generaal bij het hof van beroeps noodzakelijk is. Deze magistraat bepaalt exclusief aan wie 

en van welke gerechtelijke informatie inzage en afschrift van het strafdossier wordt verleend. De 

wetgeving lijkt bijgevolg niet meteen klaar te zijn voor een rechtstreekse (en op eigen initiatief) 

toegang tot politionele en gerechtelijke informatie door de bestuurlijke overheid. 

 

 

Informatieplicht en het controlerecht 

 

Een ander belangrijke aspect in de relatie tussen de bestuurlijke overheid en de burger is de 

openbaarheid van de besluitvorming en de daarbij behorende informatieflux. In principe kan een 

overheid geen individuele beslissing nemen, zonder dat de betrokkene in staat werd gesteld om de 

gegrondheid van de beslissing kan controleren. De betrokkene heeft een recht van inzage op de 

persoonsgegevens die over hem worden verwerkt (art. 10 WVP). Deze informatieplicht geldt echter 

niet voor de politiediensten. Omwille van een adequate uitvoering van hun politieopdrachten moeten 

zij de hiervoor besproken informatie niet aan de betrokkene verstrekken (supra). De vraag is nu of 

bevoegde lokale overheid inzake het voorkomen van illegale activiteiten in het kader van haar 

opdrachten van bestuurlijke politie ook van deze transparantieplicht is vrijgesteld. Dat lijkt echter niet 

                                                 
386 Beraadslaging RR nr. 06/2010 van 17 februari 2010, l.c., 4. 
387 “Hoofdstuk IV. – Opdrachten van de politiediensten, Afdeling 1.- De opdrachten van de politiediensten en het vervullen 
van die opdrachten”, WPA. 
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het geval te zijn. Reeds bij de voorbereiding va de oorspronkelijke WVP was de wetgever zich ervan 

bewust dat de taken van “bestuurlijke politie” moeilijk kunnen afgelijnd worden.388 Zo is niet alleen de 

politie belast met opdrachten van bestuurlijke politie. We hebben hiervoor gezien dat ook aan de 

burgemeester opdrachten van bestuurlijke politie zijn toegekend. Daarom heeft de wetgever ervoor 

gekozen om de politiediensten en overheden die belast zijn met taken van bestuurlijke politie limitatief 

op te sommen in het KB nr. 8 ter uitvoering van artikel 8 WVP (oud).389 Het gaat onder meer om de 

politiediensten zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op 

politie- en inlichtingendiensten, met het oog op de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke 

politie (art. 3, § 5, 2° WVP). Dit zijn de federale en lokale politiediensten en instellingen van openbaar 

nut waarvan de leden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie of agent van 

gerechtelijke politie zijn bekleed.390 Nochtans voorziet de WVP in de mogelijkheid van uitbreiding 

van vrijstelling van het informatieplicht en controlerecht ten opzichte van de betrokkene voor andere 

openbare overheden die met taken van bestuurlijke politie belast zijn, maar dat is tot op vandaag nog 

niet het geval voor de gemeentelijke overheden.391 

 

Indien de bestuurlijke overheid aldus politionele en/of gerechtelijke informatie zou verkrijgen van de 

politiediensten, dan zou dit tot paradoxale gevolg kunnen leiden. Want in dit geval zou de betrokkene 

kennis krijgen over informatie waarvan hij initieel niet wordt geacht op de hoogte te zijn, aangezien de 

lokale overheid niet vrijgesteld is van haar informatieplicht jegens de betrokkene ten aanzien van de 

informatievergaring in het kader van het vergunningenbeleid. Om te voorkomen dat de betrokkene op 

de hoogte zou raken dat een strafonderzoek aangevat is, stelde en deelnemers aan de focusgroep voor 

om de informatie die – in de vorm van een advies – aan de burgemeester zou verstrekt worden niet 

tegensprekelijk te maken. De inhoud van het advies zou in dat geval alleen toegankelijk zijn voor een 

daartoe opgericht onafhankelijk orgaan. Dit orgaan zou kan moeten nagaan of de burgemeester in zijn 

besluit op een zorgvuldige manier heeft rekening gehouden met deze vertrouwelijke informatie 

(hoofdstuk 1, paragraaf 7, sub 9). 

 

 

 

 

 

                                                 
388 Zie voetnoot 280; D. DE BOT, o.c., 82; J. DUMORTIER en F. ROBBEN, o.c., 146. 
389 KB NR. 8 tot vaststelling van de doeleinden, de criteria en de voorwaarden van toegestane verwerkingen van de gegevens 
bedoeld in artikel 8 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens, BS 28 februari 1995. Dit KB werd opgeheven door het hiervoor besproken KB van 13 
februari 2001 ter uitvoering van de gewijzigde WVP. 
390 Art. 3, lid 1, Organieke wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, zoals 
vervangen door artikel 223 WGP. 
391 Krachtens artikel 3, § 5, 3° WVP wordt deze mogelijkheid voorzien bij een in de Ministerraad voorgelegd overlegd 
koninklijk besluit, na advies van de CBPL. 
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Geheimhoudingsplicht bij het verwerken van persoonsgegevens 

 

Het verwerken van politionele informatie is onderworpen aan een geheimhoudingsplicht (art. 

8, § 3 WVP).392 Een is evenwel een verschil tussen het beroepsgeheim, zoals beschermd door artikel 

458 Sw en de geheimhoudingsplicht in de zin van de WVP. Het beroepsgeheim van toepassing is 

ongeacht of er sprake is van verwerken van persoonsgegevens. Vanaf het ogenblik dat de politieagent 

mondeling geheimen worden toevertrouwd, speelt het beroepsgeheim. De geheimhoudingsplicht komt 

daarentegen pas in het vizier wanneer die informatie wordt opgeslagen in een manueel bestand of 

informatiesysteem. Men zou kunnen zeggen dat de geheimhoudingsplicht in de zin van de WVP niet 

beperkt tot horen, zien en zwijgen. Vanaf het ogenblik dat onbevoegden toegang krijgen tot politionele 

informatie kan de geheimhoudingsplicht in de zin van de WVP geschonden worden, ook al gebeurt dat 

niet met opzet. Bovendien is de geheimhoudingsplicht niet noodzakelijk beperkt tot geheimen zoals 

ontwikkeld in de rechtspraak over het beroepsgeheim. Merken we nog op dat niet gebonden zijn door 

het beroepsgeheim niet betekent dat het recht op privacy niet kan geschonden worden. De politieagent 

die het niet nauw neemt met de veiligheidsvereisten bij de verwerking van gevoelige gegevens kan 

geconfronteerd worden met schending van de geheimhoudingsplicht in de zin van de WVP. 

 

De politieagent die de waargenomen feiten tijdens een politieoptreden rechtstreeks meedeelt aan de 

burgemeester, verwerkt niet meteen persoonsgegevens in de zin van de WVP. Dat is pas het geval 

indien de politieagent de gegevens heeft geregistreerd of opgeslagen op een drager. Maar dat betekent 

echter niet dat de het eerste geval de betrokkene geen grondrechtelijke bescherming geniet. In ieder 

geval komt het recht op privacy in het vizier en de bescherming van het beroepsgeheim. 

 

 

6.5. Hoe verloopt de informatieflux op het terrein? 

 

Algemeen 

 

Op de hiervoor besproken ontmoetingsdag van 18 juni 2010 ‘Bestuurlijke Overheid – Magistratuur’ , 

ressort Antwerpen – Limburg, worden twee finaliteiten van verslaggeving opgesomd die relevant zijn 

voor onderhavig onderzoek. Het gaat om: 

- verslaggeving aan de burgemeester betreffende toekomstige gerechtelijke acties waarbij de in 

lichtingen nuttig kunnen zijn voor de handhaving van de openbare orde 

                                                 
392 Art. 8, § 3 WVP luidt: 
“De personen die krachtens § 2 gemachtigd zijn om de in § 1 bedoelde persoonsgegevens te verwerken, zijn tot 
geheimhouding verplicht”. 
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- mededeling door de lokale politie en het parket aan de lokale overheid van voor de bestuurlijke 

politie nuttige inlichtingen. 

 

Zoals in het vorige hoofdstuk werd toegelicht, moet de lokale politie verslag aan de burgemeester doen 

van de gebeurtenissen en voorgenomen politiemaatregelen. In de praktijk blijkt de mededeling van 

informatie als volgt te gebeuren. Er wordt van de oproepen aan en de interventies van de politie een 

inventaris gemaakt. Daarbij worden de volgende gegevens opgenomen: datum en uur van oproep en 

interventie, de persoonsgegevens van de betrokkene, een summiere weergave van de feiten en het 

notitienummer van het proces-verbaal. Het gaat in deze gevallen zowel om opdrachten van 

bestuurlijke politie als van gerechtelijke politie. Al deze informatie wordt in de politiedatabank 

verwerkt (ISLP-systeem, integrated systeem for the local police). Dat wordt ‘vatten’ genoemd. De 

manier van het vatten van die informatie zou echter niet in alle politiezones op dezelfde manier 

gebeuren. 

 

Vervolgens kan door middel van een geautomatiseerde bewerking (een query) het dagverslag worden 

gegenereerd. Bij deze toepassing kunnen de identificatiegegevens van de betrokkene(n) worden 

weggelaten. Maar dit zou niet beletten dat soms toch nog persoonsgegevens in andere rubrieken 

voorkomen of ertoe leiden tot personen toch aan de hand van de feitelijke gegevens kunnen 

geïdentificeerd worden. 

 

Hoe verloopt de informatieverstrekking aan de burgemeester? Dit is niet wettelijk vastgelegd. Volgens 

de uiteenzettingen op deze ontmoetingsdag loopt dat in de praktijk als volgt. Soms wordt de informatie 

via e-mail een ongekuiste ISLP-verslag aan de burgemeester verstrekt. In andere gevallen verkrijgt de 

burgemeester een min of meer gekuiste kopie ervan. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een kopie 

persbericht of weekoverzicht waarbij de informatie geanonimiseerd wordt. In bepaalde gemeenten 

wordt de burgemeester gewoonweg via telefoon op de hoogte gehouden van de belangrijkste 

gebeurtenissen. 

 

De voorgenomen politionele activiteiten worden in bepaalde politiezones onder aanwezigheid van de 

burgemeester op de maandelijkse beleidsvergaderingen met betrekking tot de politiecapaciteit en het 

geïntegreerd veiligheidsbeleid besproken. Op die manier verneemt de burgemeester volgens de auteur 

gerechtelijke informatie. Hij geeft het voorbeeld van een sluiting van een café in verband met 

druggebruik van minderjarigen. Dit is een bestuurlijke maatregel.393 

 

                                                 
393 Zie het in supra besproken art. 9bis van de gewijzigde drugwet. 
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Naar aanleiding van de hiervoor besproken resultaten van de besprekingen in de focusgroep en de 

uiteenzetting op de besproken ontmoetingsdag van 18 juni 2010, vonden wij het interessant deze 

resultaten af te toetsen op het terrein. Het is bekend dat verschillende grote gemeenten in afwachting 

van concrete oplossingen bepaalde maatregelen hebben genomen. Hoewel binnen dit korte tijdsbestek 

maar een aantal gemeenten konden gecontacteerd worden, waren lang niet alle gemeenten bereid om 

hun genomen initiatieven met het onderzoeksteam te delen. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat 

de gemeenten twijfelen of de maatregelen die zij nemen juridisch sluitend zijn en steunen op een 

(solide) wettelijke basis. Deze onzekerheid had een duidelijke weerslag op de gesprekken met de 

gemeenten.394  

 

 

Niet wachten op duidelijke wetgeving 

 

Sommige van de in deze studie geraadpleegde gemeenten wensen niet te wachten op duidelijke 

wetgevende initiatieven om de criminaliteitsfenomenen in hun gemeente aan te pakken. Deze 

gemeenten zijn reeds gestart met het uitstippelen van een gemeentelijk vergunningenbeleid die gericht  

op het voorkomen van (georganiseerde) illegale activiteiten. Tegelijk wordt erop gewezen dat deze 

illegale fenomenen zorgen voor oneerlijke concurrentie in hun gemeente. Ook zijn de gemeenten zich 

ervan bewust dat de genomen maatregelen slechts effect (kunnen) sorteren op het grondgebied van de 

respectievelijke gemeenten. Het opzetten of bestendigen van illegale activiteiten verschuift naar 

andere gemeenten die niet over de middelen of nowhow beschikken om gelijkaardige initiatieven op te 

zetten. Maar onder de huidige omstandigheden moet iedere gemeente voor zijn eigen deur vegen. 

 

 

Informatiebronnen van de burgemeester? 

 

De manier waarop de geraadpleegde gemeenten aan hun informatie komen is lang niet altijd duidelijk. 

Naargelang de gemeente gaat het om formele dan wel  informele contacten met politie en parket. In 

sommige gemeenten wordt de burgemeester zelfs informeel (mondeling) geïnformeerd over de 

politionele en gerechtelijke antecedenten van de vergunningaanvrager door de locale politie. In andere 

geraadpleegde gemeenten krijgt de burgemeester documenten die informatie bevat over het 

gerechtelijk verleden van de vergunningaanvrager. 

 

                                                 
394 Daarom worden de onderstaande bevindingen in algemene zin weergegeven. Aangezien het slechts om enkele gemeenten 
gaat, moeten de onderstaande bevindingen met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Een grootschalige 
bevraging van de gemeenten zou tot andere of genuanceerdere conclusie kunnen leiden. Onderstaande weergave kan dan ook 
niet als representatief beschouwd worden. Ze geven eerder een indicatie van wat er op het terrein speelt. 
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Doorgaans gebeurt de informatiegaring naar aanleiding van concrete beslissingsmomenten. Vooreerst 

is het toekennen van de gevraagde vergunning gekoppeld aan het voldaan hebben van de financiële 

verplichtingen ten aanzien van de gemeente. Het gaat over fiscale verplichtingen en/of openstaande 

retributies enz. Daarnaast wordt in sommige gemeenten veel belang gehecht aan het 

moraliteitsonderzoek. En deze moraliteitsonderzoeken zijn lang niet altijd beperkt tot de onderzoeken 

die duidelijk door de wet zijn opgelegd, zoals dat bijvoorbeeld het geval is voor drankslijterijen en de 

wapenwet. Zo wordt een moraliteitsonderzoek naar drugsverleden soms gegrond op art. 9bis Drugwet. 

Deze bepaling geeft aan de burgemeester de bevoegdheid om, na overleg met de gerechtelijke 

autoriteiten en indien er ernstige aanwijzingen zijn van illegale activiteiten, de inrichting te sluiten. 

 

Voor de screening maakt de politie gebruik van lokale politiedatabank ISLP (Integrated System for the 

Local Police), het gemeentelijk strafregister en de ANG. Het belang van de koppeling van deze drie 

informatiebronnen wordt toegeschreven aan het argument dat het ANG beperkt is door het 

referentiecriterium ‘concreet belang’, waardoor niet om het even welke informatie wordt geregistreerd. 

Dat is niet meteen het geval bij de informatieverwerking in de lokale politiedatabank. Het komt er op 

neer dat de politie via het raadplegen van de lokale ISLP sneller en korter op de bal kan spelen. 

 

In principe moeten de gemeenten toegang kunnen krijgen tot het Centraal Strafregister. Maar dat is 

omwille van technische redenen tot op vandaag nog niet mogelijk. Het is de bedoeling dat de 

gemeenten het Centraal Strafregister kunnen raadplegen via het rijksregisternummer van de burger. 

Maar zolang de connectie nog niet gemaakt is, worden de uitreksel uit het strafregister afgegeven op 

basis van de gegevens die in het gemeentelijk strafregister zijn opgenomen. Een ander niet 

onbelangrijk argument dat wordt aangevoerd voor de toegang tot het gemeentelijk systeem is dat het 

gemeentelijk strafregister onder het beheer valt van de burgemeester valt. Vanuit deze optiek heeft de 

burgemeester toegang tot de gegevens van het gemeentelijk strafregister. Zoals in het vorig hoofdstuk 

gezegd, is gemeentelijk strafregister door de wet op het Centraal Strafregister in principe komen te 

vervallen. En het getuigschrift van goed zedelijk gedrag wordt afgeleverd op basis van het 

gemeentelijk strafregister. Maar zolang de gemeenten geen connectie hebben met het Centraal 

Strafregister kunnen zij door de wet van 31 juli 2009 tot eind 2012 deze getuigschriften blijven 

afleveren. In beginsel is de burgemeester bevoegd voor de het afleveren van het getuigschrift van goed 

zedelijk gedrag uit het gemeentelijk strafregister. Later werd deze bevoegdheid gedelegeerd aan de 

politie. De afgifte van dit getuigschrift kan echter enkel gebeuren op vraag van de betrokkene, en dus 

niet op eigen initiatief van de politie of de burgemeester. De burgemeester kan bijgevolg niet zomaar 

gerechtelijke informatie uit het gemeentelijk strafregister gebruiken in een dossier over een aanvraag 

om een gemeentelijke vergunning. 
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We nemen het voorbeeld van de gemeente Turnhout. Naargelang het doel van de vergunning wordt de 

aanvrager uitgebreider gescreend. De screening gebeurt voor de volgende activiteiten: wedkantoor, 

videotheek, seksshop of seksinrichting waarin pornografische vertoningen plaatsvinden, een club 

openen, de organisatie van personenvervoer, en het schenken van drank bij de organisatie van een 

evenement. In alle gevallen wordt een (moraliteits)onderzoek uitgevoerd ten aanzien van de aanvrager, 

de onderneming en van de bij de uitbater(s) inwonende personen die aan de exploitatie zouden kunnen 

deelnemen, zoals vastgelegd in het Uniform Gemeentelijk Politieverordening.395 

 

Het moraliteitsonderzoek is uitgebreider naargelang het potentieel veiligheidsrisico die inherent is aan 

de inrichting. Dat is met name het geval bij de wedkantoren, videotheken, seksshops en 

seksinrichtingen waarin pornografische vertoningen plaatsvinden en clubs. Het moraliteitsonderzoek 

bestaat uit een onderzoek naar de volgende elementen: 

- een onderzoek zoals bepaalde in het kader van de slijterijen van gegiste dranken 

- een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten 

- onderzoek naar de betaling van de verschuldigde gemeentelijke facturen, belastingen enz. 

- een onderzoek naar ernstige aanwijzingen van (financiële) fraude 

- een onderzoek naar de handel in drugs. 

 

Deze personen moeten de volgende documenten voorleggen: 

- een uittreksel uit het strafregister van de woonplaats of een gelijkwaardig en wettelijk document van 

de woonplaats van het land, indien de aanvrager niet in België woont; 

- kopie van het identiteitsbewijs van de andere medewerkers van de inrichting. 

 

De hiervoor ingewonnen informatie wordt samen met het uittreksel uit het gemeentelijk strafregister 

aan burgemeester overgemaakt. Naast de conclusie van het advies van de politie, wordt aan de 

burgemeester de volgende informatie verstrekt: 

- politionele antecedenten in de ANG en het ISLP: notitienummer, datum feit en aard van het feit; 

- informatie over lopende fraudeonderzoeken of ernstige aanwijzingen van illegale activiteiten met 

drugs; 

- Mogelijke verstoring van de openbare orde 

- persoonlijkheidskenmerken: is de betrokkene agressief, opgepakt voor dronkenschap, een gokker, 

een drugsverslaafde, geestestoestand van de betrokkene, of hij de Nederlandse taal machtig is, andere 

opmerkingen aangaande de moraliteit van de betrokkene. 

Tenslotte wordt aangegeven of de ligging van het pand al dan niet de openbare orde in gevaar brengt 

of kan brengen en wordt uiteindelijk een gunstig of ongunstig advies uitgebracht. 

                                                 
395 www.turnhout.be. 
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Deze maatregelen worden gezien als preventieve maatregelen in het kader van een ‘gewapend 

bestuur”. Om de efficiëntie van het “gewapend bestuur” te verhogen, worden deze maatregelen in de 

toekomst nog gevoelig worden uitgebreid. Een voorstel daartoe wordt (binnenkort) aan de 

gemeenteraad van Turnhout voorgelegd. Het is de bedoeling dat de aanvrager, naast het beschreven 

moraliteitsonderzoek, aanvullende de volgende stukken moeten overleggen: kopie van koopakte of 

huurcontract, kopie van leningscontract en de omvang van de eigen middelen en kopie van het fiscaal 

aanslagbiljet van de voorbije zeven jaar.  

 

Zoals hiervoor opgemerkt zijn de geraadpleegde gemeenten ervan bewust dat opgesomde maatregelen 

gebaseerd zijn op een ruime interpretatie van de wet op het politieambt, artikel 9bis van de drugswet 

en de besproken arresten van de Raad van State van 19 mei 2009 en 20 april 2010 met betrekking tot 

het moraliteitsonderzoek in het kader van het toekennen van een wapenvergunning. Wellicht daarom 

vragen de gemeenten om een duidelijke wettelijke omkadering van de moraliteitsonderzoeken, in het 

bijzonder inzake de financiële antecedenten van de aanvrager. 

 

Voorts lijkt de gemeente Turnhout in de toekomst ook de overlegging van een kopie van het fiscaal 

aanslag biljet te eisen. Wat betreft het overleggen van een kopie van het aanslagbiljet wordt artikel 

337, tweede lid, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 als wettelijke grondslag aangeduid. 

Deze bepaling handelt over het beroepsgeheim. Volgens deze bepaling oefenen de ambtenaren van de 

administratie der directe belastingen ook hun ambt uit wanneer zij wanneer zij aan o.a. andere 

administratieve diensten van de Staat, daaronder begrepen de parketten en de griffies van de hoven en 

van alle rechtsmachten, inlichtingen verstrekken welke voor die diensten, instellingen of inrichtingen 

nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van wettelijk of reglementaire bepalingen. Het komt 

erop neer dat de ambtenaren het beroepsgeheim niet schenden wanneer zij informatie delen met de 

politie – en indirect met de burgemeester – ten aanzien van een financieel onderzoek in het kader van 

de modaliteiten voor het toekennen van een (welbepaalde) vergunning. 

 

Een andere informatiebron – zij het zeer uitzonderlijk – is sociaalrechtelijke informatie. Op grond van 

de arbeidsinspectiewet kan de uitwisseling van sociaalrechtelijke informatie ook doorgegeven worden 

toezichthoudende ambtenaren die geen deel uitmaken van de sociale inspectiediensten. Het gaat in 

geval om ambtenaren die belast zijn toezicht op andere wetgeving en de informatie hen aanbelangt in 

het kader van hun opdrachten. Via de politie krijgt de burgemeester vervolgens ook kennis over deze 

informatie. 

 

Los van de vraag of de informatie-uitwisseling nu al dan niet formeel geschiedt, wordt in het algemeen 

de artikelen 5/1, 5/2, 44/1 en 44/5 van de wet op het politieambt als wettelijk grondslag aangeduid. 
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Sommige gemeenten zien in deze bepalingen een duidelijke wettelijk finaliteit om de 

informatieoverdracht tussen de bestuurlijke overheid, politie en parket rechtvaardigen. Bij de aanvraag 

tot het verkrijgen van een uitbatingvergunning van een bijvoorbeeld een café wordt soms aan de 

burgemeester een lijst verstrekt van processen-verbaal die lastens de café werden opgemaakt of soms 

een verslag opgemaakt waarin de politionele en gerechtelijke antecedenten van de 

vergunningaanvrager wordt samengevat, voor zover de betrokkene in verband kan worden gebracht 

met niet geringe criminele activiteiten. 

 

Wat betreft de uitwisseling van sociaalrechtelijke informatie lijkt men aanknopingspunten in de wet op 

de arbeidsinspectie te vinden.396 Op grond van artikel 5, eerste lid, van deze wet delen de sociale 

inspecteurs van de inspectiedienst, wanneer zij dat nodig achten, de inlichtingen die zij bij hun 

onderzoek hebben ingewonnen mee aan de openbare en aan de meewerkende instellingen van de 

sociale zekerheid, aan de andere sociale inspecteurs van de andere inspectiediensten, alsook aan alle 

ambtenaren belast met het toezicht op andere wetgeving, in zoverre die inlichtingen deze laatsten 

aanbelangen bij het uitoefenen van het toezicht waarmee ze belast zijn.  

 

Voorts worden de informatieverzameling (ook) gegrond op art. 135 § 2 NGW. De motieven die 

hiervoor worden opgeworpen zijn: aantasting van het imago van gemeenten, onveiligheidsgevoel in de 

gemeente, onveilige stad; voorkomen van overlast, illegale activiteiten verstoren de rust en 

samenleving en falend federaal strafbeleid. Samengevat komt het erop neer dat de aanvrager van een 

vergunning moet kunnen aantonen dat hij een rechtmatig doel nastreeft en de burgemeester op basis 

van een persoonlijke screening tot de overtuiging kan komen dat het afleveren van de vergunning niet 

zal gebruikt worden en voor activiteiten die gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid in 

de gemeente. Het komt er dus op aan om te weten wat is er over de aanvrager bekend en of zijn 

‘profiel’ een gevaar kan vormen voor misbruik van de vergunning? Dit lijkt in zekere zin een 

afspiegeling te zijn van een toepassing van de in hoofdstuk 1 kort besproken Nederlandse Bibob-wet. 

 

Lang niet alle gemeenten beschikken over een gedetailleerd uitgewerkt draaiboek waarin stapsgewijs 

het preventief onderzoek wordt uitgewerkt. Sommige gemeenten hebben een formele procedure 

opgezet, waarbij de betrokkene zelfs voorafgaand wordt gehoord door ambtenaren van de gemeente. 

Deze formele procedure bestaat erin dat de betrokkene de kans krijgt bepaalde tekortkomingen nader 

te verklaren en desgevallend in orde te brengen.  

 

Soms is dat de procedure voorafgaand aan de beslissing van de burgemeester tegensprekelijk. Maar de 

informatie-uitwisseling is niet bij iedere gemeente openbaar of transparant. In sommige gemeenten is 

                                                 
396 Wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie. 
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er daarentegen geen sprake van een voorafgaand tegensprekelijke procedure, maar de betrokkene kan 

zich makkelijk informeren over de aard van de informatie die over hem of haar wordt verzameld en 

bestemming ervan. Ook in deze gevallen is er lang niet altijd sprake van een samenhangend uitgewerkt 

beleidsinstrument waarin de spelregels voor informatieverwerking in kaart wordt gebracht. In deze 

gevallen is informatieverwerking is wel transparant, maar gefragmenteerd over specifieke formulieren 

naargelang het doel dat met de vergunning wordt nagestreefd. De informatieverwerking is in die zin 

transparant, dat de betrokkene zelf kan nagaan welke informatie bij de aanvraag van een welbepaalde 

vergunning over hem of haar wordt verzameld. Deze stukken moeten de burgemeester helpen om een 

zorgvuldig overwogen besluit te nemen rekening houdend met de aard van de vergunning die wordt 

aangevraagd. 

 

In het licht van het bovenstaande is het aan te bevelen dat een duidelijk wettelijk kader 

wordt voorzien waarin de gevallen en omstandigheden worden vermeld waarin welke 

soort gevoelige informatie mag of moet door de burgemeester worden ingewonnen door. 

Tegelijkertijd zou een uniforme formele procedure voor de verwerking van deze 

informatie moeten uitgetekend worden, waarbij rekening wordt gehouden met 

fundamentele principes zoals het recht van inzage en de hoorplicht. 

 

 

6.6. Financiële informatie 

 

Algemeen 

 

Uit voorgaande kan afgeleid worden dat er kennelijk ook behoefte is aan financiële informatie over de 

vergunningaanvrager. In de eerste casus die aan de focusgroep werd voorgelegd, zien we dat, hoewel 

de eigenaar van de inrichting netjes aan de vereiste documenten en attesten beschikt, er toch vragen 

rijzen bij de financiering van de inrichting. Bij deze casus, die geen fictief geval is, had de lokale 

overheid twijfels voor legaliteit van de investeringen. De keuze om deze casus aan een debat in de 

focusgroep te onderwerpen is dan ook geen toeval. Wanneer de gemeente een vergunning verleent 

voor een inrichting die de facto moet dienen om de illegale middelen in het reguliere economische 

verkeer te brengen met het oogmerk om de gelden ‘wit te wassen’, dan werkt de gemeenten ongewild 

(onbewust) mee aan de exploitatie van illegale activiteiten. En dat kan niet de bedoeling zijn. 

 

Naast het zogenaamde ‘wiswassen’ van gelden kan er ook fraude in het spel zijn. In dit onderzoek 

bespreken we twee rechtsinstrumenten die kunnen gelinkt worden aan de eerste casus. Het betreft de 

wet van 13 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van financiële stelsels voor het witwassen 
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van geld en de verificatie van het inkomen met de investeringen via het aanslagbiljet der directe 

belastingen. 

 

 

De toepassing van de witwaswet 

 

Ten aanzien van de toegang tot financiële gegevens zijn er diverse juridische knelpunten. Behalve 

politieagenten zijn ook notarissen, advocaten, boekhouders en de ambtenaren van financiën gebonden 

aan het beroepsgeheim. Dat is echter niet het geval voor bankiers. Deze personen hebben een 

discretieplicht en vallen daardoor buiten het toepassingsgebied van artikel 458 Sw. Maar het niet 

respecteren van de discretieplicht kan schending van het recht op privacy tot gevolg hebben  en 

aansprakelijk worden gesteld wanneer de cliënt schade heeft geleden door de vertrouwensbreuk.397  

 

Onder omstandigheden zijn de financiële instellingen en bepaalde beroepen buiten de financiële sector 

verplicht hun geheimhoudingsplicht te doorbreken. Dat is geval wanneer toepassing wordt gemaakt 

van de wet van 13 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van financiële stelsels voor het 

witwassen van geld.398 Deze wet is in zoverre van belang dat zij, naast het opsporen en bestraffen van 

criminele activiteiten, ook een preventief oogmerk heeft, namelijk het voorkomen dat illegale gelden 

terechtkomen in het reguliere economische circuit. In dat geval plegen de tot geheimhouding 

gebonden personen geen schending van het strafrechtelijk gesanctioneerd beroepsgeheim, noch maken 

de tot discretieverplichte personen een contractuele fout wanneer zij de op hen betrekking hebbende 

verplichtingen uit de witwaswet te goede trouw naleven, zodat zij niet burgerrechtelijk aansprakelijk 

kunnen gesteld worden.399 

 

Tijdens de besprekingen van de casus in de focusgroep werd de vraag gesteld of de indicaties dat er 

wellicht sprake is van het gebruik van illegale middelen, niet eerder had kunnen ontdekt worden. In 

deze casus komen bijvoorbeeld twee figuren op de voorgrond: de bankinstelling en de notaris. Van 

beide actoren wordt namelijk veronderstelt dat zij hun verantwoordelijkheid opnemen in de strijd 

tegen het gebruik van illegale middelen ter financiering van criminele activiteiten. Het kan hierbij gaan 

                                                 
397 Daarnaast kan dat de bankier, als gevolg van de schending van zijn discretieplicht, aansprakelijk wordt gesteld voor de 
veroorzaakte schade (art. 1382 B.W.) Zie B. ALLEMAAERSCH, ‘Het toepassingsgebied van art. 458 Strafwetboek. Over 
het succes van het beroepsgeheim en het geheim van dat succes’, R.W. 2003-2004, nr. 1, 1-19. Op de niet-naleving van de 
bepalingen van de WVP staan overigens strafrechtelijke sancties. 
398 Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme, BS 28 januari 1993. Hierna “witwaswet”. 
399 Art. 32 witwaswet. 
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om (fictieve) leningen of illegale middelen in circulatie te brengen, het gebruik van bedrijfswinsten uit 

fictieve buitenlandse schijnvennootschappen enz. 400 

 

Krachtens de witwaswet moeten onder meer de financiële instellingen, bedrijfsrevisoren, externe 

boekhouder, externe belastingsconsulenten en een aantal personen die hun beroep in principe buiten de 

financiële sector uitoefenen, zoals notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders een aantal 

verplichtingen naleven, zodat zij hun medewerking verlenen aan de strijd tegen het witwassen van 

geld en dit moeten melden aan de Cel voor Financiële informatieverwerking. 

 

Het witwassen van geld wordt ruim omschreven: 

- de omzetting of overdracht van geld of activa met de bedoeling die illegale herkomst ervan te 

verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit die geld of deze 

activa voortkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden; 

- het verhelen of verhullen van de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of 

eigendom van geld of activa waarvan men de illegale herkomst kent; 

- de verwerving, het bezit of het gebruik van geld of activa waarvan men de illegale herkomst kent 

- de deelneming aan, de medeplichtigheid tot, de poging tot, de hulp aan, het aanzetten tot, het 

vergemakkelijken van of het geven van raad betreffende een van de in de drie voorgaande punten 

bedoelde daden.401 

 

Financiële ondernemingen of personen moeten de identiteit van hun cliënten vaststellen en wanneer zij 

weten of vermoeden dat bepaalde financiële verrichtingen te maken kunnen hebben met 

witwasoperaties (of financiering van terrorisme) of ernstige fiscale fraude, moeten zij dit melden aan 

de Cel voor Financiële Informatieverwerking.402 Dezelfde financiële ondernemingen en personen 

hebben deze plicht ook wanneer hen een feit bekend wordt dat op het witwassen van geld zou kunnen 

wijzen.403 

 

 

Meldingsplicht van notarissen, advocaten en cijferaars 

 

In bepaalde gevallen hebben ook notarissen advocaten, bedrijfsrevisoren, externe accountants en 

externe fiscalisten een meldingsplicht aan de Cel voor Financiële Informatiewerking.404 Notarissen 

                                                 
400 Zie uitgebreid over deze wet en het gebruik van verschillende witwasmechanismen, H. BERKMOES, R. VANDAELE en 
B. DE BIE, Misdaad loont niet (meer?). De bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen en de bestrijding van 
het witwassen in België, Brussel, Politeia 1994, 173 p. 
401 Art. 5 en 28 witwaswet 
402 Art. 23 witwaswet. 
403 Art. 25 witwaswet. 
404 Art. 26, § 1 witwaswet. 
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bedrijfsrevisoren, externe accountants en externe fiscalisten zijn evenwel van deze meldingsplicht 

vrijgesteld wanneer zij deze informatie van hun cliënten verkrijgen: 

- binnen het kader van hun beroepsuitoefening 

- en deze informatie verkrijgen bij het bepalen van de rechtspositie van hun cliënten. 

De vrijstelling van meldingsplicht geldt uiteraard niet wanneer zij zelf deelnemen aan dergelijke 

witwasoperaties of advies verstrekken met betrekking tot witwasoperaties (of financiering van 

terrorisme).405 

 

Wat betreft meldingsplicht van advocaten geldt dat zij, wanneer zij kennis krijgen of vermoeden dat 

hun cliënten financiële verrichtingen uitvoeren of willen uitvoeren die verband houden met 

witwaspraktijken (of financiering van terrorisme), zij daarvan de stafhouder van de Orde waartoe zij 

behoren op de hoogte moeten brengen.406 Omwille van de bijzondere kenmerken die verbonden zijn 

aan het beroep van advocaat, is de vrijstelling van de meldingsplicht uitgebreider. Ten aanzien van 

advocaten worden vrijgesteld van deze meldingsplicht wanneer zij deze informatie verkrijgen: 

- bij het bepalen van de rechtspositie van hun cliënten 

- of verband met de verdediging of vertegenwoordigen van die cliënt in een rechtsgeding, ongeacht het 

tijdstip waarop deze informatie gedurende het geding wordt ontvangen of verkregen. 

 

Maar ook voor de advocaten geldt deze vrijstelling niet wanneer zij zelf deelnemen aan dergelijke 

witwasoperaties of advies verstrekken met betrekking tot witwasoperaties (of financiering van 

terrorisme). Zo is de witwaswet van toepassing op advocaten wanneer zij hun cliënt bijstaan bij het 

voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen die verband houden met: 

1) de aan- of verkoop van onroerend goed of bedrijven 

2) het beheren van diens geld, effecten of andere activa 

3) de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen 

4) het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, de uitbetaling of het beheer van 

vennootschappen 

5) de oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke 

juridische constructies. 

Of ook nog wanneer zij optreden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële 

verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed.407 

                                                 
405 Ibid. 
406 Art. 26, § 3 witwaswet. 
407 Art. 3, 5° witwaswet. Tegen deze regeling werd door de Vlaamse en Franse Orde van advocaten een beroep tot 
vernietiging ingediend bij het Grondwettelijk Hof voor de bepalingen die betrekking hadden op advocaten. Volgens beide 
Orden zijn de bepalingen in strijd met het beroepsgeheim en de onafhankelijkheid van de advocaat die essentieel zijn voor 
een eerlijk proces en voor de eerbiediging van de rechten van de verdediging. Ook de mogelijkheid van elke werknemer of 
vertegenwoordiger van een advocaat om individueel inlichtingen aan de CFI te verstrekken kon volgens de Orden niet door 
de beugel. Slechts ten aanzien van dit laatste kregen de Orden het gelijk aanhun kant. Het Grondwettelijk Hof beslist dat niets 
zou kunnen verantwoorden dat een persoon die buiten de relatie tussen de advocaat en de cliënt staat, gegevens betreffende 
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De meldingsplicht zou uiteraard haar doel voorbijschieten wanneer de betrokken malafide personen of 

organisaties op de hoogte zouden gebracht worden van de melding aan de Cel. Vandaar dat de 

meldingsplichtige ondernemingen en personen in geen geval de mededeling van deze informatie aan 

de Cel ter kennis van hun cliënt of een derde mogen brengen. Wanneer een notaris, advocaat, 

bedrijfsrevisor, externe accountant of externe fiscalisten zijn cliënt adviseert om niet deel te nemen aan 

dergelijke illegale activiteiten is er evenwel geen sprake van schending van het kennisgevingverbod.408 

 

 

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) 

 

Zoals hiervoor gezien geldt de CFI als centraal meldpunt inzake witwasoperaties, ernstige financiële 

fraude en financiering van terrorisme, die als schakelpunt fungeert ten opzichte van het parket.409 De 

reden voor de oprichting van een onafhankelijk administratieve autoriteit heeft onder meer te maken 

met de gevoelig karakter van melding en dus het doorbreken van de vertrouwelijkheid met de cliënt. 

Daarom wordt de informatie pas aan het parket doorgegeven wanneer er volgens de CFI ernstige 

aanwijzingen omtrent de in de witwaswet opgesomde illegale financiële activiteiten. Om een grond 

onderzoek te kunnen voeren beschikt de CFI dan ook over enkele specifieke bevoegdheden.410 Zo kan 

de CFI de financiële ondernemingen en personen ondervragen, maar ook onder meer de politie 

administratieve diensten en de gerechtelijke overheden bevragen. Wat betreft de gerechtelijke 

overheden worden de inlichtingen door de onderzoeksrechter evenwel niet aan de CFI medegedeeld, 

zonder de uitdrukkelijke toestemming van de procureur-generaal of de federale procureur.411 

 

 

                                                                                                                                                         
de cliënt aan de bedoelde autoriteiten zou kunnen bezorgen, temeer omdat het niet echt onwaarschrijnlijk is dat de 
werknemers van een advocaat over geen enkele juridische kwalificatie of bevoegheid beschikken en derhalve niet kan 
ingezien worden hoe zij zouden kunnen oordelen over de vraag of al dan niet voldaan is aan de voorwaarden inzake de 
toepassing van de wet op de advocaat bij wie zij zijn tewerkgesteld of die zij vertegenwoordigen, GwH nr. 10/2008, 23 
januari 2008, overweging 15.3; J. STEVENS en G.A. DAL, “Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 23 januari 2008 en 
de preventie van witwassen: de Ordes halen hun gelijk”, RW 2008-09, afl. 3, 91-108. Eerder had het Hof van Justie op een 
prejudiciële vraag van het Grondwettelijk Hof beslist dat de Belgische advocaten onderworpen zijn aan de informatie- en 
samenwerkingsplicht wanneer zij advies verlenen over bepaalde financiële transacties van hun cliëten in zaken die geen 
verband houden met een gerechtelijke procedure, HvJ, C-305/05, 26 juni 2007. Zie hierover E. BREWAEYS, “Zwarte toga 
wast niet witter”, De Juristenkrant 2007, afl. 153, 1. Via de wet van 18 januari 2010 tot wijzing van de wet van 11 januari 
1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme, en het Wetboek van vennootschappen (BS 26 januari 2010) werd rekening gehouden met de kritiek van het 
Grondwettelijk Hof. Voortaan kan dergelijke informatie slechts nog door een werknemer gebeuren indien hij daartoe door de 
de adcocaat is aangesteld (art. 29 witwaswet). 
408 Art. 30, § 1 witwaswet.  
409 De CFI staat onder toezicht van de ministers van Justitie en Financiën en wordt geleid door een magistraat (art. 22, § 3 
witwaswet). 
410 Uitgebreid J.P. SPREUTELS, en P. DE MUELENAERE, De cel voor financiële informatieverwerking en de voorkoming 
van het witwassen van geld in België, Brussel, Bruylant 2003, 330 p. 
411 Art. 33 witwaswet. Bij het verwerken van deze financiële informatie en verkregen inlichtingen zijn de leden van de Cel 
overigens ook gebonden aan het beroepsgeheim (art. 35 witwaswet). 
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De witwaswet toegepast op de casus 1 

 

In de context van de besproken casus had de instrumenterende notaris het CFI moeten inlichtingen 

indien hij wist of het vermoeden had dat er sprake kon zijn van een witwasoperatie of ernstige fraude 

met financiële middelen. In dat geval had de CFI de administratieve diensten bij de gemeenten om 

bijkomende inlichtingen kunnen vragen, waarbij bij ernstige aanwijzingen het parket kon ingelicht 

worden. Het is echter de vraag of de Cel de lokale overheid de beslissing om het dossier over te maken 

aan het gerecht mag meedelen en of de lokale gemeente vervolgens deze informatie kan gebruiken bij 

de besluitvoering van de vergunning aanvraag, zonder medeweten van de betrokkene. 

 

In de besproken casus had de politie vragen bij de herkomst van de financiële middelen die in de 

inrichting werd geïnvesteerd. In de huidige stand van de witwaswet zal de lokale overheid (wellicht) in 

het ongewisse blijven van het eventuele onderzoek van de CFI en de doorgifte van het dossier aan de 

gerechtelijke overheid. Nochtans had de eigenaar van de inrichting deze zaak wellicht niet op poten 

kunnen zetten zonder het gebruik van illegale gelden en had hij de zaak bijgevolg niet had kunnen 

aanwenden om een drugshandel op te zetten of te bestendigen. Indien wordt aangenomen dat er in 

casu sprake is van illegale middelen die op hun beurt leiden tot het opzetten of bestendigen van 

illegale activiteiten, waarbij het verkrijgen van een gemeentelijke vergunning een belangrijke factor is 

voor de exploitatie van de illegale activiteiten, kunnen we aannemen dat er sprake is van ernstige 

aanwijzingen dat de vergunning wordt misbruikt, waardoor niet alleen de belangen van de gemeente 

worden gesteld, maar dat ook de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt. 

 

Wanneer de burgemeester of de bevoegde administratieve dienst echter weten of vermoeden dat de 

investeringen in een inrichting waarvoor een vestigings- of uitbatingvergunning wordt aangevraagd in 

verband kunnen staan met een witwasoperatie, lijkt het niet uitgesloten dat de bestuurlijke overheid dit 

op eigen initiatief meldt aan de CFI. In termen van de WVP zou het lokale bestuur geen 

transparantieplicht hebben ten opzichte van de betrokkene, aangezien de verwerkingen die 

noodzakelijk zijn voor de toepassing van de witwaswet gedeeltelijk van het toepassingsgebied van de 

WVO uitgesloten zijn (art. 3, § 5, 4° WVP). Zo zijn de verwerkingen in het kader van de toepassing 

van de witwaswet onttrokken aan de informatieplicht aan de betrokkene, de verplichting om toegang te 

verlenen tot zijn gegevens en deze desgevallend te verbeteren. Hoogstens kunnen deze 

controlemaatregelen dan onrechtstreeks door de CBPL uitgeoefend worden (art. 13 WVP). Maar de 

gedeeltelijke uitsluiting geldt in principe alleen voor de in de witwaswet opgesomde ondernemingen 

en personen. De bestuurlijke overheden worden daarin niet genoemd. Hoe deze wet en bijgevolg de 

gedeeltelijke uitsluiting van het toepassingsgebied van de WVP in geval van spontane mededeling aan 

de CFI moet geplaatst worden, is echter onduidelijk. 
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De witwaswet zou in die zin kunnen aangepast worden dat de burgemeester op eigen verzoek 

door middel van een attest of de betrokkene gekend is bij het CFI. 

 

 

Bankgegevens en mededeling aan derden 

 

Financiële ondernemingen en personen spelen een belangrijke rol in de strijd tegen het wiswassen van 

geld. Vandaar dat het niet ondenkbaar is dat sommige gemeenten geïnteresseerd kunnen zijn in de 

herkomst van de investeringen in de inrichting waarvoor een vestigings- of uitbatingvergunning wordt 

aangevraagd. Voorbeelden zijn het overleggen van een kopie van de leningsakte, attest van de 

investering van de persoonlijke middelen in de inrichting en – onrechtstreeks – een kopie van de  

verkoopovereenkomst of notariële akte om de totale aankoopsom van het pand te kennen. Het is één 

van de elementen in een poging om via het samenbrengen van deze stukken indicaties van illegale 

activiteiten te ontdekken. 

 

Hoewel niet alle persoonsgegevens even risicovol zijn voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, worden de gegevens omtrent het vermogen en inkomsten beschouwd als strikt persoonlijk 

en vertrouwelijk. Sedert het arrest van Hof van Cassatie van 25 oktober 1978 staat het vast dat de 

bankier niet gebonden is door beroepsgeheim in de zin van artikel 458 Sw. Er is met andere woorden 

geen sprake van een strafrechtelijke gesanctioneerd bankgeheim in België.412 De bankier is 

daarentegen wel gebonden aan een discretieplicht. Het bankgeheim verplicht de bankier dan ook om 

de hem toevertrouwde gegevens met de nodige discretie te behandelen en slechts aan derden mede te 

delen in de uitzonderlijke gevallen die door de wet zijn bepaald. Daarbij moet rekening worden 

gehouden met de spelregels van de wet verwerking persoonsgegevens.413 Dat betekent dat de doorgifte 

aan derden slechts kan gebeuren, mits een wettelijke grondslag of de (schriftelijke) toestemming van 

de betrokkene, de doorgifte tot deze gevoelige informatie voldoende precies omschreven is en 

noodzakelijk en proportioneel is ten opzichte van het wettig doel dat met de verwerking wordt beoogd. 

 

De beginselen van de WVP zijn ook va toepassing op de banksector. Zij verwerken in het kader van 

hun rijk aanbod aan financiële producten een enorme hoeveelheid persoonsgegevens die in diverse 

bestanden zijn verwerkt. Dagelijks worden miljoenen financiële transacties via geautomatiseerde 

systemen verwerkt. Doorgaans gebeurt de mededeling aan derden op grond van de toestemming van 

                                                 
412 E. MEYSMANS; “Gevolgen voor de banksector”, in J. DUMORTIER en F. ROBBEN (ed.), Persoonsgegevens en 
privacybescherming, o.c., 235. 
413 K. VAN RAEMDONCK, “De invloed van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens op de banksector”, RW 1996-1997, afl. 27, 899. Dat is nog meer het geval indien 
het om negatieve informatie gaat zoals het bestaan van een zware schuldenlast of het onregelmatig terugbetalen van een 
krediet, A. VERBEKE, “Informatie over andermans vermogen. Belangenafweging tussen het recht op privacy en het recht op 
informatie van de schuldenaar en het recht op informatie van de schuldeiser”, RW 1993-1994, afl. 32-33, 1132. 
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de cliënt (betalingen) of door de wet opgelegd.414 Ook de WVP sluit de doorgifte van de 

persoonsgegevens aan derden niet uit.415 Op verschillende plaatsen in de WVP wordt de derde 

genoemd. Dat is onder meer het geval wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van 

een taak van openbaar belang die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag, die is 

opgedragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking of aan de derde aan wie de gegevens worden 

verstrekt (art. 5, e WVP). Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een wettelijk regeling een 

bepaalde taak aan de derde opdraagt. In zoverre er sprake is van een legitieme, heldere en specifieke 

omschrijving van het doeleinde is het bijgevolg niet uitgesloten dat de persoonsgegevens aan een 

derde worden medegedeeld zonder toestemming van de betrokkene. 

 

Hoewel in de optiek van de WVP de mededeling van persoonsgegevens aan een derde niet uitgesloten 

is, kunnen andere hinderpalen de doorgifte verhinderen. Wat betreft de banksector ligt deze hinderpaal 

in de discretieplicht van de bankier. Deze discretieplicht houdt in dat de bank deontologisch verplicht 

is vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te houden en niet aan derden mede te delen. De 

discretieplicht is in privacybeschermend opzicht dus ruimer dan de WVP. Met andere woorden, ook al 

worden de bepalingen van de WVP netjes nageleefd, dit ontslaat de bankier niet van eventuele 

aansprakelijkheid in het kader van de discretieplicht. De discretieplicht staat in principe de mededeling 

van vertrouwelijke gegevens aan derden in de weg, tenzij de wet een dergelijke mededeling oplegt of 

aan een bepaalde derde een wettig belang heeft in het kader van een privaatrechtelijke verhouding.416 

 

 

Onrechtstreekse toegang tot bankgegevens 

 

Hiervoor hebben we gezegd dat het niet uitgesloten is dat bepaalde gemeenten de ontvankelijkheid van 

een aanvraag tot het verkrijgen van een gemeentelijke vergunning onder meer onderwerpen aan de 

voorwaarde van overlegging van een kopie van de lening als een van de maatregelen om de reële 

financiering te kunnen inschatten. Los van de vraag of de gemeente de overlegging van financiële 

documenten kan legitimeren via een gemeentelijke verordening, is het de vraag of de mededeling kan 

gerechtvaardigd worden in termen van privacy. 

 

                                                 
414 Zie bijvoorbeeld art. 46quater Sv. Deze bepaling heeft aan de procureur des Konings de bevoegdheid om bankgegevens 
op te vragen wanneer er ernstige aanwijzingen zijn van strafbare feiten waarop een correctionele hoofdgevangenisstraf van 
minstens één jaar kan opgelegd worden. Hierbij heeft de banksector een medewerkingsplicht. Zie uitgebreid H. 
BERKMOES, “Bankrekeningen en banktransacties”, in X., Postal Memoralis. Lexicon strafrecht, strafvordering en 
bijzondere wetten, 19 juni 2006, B 12/2 et seq, en art. 315 et seq wat de onderzoeksbevoegdheden van de fiscale administratie 
betreft. Zie over de draagwijdte met betrekking tot het verbod van omzeiling van het bankgeheim, S. VERDONCK, noot 
onder Brussel 14 oktober 2010, AFT 2011, afl. 5, 17-21. 
415 De WVP omschrijft “derde” als de (rechts)persoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur, niet zijnde de 
betrokkene, noch de verantwoordelijke voor de verwerking, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks 
gezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om gegevens te verwerken (art. 1, § 6 WVP). 
416 A. VERBEKE, l.c., 1133 et seq; K. VAN RAEMDONCK, l.c., 914. 
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Aan de ene kant wordt de discretieplicht wordt de facto omzeild wanneer de bestuurlijke overheid 

langs de vergunningaanvrager om toegang krijgt tot bepaalde financiële documenten. Aan de andere 

kant, zal de bankier in principe niet betrokken zijn bij het verstrekken financiële informatie aan de 

gemeente aangezien de partijen ieder over een origineel van de leningsactie beschikken. Het volstaat 

dat de vergunningaanvrager van zijn origineel een kopie maakt en deze overhandigd aan de 

administratieve dienst van de gemeenten. 

 

Waar de bestuurlijke overheid niet rechtstreeks de medewerking van de bankier kan opleggen, wordt 

dit obstakel dus uit de weg geruimd door de gegevens aan de betrokkene zelf te vragen. Hoewel de 

betrokkene niet kan gedwongen worden deze informatie aan de bestuurlijke overheid te overhandigen, 

heeft hij toch gen keuze: zij dossier wordt niet in overweging genomen zonder de gevraagde stukken. 

Bij de inschrijving ten aanzien van de gunning van opdrachten in het kader van openbare 

aanbestedingen, is de toekenning van de opdracht, mits overleggen van bepaalde financiële attesten 

daarentegen wel wettelijk geregeld. De vraag stelt zich dus of het principe “wat het openbaar bestuur 

niet rechtstreeks kan, kan zij ook niet onrechtstreeks, niet van toepassing is. Uit het voorgaand volgt 

dat de gemeenten het toch doen en onrechtstreeks gevoelige informatie van de vergunningaanvrager 

verzamelen, al dan niet met zijn toestemming. Wanneer de gemeente met dergelijke regeling haar 

bevoegdheid overschrijdt is er sprake van een onwettige gemeentelijke regeling. Persoonsgegevens die 

op basis van een onwettige regeling worden verwerkt, zijn in strijd met de beginselen van de WVP. 

Aan de andere kant spelen de beginselen van behoorlijk bestuur op grond waarvan een eventuele 

onwettige omzeiling van het bankgeheim nefast kan zijn voor het besluit van het lokale bestuur.  

 

Kan de toestemming van de betrokkene om deze gegevens te verwerking een oplossing bieden? 

Dat hangt ervan af of die toestemming in alle vrijheid wordt gegeven. Mogen we niet vergeten 

dat het uitoefenen van dwang of feitelijkheden om informatie te krijgen die wordt verkregen via 

het recht van toegang van de betrokkene tot gegevens die over hem worden verwerkt, strafbaar 

wordt gesteld.417 Indien de gemeente op onrechtstreekse wijze financiële informatie van de 

vergunningaanvrager zou bekomen, terwijl daarvoor geen wettelijke grondslag voorhanden is, 

zou men kunnen argumenteren dat deze verwerkingen niet alleen ongeoorloofd zijn, maar 

bovendien een strafrechtelijke inbreuk vormen op de WVP. 

 

 

 

 

 

                                                 
417 Art. 39, 6° WVP. 
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(On)rechtstreekse toegang tot sociaalrechtelijke informatie 

 

Sommige gemeenten maken gewag van een mondelinge samenwerkingsverband met FOD Sociale 

Zekerheid en arbeidsauditeur wat betreft onderzoek naar sociaalrechtelijke inbreuken, onbetaalde 

sociale zekerheid, enz. 

 

Op grond van de arbeidsinspectiewet kan de uitwisseling van sociaalrechtelijke informatie ook 

doorgegeven worden aan toezichthoudende ambtenaren die geen deel uitmaken van de sociale 

inspectiediensten. Het gaat in geval om ambtenaren die belast zijn toezicht op andere wetgeving en de 

informatie hen aanbelangt in het kader van hun opdrachten. Hierbij wordt gedacht aan de politie.418 Op 

die manier krijgt de burgemeester ook kennis over deze informatie. 

 

Hiervoor hebben we reeds de vraag gesteld of deze informatie kan gedeeld worden met de lokale 

overheid. We herhalen dat volgens cassatierechtspraak kunnen sociale inspecteurs de inlichtingen die 

zij tijdens hun onderzoek en buiten de opdrachten van de gerechtelijke overheid hebben ingewonnen, 

zonder de toestemming van deze laatste meedelen aan instellingen van de sociale zekerheid en andere 

inspectiediensten, alsook aan ambtenaren van andere wetgevingen, in zoverre die inlichtingen de 

ontvangende diensten aanbelangen bij de uitoefening van hun opdracht. Het speelt hierbij geen rol of 

op grond van deze inlichtingen door de sociale inspecteurs een proces-verbaal werd opgemaakt.419 

Wanneer het onderzoek van de sociale inspectie kadert in een strafrechtelijk onderzoek, is voor de 

mededeling van inlichtingen en informatie de toestemming van de procureur-generaal of de auditeur-

generaal vereist.420 Het lokale bestuur wordt niet als ontvanger in de Arbeidsinpectiewet genoemd421, 

waardoor de mededeling van deze informatie aan de burgemeester in hoofde van de sociale 

inspecteurs principe niet mogelijk is. Anderzijds lijkt de informatieoverdracht met toestemming van de 

gerechtelijke overheid via de weg van art. 125 KB Tarief Strafzaken niet meteen uitgesloten.422 

 

 

 

 

 

 

                                                 
418 J.P. BOGAERT, ‘Het Sociaal Strafwetboek: over ‘nieuwigheden’, ‘bijna-nieuwigheden’ en ‘blijvers’ (deel II)’, T. Strafr. 
2011/1, 3-21. Volgens deze auteur heeft deze laatste uitbreiding van de mededeling van informatie, l.c., 12, voetnoot 112. 
419 Cass. 29 oktober 2007, S.060091.N, www.cass.be. 
420 Art. 6 § 1 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie. 
421 Art. 5 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie. 
422 We merken nog op dat artikel 125 van het KB van 28 december 1950 de toepassing van art. 6, § 1 arbeidsinspectiewet 
buiten spel zet. (Cass. 29 oktober 2007). Zo mag ook de sociaal inspecteur een door hem opgesteld proces-verbaal niet 
zonder de toestemming van de arbeidsauditeur meedelen aan de directeur van het werkloosheidsbureau, Antwerpen 8 
september 2005, R.W. 2006-2007, 105; R. DE CLERCQ, o.c., 919. 
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6.7. Fiscale informatie 

 

Het karakter van fiscale informatie 

 

Een andere financiële informatiebron die indicaties kan geven of er sprake zou kunnen zijn van het 

gebruik van illegale of frauduleuze financiële middelen, lijkt gezocht te worden bij de administratie 

der directe belastingen. Door een vergelijking te maken van het inkomen en de opgegeven aftrekbare 

investeringen met de effectief uitgevoerde investeringen in de inrichting, hoopt men indicaties te 

kunnen blootleggen van witwasoperaties. 

 

De opmars naar een centrale fiscale gegevensbank en de uitwisselen van financiële informatie tussen 

de administratieve overheden lijkt overigens niet zonder slag of stoot te lopen. Sommige initiatieven 

zijn uitgevoerd, andere dan weer niet. Zo beoogde artikel 102 van de Programmawet van 23 december 

2001 de steeds terugkerende verzameling door de overheid van dezelfde gegevens bij de burgers en 

ondernemingen aan banden te leggen en een functionele verdeling van de gegevensinzameling en –

opslag tot stand te brengen. Dit artikel is echter nooit uitgevoerd.423 Vervolgens kan verwezen worden 

naar het wetsontwerp betreffende bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens door de Federale 

Overheid424 dat nooit in de Kamer werd gestemd omdat het onder meer nog allerlei hinderpalen 

bevatte op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van 

persoonsgegevens in het bijzonder. Ook ten aanzien van fiscale informatie wijst de CBPL op het 

gevoelig karakter van deze gegevens. Zelfs indien fiscale gegevens als zodanig niet worden 

gekwalificeerd als “gevoelige gegevens” sensu stricto, dan nog hebben zij een dergelijke 

gevoelswaarde en worden zij vaak terecht beschouwd als gevoelige gegevens die een belangrijke 

impact hebben op de persoonlijke levenssfeer.425 

 

Ondertussen werd er wel een gedeeltelijke regeling uitgewerkt door de programmawet van 23 

december 2009.426 De nieuwe bepalingen bestaan erin dat alle gegevens binnen de FOD Financiën 

onderdeel vormen van een fiscaal patrimonium dat gemeenschappelijk is aan alle administraties 

binnen de FOD Financiën, zodanig dat ze kunnen aangewend voor elke belasting waarvan de FOD 

Financiën de vestiging en/of de invordering garandeert. Tegelijkertijd werd de taak van de KBO 

verruimt in het kader van de fraudebestrijding. In dat verband wordt de KBO als een belangrijke 

                                                 
423

 Zie hierover D. DE BOT, Privacybescherming bij e-government in België. Een kritische analyse van het Rijksregister, de 
Kruispuntbank van Ondernemingen en de elektronische identiteitskaart als belangrijkste juridische bouwstenen, Vanden 
Broele, 2005, 81 et seq. 
424

 Wetsontwerp van 4 april 2007 betreffende  bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens door de Federale Overheid, 
Parl. St. Kamer, 2006-2007, 51-3064/1. Zie ook de adviezen van de CBPL nr. 01/2007 van 17 januari 2007 en nr. 16/2007 
van 11 april 2007 over het voorontwerp van wet betreffende bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens door de Federale 
Overheidsdienst Financiën, www.privacycommission.be. 
425 CBPL advies nr. 01/2007 van 17 januari 2007, l.c., 2. 
426

 B.S. 30 december 2009. 
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informatiebron aanzien zodat werd voorzien in een wettelijke basis om de gegevens van de KBO te 

mogen gebruiken voor de bestrijding van fraude. Het doel is via een effectieve en efficiënte 

gegevensuitwisseling de strijd tegen fiscale fraude te kunnen opvoeren. 

 

Voortaan is elke ambtenaar van de FOD Financiën, die wettelijk werd belast met een controle- of 

onderzoeksopdracht, van rechtswege gemachtigd om alle inlichtingen te vragen, op te zoeken of in te 

zamelen die bijdragen tot de vestiging of invordering van eender welke, dan wel andere, geheven 

belasting. Alle administraties die vallen onder de FOD Financiën zijn gehouden alle in hun bezit zijn 

inlichtingen ter beschikking te stellen aan alle ambtenaren van alle ambtenaren van deze 

overheidsdienst. Voorwaarde is dat de gegevensuitwisseling noodzakelijk en proportioneel is en kadert 

binnen hun specifieke bevoegdheid.427 Er is momenteel echter geen sprake van een bij wet geregelde 

centrale fiscale databank of kruispuntbank. Elke dienst van de FOD Financiën behoudt zijn eigen 

specifieke databank.428 Wel werd ondertussen door de Minister van Financiën aangekondigd dat de 

regering een wetsvoorstel zou indienen om de wettelijke mogelijkheid te creëren voor de oprichting 

van een gemeenschappelijke gegevensdatabank binnen de FOD Financiën.429  

 

 

Uitwisseling tussen administratieve overheden 

 

In het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) staat geen enkele bepalingen die 

duidelijk zegt dat informatie over het inkomen van de belastingplichtige kan doorgegeven worden aan 

de gemeente in het kader van de administratieve procedure bij vergunningaanvragen. Twee bepalingen 

                                                 
427

 Artikelen 153 tot en met 160 van de programmawet van 23 december 2009. Het betreft de wijzigingen van de het 
Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 , het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, het Wetboek diverse 
rechten en taksen, het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, Wijziging van het Wetboek der 
successierechten, het Wetboek van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 en het Wetboek van de met 
de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Wat betreft de wijzingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 (WIB 1992) gaat het om het artikel 335. Deze bepaling luidt: 
“ Alle administraties die ressorteren onder de Federale Overheidsdienst Financiën zijn gehouden alle in hun bezit zijnde 
toereikende, ter zake dienende en niet overmatige inlichtingen ter beschikking te stellen van alle ambtenaren van deze 
Overheidsdienst, voor zover die ambtenaren regelmatig belast zijn met de vestiging of de invordering van de belastingen, en 
voor zover die gegevens bijdragen tot de vervulling van de opdracht van die ambtenaren tot de vestiging of de invordering 
van eender welke door de Staat geheven belasting”. 
Elke ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën, die regelmatig werd belast met een controle- of 
onderzoeksopdracht, is van rechtswege gemachtigd alle toereikende, ter zake dienende en niet overmatige inlichtingen te 
vragen, op te zoeken of in te zamelen die bijdragen tot de vestiging of de invordering van eender welke, andere, door de Staat 
geheven belasting”. 
428

 Verslag namens de Commissie voor de Financiën en de Begroting van 11 december 2009, Parl. St. Senaat, 2009-2010, 
52-2278/16, 22. In haar advies met betrekking tot de wijzing van de artikel 335 en 336 WIB 1992 heeft de CBPL er 
overigens op gewezen dat de ontwerpbepaling van artikel 335 zou kunnen doen vermoeden dat de ter beschikkingstelling van 
de gegevens die de administratie in zijn bezit heeft, het bestaan van een gecentraliseerde fiscale gegevensbank impliceert. 
Daarbij werd evenwel benadrukt dat de ontwerpbepalingen niet van dien aard zijn dat zij de oprichting van een dergelijk 
gecentraliseerde databank niet kunnen rechtvaardigen aangezien voor de omkadering en de controle ervan ontbreken en geen 
enkele bepaling hiervan melding maakt, CBPL advies nr. 29/2009 van 28 oktober 2009, betreft ontwerp van programmawet 
als gevolg van een notificatie uit het begrotingsconclaaf 2010-2011 inzake de gegevensuitwisseling binnen de FOD 
Financiën (Hoofdstuk IV – artikelen D1 tot D8), www.privacycommission.be. 
429

 Vr. & Antw., Kamer, 2009-2010, nr. 52-90, 18 januari 2010, 302. 
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die in het kader van dit onderzoek ons inzien niet onbesproken kunnen blijven zijn de artikelen 335 en 

337 WIB 1992. 

 

In haar advies met betrekking tot de wijzingen van de artikelen 335 en 336 verwijst de CBPL naar de 

wettigheid van het principe van wederzijdse terbeschikkingstelling van informatie van alle informatie 

die nuttig is om alle belastingen in te vestigen en in te vorderen, en het principe van een van 

rechtswege veralgemeende bevoegdheid van alle ambtenaren van de FOD of andere fiscale 

Rijksbesturen om informatie in te winnen waardoor de vestiging of invordering van alle door de Staat 

geheven belastingen wordt gewaarborgd. Tegelijkertijd wordt eraan herinnerd dat de openbare 

besturen enkel kunnen handelen binnen het wettelijk kader waarbij hun opdrachten, bevoegdheden, 

gezag en actiemiddelen omschreven zijn. Dit betekent dat er sprake zou zijn van bevoegdheids- en 

gezagsovertreding wanneer de informatieverwerking zou gebeuren door ambtenaren die niet belast 

zijn met het vestigen, innen in invorderen van belastingen. In de optiek zou in dat geval sprake zijn 

van een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, aangezien de verwerking niet noodzakelijk 

is voor de uitvoering van hun opdrachten.430 Er moet bijgevolg steeds een concreet functioneel 

verband zijn om kennis van deze fiscale informatie te kunnen nemen. Dit houdt volgens de CBPL in 

dat het rechtstreeks inzamelen van deze informatie alleen mogelijk is wanneer die ambtenaar daartoe 

voorafgaand en wettelijk met de inzameling van deze informatie belast is, ook al beoogt de inzameling 

van dergelijke informatie de vestiging of de invordering van andere belastingen die niet onder de 

bevoegdheid van die ambtenaar vallen.431 Zo is enkel de gemeentelijke ontvanger bevoegd voor de 

ontvangsten van de gemeente te innen en de wettelijk opgelegde. De uitoefening van bestuurlijke 

politie lijkt moeilijk in verband te brengen met de bevoegdheden inzake tot de vestiging, inning of 

invordering van belastingen door daartoe wettig gemachtigde ambtenaren. 

 

Een bijkomende aspect is het beroepsgeheim van de fiscale ambtenaren, zoals gewaarborgd door 

artikel 337, eerste lid WIB 1992. Krachtens deze bepaling is hij die, uit welke hoofde ook, optreedt bij 

de toepassing van de belastingwetten of die toegang heeft tot de ambtsvertrekken van de administratie 

der directe belastingen, buiten het uitoefenen van zijn ambt, verplicht tot de meest volstrekte 

geheimhouding aangaande alle zaken waarvan hij wegens de uitvoering van zijn opdracht kennis 

heeft. Anders gezegd, handelt de belastingambtenaar ‘buiten het uitoefenen van zijn ambt’ wanneer hij 

inkomstengegevens meedeelt aan het lokale bestuur in het kader van een beslissing ten aanzien van 

                                                 
430 Daarbij verwijst de CBPL naar artikel 5, e WVP. Op grond van deze bepaling is de verwerking van persoonsgegevens 
slechts toegelaten wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van openbaar belang of die deel 
uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag, die is opgedragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking of aan 
een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Indien de verwerking in casu niet voldoet aan deze voorwaarde is de 
verwerking ongeoorloofd en wordt zij beteugeld met een strafsanctie (art. 39 WVP). 
431 Zie CBPL Advies nr. 29/2009 van 28 oktober 2009 betreffende het ontwerp van programmawet als gevolg van een 
notificatie uit het begrotingsconclaaf 2010-2011 inzake de gegevensuitwisseling binnen de FOD Financiën (Hoofdstuk IV – 
artikelen D1 tot D8), www.privacycommission.be. 



 173 

een uitbatingvergunning? Uit de weergave van de gesprekken op het terrein blijkt dat volgens 

sommigen artikel 337, tweede lid WIB 1992 een wettige doorgifte van informatie mogelijk maakt. 

 

Artikel 337, tweede lid WIB 1992 bepaalt dat de ambtenaren van de administratie der directe 

belastingen hun ambt uitoefenen wanneer zij aan andere administratieve diensten van de Staat, 

inclusief de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtsmachten, en de Gemeenschappen, 

de Gewesten en aan de in artikel 329 bedoelde openbare instellingen of inrichtingen, inlichten 

verstrekken welke voor die diensten, instellingen of inrichtingen nodig zijn voor de hun opgedragen 

uitvoering van wettelijke of reglementaire bepalingen. In deze gevallen schenden de fiscale 

ambtenaren hun beroepsgeheim niet. Het derde lid van artikel 337 legt tegelijk een 

geheimhoudingsplicht op aan ontvangers van de fiscale informatie. De ambtenaren van deze 

ontvangende diensten mogen de bekomen inlichtingen niet gebruiken buiten het kader van de 

wettelijke bepalingen voor de uitvoering waarvan ze zijn verstrekt. 

 

Wie zijn de in artikel 329 WIB 1992 bedoelde openbare instellingen of inrichtingen? Dat zijn de 

instellingen, maatschappijen, de verenigingen, inrichtingen en diensten welke de Staat een 

Gemeenschap of een Gewest mede beheerd, waaraan de Staat, een Gemeenschap of een Gewest een 

waarborg verstrekt, op de werkzaamheden waarvan de Staat, een Gemeenschap of een Gewest toezicht 

uitoefent of waarvan het bestuurspersoneel wordt aangewezen door de Federale Regering of een 

Gemeenschaps- of Gewestregering, op haar voordracht of met haar goedkeuring. Het valt hierbij op te 

merken dat het gaat om instellingen of inrichtingen in de zin van de artikelen 327 en 328 (art. 329 

WIB). Beide bepalingen ressorteren onder de ‘afdeling III Plichten van de openbare diensten, 

instellingen en inrichtingen’. In beide bepalingen is er sprake van de ‘bestuursdiensten van de Staat 

(…) de gemeenten zomede de openbare instellingen en inrichtingen’. Het is daarmee niet meteen 

duidelijk of er onderscheid moet worden gemaakt tussen bestuursdiensten van de gemeenten en 

‘openbare instellingen en inrichtingen’, nu artikel 337, tweede lid het verstrekken van fiscale 

inlichtingen slechts toelaat aan de openbare instellingen en inrichtingen, zonder daarbij expliciet ook 

de ‘bestuursdiensten van de gemeenten’ te vermelden.  

 

Het sectoraal comité voor de Federale Overheid lijkt artikel 337, tweede lid WIB 1992 als een 

wettelijke basis te beschouwen voor een onrechtstreekse verstrekking van fiscale informatie aan 

andere overheden. Deze premisse kan afgeleid worden uit de beraadslagingen van het sectoraal comité 

van de Federale Overheid, FO nr. 03/2008 van 3 juli 2008 en FO nr. 04/2010 van 25 maart 2010. Bij 

de eerste gaat het om een aanvraag van de RVA om fiscale gegevens op te vragen bij de FOD 

Financiën over de aanvragers van een werkloosheidsuitkering met als doeleinde het bepalen en 

actualiseren van beperking van het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering in verband met de 

cumulatie van de werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit niet in loondienst uitgeoefende 
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toegelaten activiteiten.432 De tweede beraadslaging heeft betrekking op de vraag van de Algemene 

Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) om inkomensgegevens te kunnen opvragen bij 

de FOD Financiën voor statistische doeleinden. De fiscale gegevens zullen door de FOD Financiën 

geëncrypteerd doorgestuurd worden naar de FOD Economie, waar verdere technische verwerkingen 

gebeuren. In beide gevallen legt het sectoraal comité het verband tussen de verwerkingsbevoegdheid 

in de respectievelijke wetgeving (RVA-reglementering en de statistiekwet) en artikel 337, tweede lid 

WIB 1992.  

 

Uit de wetsgeschiedenis bij artikel 337, tweede lid WIB 1992 blijkt dat deze bepaling werd ingevoerd 

om: 

1) alle hinderpalen weg te nemen teneinde een nauwere samenwerking tussen de 

belastingadministraties en de controlediensten van de andere ministeries en van de andere openbare 

instellingen en inrichtingen tot stand te brengen op alle gebieden waar dat nuttig zou blijken, niet 

alleen om belastingontduiking maar ook om de inbreuken op niet-fiscale wetgeving of regelingen te 

bestrijden, en 

2) de mogelijkheid te scheppen dat in een zeer nabije toekomst alle nuttige inlichtingen betreffende de 

belastingstoestand van de belastingplichtigen rechtstreeks met mechanografische middelen kunnen 

doorgegeven worden aan de administraties, openbare instellingen of organismen die belast zijn met de 

uitvoering van wetten of regelingen voorzien in voordelen of lasten die variëren naar gelang de 

belastbare inkomsten van de betrokkenen.433 

 

Wat betreft de aanvraag van de RVA overweegt het sectoraal comité dat de 

werkloosheidsreglementering niet voorziet in een indirecte inzameling van informatie over het 

inkomen door de RVA bij de FOD Financiën, maar voorziet in een directe inzameling bij de 

aanvragers van de werkloosheidsuitkering. Het sectoraal comité machtigt de toegang van de RVA om 

welbepaalde gegevens te raadplegen dan ook onder de voorwaarde dat de 

werkloosheidsreglementering in die zin wordt aangepast. Zolang de wijziging van de 

werkloosheidsreglementering op zich laat wachten, blijft de RVA dus aangewezen om deze informatie 

rechtstreeks bij de aanvrager van de werkloosheidsuitkering.434 Maar de mededeling door de FOD 

Financiën wordt is wel gerechtvaardigd.435 

                                                 
432 Bijvoorbeeld, iemand wordt tijdelijk economisch in het bedrijf waar hij tewerkgesteld is, maar oefent tegelijk ook een 
zelfstandig bijberoep uit. De inkomsten uit het bijberoep zijn van invloed op de berekening van het dagbedrag van de 
tijdelijke werkloosheidsuitkering. 
433 Parl. St., Kamer 1975-1976, nr. 879/1, 35. 
434 In de praktijk zal de aanvrager van de werkloosheidsuitkering een kopie van het aanslagbiljet met betrekking tot (het deel 
van) de gevraagde inkomsten aan de RVA moeten voorleggen. 
435 SC FO, Beraadslaging FO nr. 03/2008 van 3 juli 2008 over de aanvraag van de RVA om op electronische wijze 
persoonsgegevens op te vragen bij de FOD Financiën betreffende  de aanvragers van een werkloosheidsuitkering met als 
doeleinde het bepalen en actualiseren van de beperking van het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering ingevolge de 
cumulatie van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit niet in loondienst uitgeoefende toegelaten activiteiten, 
www.privacycommissie. 
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Uit artikel 328 – waar artikel 337, tweede lid verwijst – volgt dat de uitwisseling van fiscale informatie 

kadert binnen de aanvragen voor kredieten, leningen, premies toelagen of alle andere voordelen welke 

rechtstreeks of onrechtstreeks gegrond zijn op het bedrag van de inkomsten of op elementen die in 

aanmerking komen voor de vaststelling van die inkomsten, dan na kennis genomen te hebben van de 

recente fiscale toestand van de aanvrager van deze gelden of voordelen door onder meer de 

bestuursdiensten van de gemeenten. 

 

Het is bijgevolg onduidelijk of de fiscale abtenaren hun beroepsgeheim schenden wanneer zij fiscale 

informatie (op zijn verzoek) in het kader van proactief bestuurlijk handelen aan (de administratie van) 

aan de burgemeester verstrekken. Wanneer men artikel 337, tweede lid samenleest met artikel 328 en 

de hiervoor besproken toelichting in de parlementaire voorbereidingen, dan zou men kunnen 

argumenteren dat deze bepaling slechts betrekking heeft op het verkrijgen van een (financieel) 

voordeel. Kan het toekennen van een gemeentelijke vergunning om een inrichting te openen als een 

“voordeel” in deze zin van artikel 328 WIB 1992 beschouwd worden? 

 

In de hypothese dat de fiscaal ambtenaar met de mededeling van inkomstengegevens aan de 

burgemeester binnen de uitoefening van zijn ambt optreedt, dan volgt hieruit dat deze mededeling niet 

onder de geheimhoudingsplicht valt. In deze situatie is er bijgevolg geen schending van het 

beroepsgeheim in hoofde van de fiscaal ambtenaar. Maar is daarmee de mededeling van de 

inkomensgegevens aan de burgemeester rechtmatig, gemeenteontvanger of een andere bevoegde 

ambtenaar gerechtvaardigd? Wij denken dat dit pas het geval zou zijn indien de mededeling gebaseerd 

is op een machtiging van het sectoraal comité voor de Federale Overheid. Elke elektronische 

mededeling van persoonsgegevens door een federale overheidsdienst of door een openbare instelling 

met rechtspersoonlijkheid die onder de federale overheid ressorteert vereist een principiële machtiging 

van het bevoegde sectoraal comité (art. 36bis WVP). Zoals hiervoor toegelicht is dat in casu het 

sectoraal comité voor de Federale Overheid. Het sectoraal comité zal vervolgens onderzoeken of de 

informatieoverdracht voldoet aan de voorwaarden van de WVP: legitiem doeleinde, voldoen aan één 

of meerdere in de WVP opgesomde toelaatbaarheidvoorwaarden, proportionaliteit van de gegevens en 

de veiligheid van de verwerkingen. Wanneer de informatieoverdracht gebeurt zonder machtiging van 

het bevoegde sectoraal comité is de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig. 

 

Vervolgens rijst nog de vraag of deze fiscale informatie alleen aan de ontvanger kan medegedeeld 

worden, rechtstreeks aan de burgemeester of een ander bevoegde ambtenaar. Een mogelijkheid zo er 

kunnen in bestaan dat de ontvanger of een andere bevoegde ambtenaar na controle van de 

ontvangen fiscale informatie een attest aan de burgemeester aflevert waarop de burgemeester 

zich bij het nemen van zijn beslissing kan steunen 
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Onrechtstreekse uitwisseling van fiscale informatie 

 

Tijdens de besprekingen op het terrein werd nog een andere manier voor de informatieoverdracht te 

berde gebracht, namelijk om de inkomensgegevens via de politie naar het bestuur door te sluiten. In dit 

geval verkrijgt de burgemeester de financiële informatie niet rechtstreeks van de belastingadministratie 

maar via een omweg. De politie vraagt mededeling van een kopie van het fiscaal aanslagbiljet (over 

bepaalde jaren) aan de belastingadministratie en bezorgt dit document vervolgens aan de 

burgemeester. Deze taak is niet aan de politie toegekend. 

 

Tevens is het sectoraal comité echter niet bevoegd wanneer de informatie wordt medegedeeld door een 

private speler, ook al is de ontvanger een openbaar bestuur. De burger die een kopie van 

leningscontract aan het lokale bestuur verstrekt, als voorwaarde voor het verkrijgen van een 

vergunning, hoeft hiervoor niet de machtiging van het sectoraal comité. Hij kan vrij beslissen om al 

dan niet dit document aan het lokale bestuur te verstrekken. Aan de andere kant kan het bestuur in de 

huidige stand van de wetgeving de mededeling van dergelijk document niet afdwingen van de 

bankinstelling. Wanneer de bank wel zou gevolg geven aan de vraag van het lokale bestuur, is er in 

hoofde van de bankier in principe sprake van schending van de discretieplicht. Tot nu toe is de 

bijgevolg de vrije toestemming van de betrokkene vereist.  

 

Merken we overigens in dat verband nog volledigheidshalve op deze onrechtstreekse wijze van 

informatieverwerking mogelijks zou kunnen geïnterpreteerd worden als een inbreuk op de WVP. 

Artikel 39 sanctioneert namelijk de verantwoordelijke voor de verwerking (in casu de gemeente) die 

op ongeoorloofde manier een persoon dwingt inlichtingen mede te delen of zijn instemming te geven 

voor de verwerking van zijn gegevens.436 De aanvraag van de betrokkene zal immers door het 

bestuursorgaan niet behandeld worden, zonder dat hij de vereiste documenten aan het bestuursorgaan 

heeft overlegt. Zo blijkt uit de besprekingen op het terrein dat sommige gemeenten niet uitsluiten dat 

via het gemeentelijke politiereglement aan de vergunningaanvrager de voorwaarde opleggen om een 

kopie van het aanslagbiljet, de huur- of koopakte en/of het leningscontract (over een aantal jaren) te 

overleggen. We komen hierop nog terug in het volgend hoofdstuk die handelt over gemeentebelangen 

en beperking van grondrechten. 

 

 

 

                                                 
436 Art. 39 WVP luidt: 
“Met een geldboete van honderd euro tot honderdduizend euro wordt gestraft: 
6°Hij die om een persoon te dwingen hem inlichtingen mede te delen verkregen door de uitoefening van het recht 
omschreven in artikel 10, § 1, of zijn instemming te geven met de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens , 
jegens die persoon gebruik maakt van feitelijkheden, geweld, bedreigingen, giften of beloften”. 
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Gevoelig karakter door gebruik 

 

Het is overigens niet onbelangrijk om aan te stippen dat financiële gegevens op zichzelf niet 

(noodzakelijk) als gevoelige gegevens moeten bestempeld worden, ook al worden deze gegevens wel 

als gevoelig ervaren. Financiële gegevens worden “gevoelige persoonsgegevens” naargelang het 

gebruik dat ervan wordt gemaakt. Zo oordeelde het Europees Mensenrechtenhof dat de eenvoudige 

opslag door de werkgever van nominatieve gegevens betreffende de aan zijn personeel betaalde 

salarissen, als zodanig weliswaar geen inmenging in de persoonlijke levenssfeer vormt, maar dat de 

mededeling van die gegevens aan een derde, in casu een overheidsorgaan, afbreuk doet aan het recht 

op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, ongeacht het latere gebruik van de 

aldus meegedeelde gegevens.437 In dat opzicht vormt de mededeling van financiële gegevens door de 

financiële instelling van de vergunningaanvrager aan de bestuurlijke overheid een risico voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Dezelfde redenering kan gemaakt 

worden voor de doorgifte van de fiscale gegevens door de belastingsadministratie aan de bestuurlijke 

overheid. Op die manier verworden ogenschijnlijke triviale gegevens tot gevoelige gegevens. En dat 

heeft gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking voor zowel de verstrekken (financiële 

instelling, belastingsadministratie) van de gegevens als voor de ontvanger (bestuurlijke overheid). Zo 

zal de impliciete instemming van de betrokkene moeilijk als een rechtvaardigingsgrond voor de 

verweking kunnen beschouwd worden. 

 

In afwachting van een duidelijk wettelijk kader zouden de gemeenten aan het sectoraal comité 

voor de federale overheid machtiging kunnen vragen om politionele en financiële informatie die 

bij de administraties en overheden die onder de federale overheid ressorteren medegedeeld te 

krijgen. Zij zouden daarvoor bijvoorbeeld de artikelen 44/1 en 44/5 WPA en artikel 327, tweede 

lid WIB 1992 als finaliteit kunnen aanvoeren. Daarbij moeten de gemeenten aantonen welke 

informatie noodzakelijk en relevant is om een deugdelijke besluit in het kader van het 

gemeentelijk vergunningbeleid te kunnen nemen. Om organisatorische redenen zou de 

machtiging kunnen aangevraagd worden door de respectievelijke verenigingen van steden en 

gemeenten, optredend als hun vertegenwoordiger van de gemeenten. Bij ontvangende gemeenten 

zou de in de gemeenten aangesteld veiligheidsconsulent de controle over de informatiestromen 

kunnen opvolgen en controleren. In het belang van een effectieve controle op de informatieflux 

zou daarnaast ook het controleorgaan van het politioneel informatiebeheer een belangrijke rol 

kunnen spelen als een soort “aangestelde voor de verwerking” inzake de politionele informatie. 

 

 

                                                 
437 HvJ 20 mei 2003 Rechnungshof t./ Österreicherischer Rundfunk e.a. (c-465/00) en C. Neukom (c-138/1) en J. Lauremann 
(c-139/1) t./ Österreichischer Rundfunk, www.curia.europa.eu/jurisp. 
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6.8 Samenvatting en conclusie 

 

Het zesde hoofdstuk is ongetwijfeld het meest complex in dit onderzoek. De beginselen zijn van het 

gegevensbeschermingsrecht worden vaak als een moeilijke drempel ervaren. In de WVP wordt 

onderscheid gemaakt tussen zogenaamde gewone gegevens en gevoelige gegevens. Bij deze laatste 

worden de gerechtelijke gegevens gerekend. Dat geldt doorgaans ook voor financiële informatie. Voor 

gewone gegevens geldt het uitgangspunt dat de verwerking toegelaten is, mits de verwerking kan 

steunen op één of meerdere limitatief opgesomde voorwaarden. Voor de gevoelige gegevens geldt 

daarentegen een principieel verwerkingsverbod, tenzij een bijzondere rechtvaardigingsgrond kan 

aangeduid worden. Het principiële verwerkingsverbod voor gevoelige gegevens is gelegen in het 

grotere risico dat de verwerking van deze gegevens voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer met zich meebrengt. Voor beide soorten persoonsgegevens gelden twee bijkomende 

voorwaarden: de verwerking moet voldoen aan de beginselen van finaliteit en proportionaliteit. Dat 

houdt in dat er sprake moet zijn van een legitiem doeleinde, dat bovendien welbepaald en uitdrukkelijk 

moet omschreven zijn. Tevens mogen niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan strikt 

noodzakelijk en relevant zijn om het doeleinde te kunnen uitvoeren. 

De uitwisseling van persoonsgegevens van persoonsgegevens tussen organisaties en diensten die 

onder de federale overheid ressorteren vereist in principe een machtiging van het sectorale comité voor 

de Federale Overheid. We hebben geargumenteerd dat dit sectoraal comité bevoegd is voor de 

uitwisseling van politionele en financiële informatie naar de burgemeester, voor zover de informatie 

bij organisaties en diensten van de federale overheid is opgeslagen. Wanneer een verzoek om 

machtiging aan een sectoraal comité wordt voorgelegd zal het comité onderzoeken om de aangevoerde 

wettelijke bepaling(en) als een welbepaald en uitdrukkelijk omschreven legitiem doeleinde kan 

beschouwd worden. We hebben aangetoond dat minstens de verwerking van persoonsgegevens in het 

kader van opdrachten van “bestuurlijke politie” kan voldoen aan het finaliteitsprincipe. In dat opzicht 

zouden de gemeenten dergelijk verzoek om machtiging van politionele en financiële informatie 

kunnen richten. Voor de doorgifte van bankgegevens van een particulier aan de burgemeester is 

daarentegen geen machtiging vereist. De verwerking van deze gegevens vereist in principe de 

toestemming van de betrokkene. Indien deze toestemming niet vrij wordt gegevens, is de verwerking 

onrechtmatig. Het is de vraag of het overleggen van bankgegevens te eisen via het gemeentelijk 

politiereglement verdedigbaar is. In het volgend hoofdstuk geven we antwoord op deze vraag. 

Uit de raadplegingen bij sommige gemeenten blijkt dat sommige van deze gemeenten niet wachten op 

de initiatieven van de wetgever en reeds een informatiesysteem hebben opgestart waarbij, naar gelang 

de sector waarvoor een vergunning wordt gevraagd, een (verregaand) moraliteitsonderzoek wordt 

uitgevoerd. Daarbij is de procedure niet altijd doorzichtig of gekend bij de burger. In sommige van de 

geraadpleegde gemeenten wordt de betrokkene vooraf aan de beslissing gehoord, in andere gemeenten 

niet. Niettemin vragen deze gemeenten om een duidelijk wettelijk kader. Daarbij is het ons inziens ook 
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noodzakelijk dat een uniforme procedure, met goed afgelijnde criteria, voor de toelaatbaarheid van de 

verwerking van (sommige) gevoelige persoonsgegevens wordt uitgestippeld. 

Voor de verwerking van fiscale informatie hebben we gezien dat sommige van de geraadpleegde 

gemeenten de uitwisseling van deze formatie met het lokale bestuur niet beschouwen als een 

schending van het beroepsgeheim in hoofde van de belastingsambtenaar. Op het eerste gezicht zou 

artikel 337, tweede lid WIB 1992 in die zin kunnen geïnterpreteerd worden dat de belastingsambtenaar 

niet buiten zijn bevoegdheid treedt wanneer hij (bepaalde) fiscale informatie deelt met de 

burgemeester, wanneer de verwerking van deze fiscale informatie erop gericht is om na te gaan of de 

inrichting waarvoor een vergunning wordt gevraagd met legale middelen gefinancierd wordt. Maar 

ook indien de doorgifte van fiscale informatie moet dit doeleinde toelaatbaar zou zijn, lijkt ons een 

machtiging van het sectoraal comité voor de Federale Overheid vereist. Dat geldt in dat verband ons 

inziens eveneens voor de eventuele uitwisseling van sociaalrechtelijke informatie met de 

burgemeester. 
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HOOFDSTK 7 

 

GEMEENTELIJKE BELANGEN EN GRONDRECHTEN 

 

 

7.1. Spanningsveld 

 

Met de hiervoor uiteenzette problematiek komen we onvermijdelijk op het punt waar de grondrechten 

van de burger enerzijds en de plicht van de lokale overheid om te zorgen voor de openbare veiligheid 

elkaar kruisen anderzijds. De informatiebehoeften van de lokale overheid lijken zich toe te spitsen op 

politionele informatie, gerechtelijke informatie en financiële informatie. Bezien vanuit de zorg van de 

lokale overheid ten aanzien van haar verantwoordelijkheid voor de openbare veiligheid in de gemeente 

is dat niet onbegrijpelijk. Het is de taak van de lokale overheid om de nodige maatregelen te nemen 

om de veiligheid van haar burgers te waarborgen. Hiervoor hebben we gezien dat dit kan leiden tot een 

beperking van de uitoefening van bepaalde fundamentele rechten en vrijheden van de burger. In het 

kader van dit onderzoek vertaalt zich dat enerzijds in de beperking van het recht op privacy, en de 

bescherming van persoonsgegevens in het bijzonder. Anderzijds heeft iedere burger recht op rust en 

veiligheid, waarin de lokale overheid, en de burgemeester in het bijzonder een belangrijke taak heeft. 

Daarbij is de speelt factor ‘informatie’ een zeer belangrijke rol.  

 

Zonder relevante en accurate informatie kan de bestuurlijke overheid geen zorgvuldige beslissingen 

nemen. De Raad van State zal bij de toetsing van het administratief besluit niet alleen nagaan of het 

besluit conform de wet werd genomen, maar ook toetsen aan de algemene rechtsbeginselen, de 

beginselen van behoorlijke bestuur (en het gewoonterecht).438 Het is een beginsel van behoorlijk 

bestuur dat een overheidsbesluit deugdelijk moet zijn. 

 

In deze paragraaf besteden we aandacht aan de zeer complexe afweging tussen de hiervoor geschetste 

belangen. In de volgende paragraaf wordt het begrip “gemeentelijk belang” besproken. Zodra een 

bepaalde aangelegenheid het gemeentelijk belang aangaat kan de gemeente deze aangelegenheid zelf 

regelen. We besproken de grondslagen van deze autonome bevoegdheid (7.2). Wanneer de gemeente 

zaken regelt die het gemeentelijk belang raken, komt zin niet zelden in aanraking met de fundamentele 

rechten en vrijheden van de burger, meer bepaald de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

(7.3) en de grenzen aan de bevoegdheden van de gemeente om dit grondrecht te beperken (7.4). In de 

daaropvolgende paragrafen worden de visie van de Raad van State (7.5) en het Grondwettelijk Hof 

(7.6) inzake bevoegdheid om het privacygrondrecht te regelen en te beperken besproken. Vervolgens 

                                                 
438 Zie uitgebreid J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State. Afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu 1999, 1034 p. 
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ligt de focus op de moraliteitsonderzoeken (7.7). Daarbij wordt de rechtspraak van de Raad van State 

en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het uitreksel uit 

het strafregister besproken en wordt de link gelegd met de procedure voor het toekennen van 

veiligheidsmachtigingen. Het bestuur moet bij de besluitvorming ook rekening houden met aan aantal 

beginselen. In de volgende paragraaf worden achtereenvolgens het wettigheidsbeginsel en het beginsel 

van behoorlijk bestuur toegelicht. Daarbij wordt de vraag gesteld of de in het vorig hoofdstuk 

besproken informatieoverdracht aan de burgemeester de wettigheidstoets kan doorstaan. Bij de 

beginselen van behoorlijk bestuur gaat het in dit onderzoek in het bijzonder om de hoorplicht en de 

zorgvuldigheid van de besluitvoering (7.8) Dit voorlaatste hoofdstuk wordt vervolgens afgesloten met 

een samenvatting en conclusies (7.9). 

 

 

7.2. Gemeentelijk belang 

 

Krachten de artikelen 41 en 162 Gw heeft de gemeenteoverheid een autonome bevoegdheid. Artikel 

41 stelt dat de gemeentelijke belangen door de gemeenteraad geregeld worden volgens de beginselen 

van de Grondwet. Daarnaast legt artikel 162 aan de wetgever de plicht op om bij het regelen van de 

gemeentelijke instellingen de bevoegdheden van de gemeenteraden in aangelegenheden van 

gemeentelijk belang te eerbiedigen. In theorie houdt dit in dat de gemeente alles kan regelen die wat 

het gemeentebelang aangaat, voor zover de aangelegenheid niet voorbehouden is aan de federale, 

regionale of provinciale overheid. Nergens wordt het begrip omschreven, noch in de Grondwet noch in 

de gemeentewet, al is het de vraag of een algemeen geldende definitie kan gegeven worden.439  

 

De gemeenten kunnen in principe dus zelf oordelen wat zij van gemeentelijk belang achten.440 Het 

enige criterium daarbij is het algemeen belang. Over de kwalificatie van dit begrip hebben de lokale 

besturen de volheid van bevoegdheid. In die zin kunnen de gemeenten alle aangelegenheden regelen 

die niet aan hun bevoegdheid ontrokken zijn. Dat is slechts anders wanneer de wet-of decreetgever 

zich de aangelegenheid heeft voorbehouden.441 

 

                                                 
439 En ook niet in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, BS 31 augustus 2005. Vroeger was het principe van de autonomie 
van de gemeente vastgelegd in artikel 117 van de NGW. Met de invoering van het gemeentedecreet is deze bepaling 
opgegeven. Artikel 2 Gemeentedecreet bevestigt het uitgangspunt van artikel 41 GW, dat de gemeenten bevoegd zijn voor de 
aangelegenheden van gemeentelijke belang voor de verwezenlijking waarvan ze alle initiatieven kunnen nemen. Met 
betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad zegt artikel 42 Gemeentedecreet dat de gemeenteraad over de volheid 
van bevoegdheid beschikt ten aanzien van de aangelegenheden bepaald in artikel 2 Gemeentedecreet, waaronder het 
gemeentelijk belang. Zie ook A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht Belgisch 
administratief recht, Mechelen, Kluwer 2006, 500. 
440 Cass. 6 april 1922, Pas., 1922, 235. 
441 Ibid, 498. 
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Artikel 135, § 2 NGW bepaalt dat de gemeente tot taak hebben te voorzien in een goede politie, met 

name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en 

in openbare gebouwen. Wat onder goede politie wordt verstaan wordt verduidelijkt in het tweede lid. 

Voor zover de aangelegenheden niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, worden de 

volgende zaken aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd: 

1° alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden 

en 

pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het 

slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen 

van gebouwen enig voorwerp te plaatsen dat door zijn val schade kan berokkenen, of om 

wat dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of dat 

schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken; voor zover de politie over het wegverkeer 

betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt zij niet onder de toepassing van 

dit artikel; 

2° het tegengaan van inbreuken op de openbare rust, zoals vechtpartijen en twisten met 

volksoploop op straat, tumult verwekt in plaatsen van openbare vergadering, nachtgerucht 

en nachtelijke samenscholingen die de rust van de inwoners verstoren; 

3° het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals op 

jaarmarkten en markten, bij openbare vermakelijkheden en plechtigheden, vertoningen en 

spelen, in drankgelegenheden, kerken en andere openbare plaatsen; 

4° het toezicht op een juiste toemeting bij het slijten van waren (waarvoor meeteenheden of 

meetwerktuigen gebruikt worden) en op de hygiëne van openbaar te koop gestelde 

eetwaren; 

5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en 

epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden; 

6° het verhelpen van hinderlijke voorvallen waartoe rondzwervende kwaadaardige of woeste 

dieren aanleiding kunnen geven. 

7° het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan 

van alle vormen van openbare overlast. 

En krachtens artikel 133 heeft de burgemeester algemene bevoegdheid om politieverordeningen uit te 

voeren. 

 

 

7.3. Beperking van grondrechten  

 

Het initiatiefrecht van de gemeente om alles te regelen dat zij van gemeentelijk belang acht is niet 

evenwel niet onbeperkt. De wetgever kan de omvang van de bevoegdheden van de gemeente 
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vastleggen. Dit kan gebeuren op twee manieren. Ofwel wordt de materie of situatie zelf door de 

wetgever geregeld, ofwel heeft de wetgever de lokale overheid een bepaalde bevoegdheid 

toegekend.442 

 

Bij het waarborgen van de openbare orde moet de gemeente streven naar een maximale realisatie van 

de rechten en vrijheden van de burgers, waarbij tegelijk rekening wordt gehouden met de plicht tot het 

eerbiedigen van de andere burgers van de gemeenschap en van de gemeenschap als entiteit.443 De 

burger moet bijgevolg zijn grondrechten kunnen uitoefenen, terwijl de lokale overheid moet 

voorkomen dat de burger niet op onrechtmatige wijze in hun grondrechten worden beperkt. Instaan 

voor een goede politiezorg, impliceert dat er een afweging moet worden gemaakt tussen de belangen 

van de gemeente, namelijk het waarborgen van de openbare orde, en de bescherming van de 

grondrechten van de burger. Naargelang de situatie kan dit betekenen dat de lokale zich mengt in de 

uitoefening van deze rechten en vrijheden. De meeste gekende voorbeelden van inmengen op de 

beleving van de grondrechten door de lokale overheid zijn het verbod op samenscholing en de 

toelatingen in verband met de het verbod organisatie van evenementen, bijeenkomsten en betogingen. 

Voor deze situaties botst de lokale overheid op verschillende grondrechtelijk belangen van de burger: 

het recht van vrijheid (artikel 12 GW en artikel 5 EVRM: komen en gaan waar en wanneer men wil), 

de vrijheid van meningsuiting (artikel 19 GW en artikel 10 EVRM) en de vrijheid van vergadering 

(art. 23 GW en artikel 11 EVRM). 

 

Wat betreft de informatiebehoefte van de lokale overheid in het kader van het behandelen van het 

administratief dossier, komen we op het kruispunt van twee belangen: de verantwoordelijkheid van de 

lokale overheid over rust en veiligheid en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de 

bescherming van de persoonsgegevens van de burger. 

 

Artikel 22 GW bepaalt het volgende: 

“Iedereen heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven, behoudens in de 

gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht”. 

 

 

                                                 
442 Nemen we het besluit van het Antwerpse Stadsbestuur die op 27 juni 2007 een zogenaamd vitrineverbod oplegt voor 
wapens. Door het besluit wordt het uitstallen van wapens onmogelijk gemaakt, tenzij het gaat om wapens met een 
historische, folkloristische of decoratieve waarde. De Raad van State vernietigde deze bepaling in het gemeentelijk 
politiereglement omdat de gemeenteraad niet bevoegd is om deze situaties te regelen. Volgens de Raad van State behoort 
deze materie tot de exclusieve bevoegdheid van de federale wetgever.442 De wetgever heeft met andere woorden gekozen 
deze bevoegdheid om de problematiek van de houden en verkopen van wapens voor zichzelf voorbehouden. 
443 D. HACHE en J. VANDE LANOTTE, Juridische fundamenten inzake de vrijwaring van de openbare orde, Brugge, 
Vanden Broele, 1991; P. DE HERT en K. MEERSCHAUT, “Over openbare overlast en openbare orde”, noot onder RvS nr. 
166.573 van 11 januari 2007, BVBA L&S V /Stad Hoogstraten, , RW 2007-08, afl. 23, 954. 
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Artikel 8 EVRM bepaalt: 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economische welzijn van het land, de 

bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de 

gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen”. 

 

Op 1 december 2009 is door het Verdrag van Lissabon van 17 september 2007 de catalogus van 

gecodificeerde grondrechten uitgebreid met de bescherming van persoonsgegevens.444 Artikel 8 van 

het Handvest van de Grondrechten van Europese Unie bepaalt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op bescherming van de hem betreffende persoonsgegevens. 

2. De gegevens moeten eerlijk worden verwerkt, voor bepaalde doeleinden en met toestemming van de 

betrokkene of op basis van een andere gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorzien. 

Eenieder heeft recht op toegang tot de over hem verzamelde gegevens en op rectificatie daarvan. 

3. Een onafhankelijke autoriteit ziet toe op de naleving van deze regels”. 

 

Bij de bespreking van de verwerking van politionele, gerechtelijke gegevens en financiële informatie 

hebben we gezien dat deze informatie als gevoelige informatie wordt beschouwd, waardoor zij een 

groter risico vormen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit is niet alleen het gevolg 

van het doel dat met de verwerking wordt beoogd, maar door de combinatie van deze informatie. Het 

in verband brengen van deze categorieën van gevoelige gegevens kan immers ingrijpende gevolgen 

sorteren voor de betrokkene ten aanzien van de manier hij of zij in het maatschappelijke leven wordt 

beoordeeld. De vraag is tot op welke hoogte de gemeente zich kan ingrijpen in de beleving van het 

recht op privacy en het bescherming van de persoonsgegevens in het bijzonder.. 

 

 

7.4 Grenzen aan de bevoegdheid van de gemeenteraad 

 

Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens is 

niet absoluut. Niet elke inbreuk is per definitie ongrondwettelijk. Beperkingen op deze grondrechten 

zijn toegelaten wanneer zij een positieve toetst van de hiervoor omschreven beperkingvoorwaarden 

kunnen doorstaan. De beperking van grondrechten moet beantwoorden aan de voorwaarden van 

                                                 
444 Via artikel 6 Verdrag Europese Unie. 
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legaliteit (voorzien door een voldoende precieze en wettelijk regeling)445, legitimiteit (gerechtvaardigd 

doeleinde) en noodzakelijkheid. Hoewel artikel 22 GW in vergelijking met artikel 8 EVRM twee 

beperkinggronden heeft weggelaten, blijft artikel 8 EVRM gelden in de Belgische rechtsorde en 

primeert op de nationale grondrechtelijke bepalingen.446 Bijgevolg gelden de meer uitgewerkte 

Europese beperkingcriteria.447 Wat betreft het nieuw zelfstandig grondrecht op bescherming van de 

persoonsgegevens, gelden de in hoofdstuk 5 besproken beginselen van het 

gegevensbeschermingsrecht: legitiem doeleinde, noodzakelijk en relevant, strenger regime voor de 

verwerking van gevoelige gegevens en veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Met het begrip “openbaar gezag” in artikel 8 EVRM wordt niet alleen de nationale overheid bedoeld. 

Deze bepaling richt zich evengoed tot het regionale en lokale openbaar gezag, in casu de gemeente. 

Meer bepaald wordt stilgestaan bij de vraag naar de verwerking van gevoelige gegevens door de 

gemeenteoverheid in het kader van de aanvraag van een vergunning. Uit de besprekingen van de 

focusgroep en de toetsing op het terrein blijkt immers dat de gemeentelijke politiereglementen vaak de 

overlegging van bepaalde gegevens eisen en/of een proactief antecedentenonderzoek uitvoeren. 

 

 

7.5 Visie Raad van State 

 

In het advies over het voorontwerp van de oorspronkelijke WVP besteedt de Raad van State aandacht 

aan de het antwoord op de vraag naar de manier waarop uiting moet worden gegeven aan het streven 

om de persoonlijke levenssfeer te beschermen en aan de noodzaak om de voorschriften na te leven met 

betrekking tot de verdeling van de bevoegdheden over de openbare overheden. Op die vraag heeft de 

bevoegde minister geantwoord dat naar zijn mening “la protection de la vie privée est une compétence 

nationale” en «qu’il s’agit ici de déterminer les modalites d’excercice des droits fondamentaux 

s’inscrivant dans le cadre de cette protection».448 

 

Deze redenering is volgens de Raad van State gegrond. De Raad van State zegt dat, behoudens een 

uitdrukkelijke grondwetsbepaling, de rechten en vrijheden door de Grondwet onder de bescherming 

                                                 
445 Zo is wetgeving op de inzet van geheime dwangmiddelen is noodzakelijk gedeeltelijk onvoorzienbaar. In elk geval moet 
de rechtsgrond minimaal de reikwijdte of 'scope' van een inbreuk (of een bevoegdheid hiertoe) aangeven opdat de 
toepasselijke wetgeving de rechtsonderhorige niet een minimum aan bescherming tegen arbitrair overheidsoptreden zou 
ontnemen. Hof Mensenrechten, James Malone v. United Kingdom, l.c., §§67-68, met verw. naar het arrest Klass and Others 
v. Germany (1978). Deze voorwaarde wordt verfijnd in de latere tapzaken (infra). Zie ook Hof Mensenrechten, Segerstedt-
Wiberg and Others v. Sweden, arrest van 6 juni 2006, www.echr.coe.int , §76 en Hof Mensenrechten, Lupsa v. Romania, 
arrest van 8 juni 2006, www.echr.coe.int , §38. 
446 E. BREMS, “De nieuwe grondrechten in de Belgische Grondwet en hun verhouding tot het Internationale, inzonderheid 
het Europese Recht”, TBP 1995, 625. P. DE HERT, Privacy en persoonsgegevens, o.c., 35. 
447 Artikel 22 GW noemt slechts één beperkinggrond, namelijk de legaliteitstoets: “behoudens in de gevallen en door de door 
de wet bepaald”. De voorwaarde “nodig in een democratische samenleving “ (noodzakelijkheidtoets) en de limitatief 
opgesomde legitimiteitgronden worden niet vermeld. 
448 Advies Raad van State, Parl. St., Kamer 1990-1991, nr. 1610/1, 50. 
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van de nationale wet worden geplaatst. Het is bijgevolg de taak van de nationale wetgever om in alle 

aangelegenheden, ook die welke tot de bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten behoren, 

alle maatregelen te nemen die hij noodzakelijk of gewoon nuttig acht voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer tegen inbreuken die erop zouden worden gemaakt door de verwerking van 

persoonsgegevens.449  

 

Een decreet of ordonnantie kan volgens de Raad weliswaar voorschrijven dat bepaalde gegevens die 

verband houden met de uitoefening van de haar toegekende opdrachten worden verwerkt. Inderdaad, 

in hoofdstuk 5 hebben we gezien dat de WVP zowel van toepassing is op de publieke sector als de 

particuliere sector. De opgesomde algemene en bijzondere rechtvaardigingsgronden gelden dus ook 

als voorwaarde voor een rechtmatige verwerking door de regionale of lokale overheid. Maar een 

decreet of een ordonnantie kan volgens de Raad echter niet aan deze rechtvaardigingsgronden tornen. 

Zo kan een regionale regeling niet een principiële verboden verwerking toch toelaatbaar achten.450 

 

Volgens de Raad van State is ieder openbaar gezag gebonden aan de basisprincipes van de WVP. En 

ook al kan de decentrale wetgever binnen de haar toegekende opdrachten (gevoelige) 

persoonsgegevens verwerken, kan zij de bescherming geboden door het minimum wettelijk kader voor 

de verwerking van persoonsgegevens niet zelf beperken. In sommige gevallen doet de regionale 

wetgever dit zelfs onbewust. Dit mocht de Vlaamse gemeenschapswetgever ondervinden bij invoering 

van de het zogenaamde GIS-decreet.451 Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat het doel om 

gezondheidsgegevens van de patiënt te ruim omschreven is, waardoor de toestemming schriftelijk 

moet verleend worden en niet – zoals voorzien in het decreet, via uitdrukkelijke toestemming.452 

 

 

7.6. Rechtspraak Grondwettelijk Hof i.v.m. artikel 22 GW en de WVP 

 

We bespreken vier arresten van het Grondwettelijk Hof, waarvan één reeds hiervoor kort werd 

toegelicht in verband met het GIS-decreet. In dit arrest zegt herinnert het Grondwettelijk Hof dat de 

vereisten voor een eerlijke en rechtmatige verwerking in combinatie met de verwerking van gevoelige 

gegevens de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de verwerking van 

persoonsgegevens omvat. In een eerder arrest van 19 januari 2005 over de bekendmaking van een 

disciplinaire schorsingen van een sportbeoefenaars op een daartoe door de Vlaamse regering opgezette 

                                                 
449 Advies Raad van State, Parl. St., Kamer 1990-1991, nr. 1610/1, 51. 
450 Ibid. 
451 Decreet van 16 juni 2006 betreffende het gezondheidsinformatiesysteem, BS 7 september 2007. 
452 GrH nr. 15/2008 van 14 februari 2008, inzake het beroep tot vernietiging van de artikelen 5, 19, 27, 29 en 43 van het 
decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 16 juni 2006 betreffende het gezondheidsinformatiesysteem, www.const-court.be 
; zie uitgebreid R. SAELENS en P. DE HERT, De wet patiëntenrechten en de verwerking van gezondheidsgegevens, Politeia 
2010, 52 en 130. 
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open website,453 zegt het Grondwettelijk Hof dat de decreetgever bij de verwerking van 

persoonsgegevens (in casu bekendmaking van de namen van geschorste sprotbeoefenaars) rekening 

moet houden met artikel 22, eerste lid GW. Zoals hiervoor gezegd kan volgens deze grondrechtelijke 

bepaling alleen de federale wetgever bepalen in welke gevallen en onder welke voorwaarden het recht 

op eerbiediging van het privéleven kan beperkt worden.454 

 

In navolging van de visie van de Raad van State overweegt het Grondwettelijk Hof dat de inmenging 

in het privéleven van de burger weliswaar het gevolg kan zijn van een aan de decreetgever toegekend 

bevoegdheid. Maar daarbij geldt de algemene federale regelgeving als minimumregeling, welke ook 

de aangelegenheid is. Wanneer de regeling bijgevolg de verwerking van persoonsgegevens beoogt, 

houdt dit in dat de regionale wetgever gebonden is door de bepalingen van de WVP. Enkele maanden 

later herhaalt het Hof in het arrest van 19 juli 2005 - over illegale minderjarigen die verplicht worden 

om zonder hun ouders in een federaal asielcentrum te verblijven wanneer de ouders niet in staat zijn 

om in het onderhoud te kunnen voorzien - haar standpunt en verduidelijkt verder wat onder het begrip 

“wet” moet verstaan worden. Het Hof wijst op de verschillende betekenissen van het begrip “wet” in 

het tweede lid van artikel 8 EVRM en het begrip “wet” in artikel 22 van de Grondwet. Ofschoon het 

begrip “wet” in de zin van artikel 8, tweede lid EVRM niet vereist dat in inmenging in het privéleven 

door een wet in formele zin wordt toegestaan, doelt het gebruik van het woord “wet” in artikel 22 van 

de Grondwet op een wettelijke bepaling. Dit is een grondwettelijke vereiste die krachtens artikel 53 

van het EVRM aan de Belgische wetgever wordt opgelegd. Volgens deze bepaling kunnen de 

verdragsrechtelijke bepalingen niet op een wijze worden opgelegd dat ze de beperkingen opleggen of 

een inbreuk maken op de fundamentele rechten en vrijheden die door het nationale recht worden 

erkend.455 Anders gezegd, wanneer de Belgische grondwet een betere bescherming biedt, heeft deze 

voorrang. Daarom kan de beperking van grondrechten in principe slechts vastgelegd worden door de 

federale wetgever en niet door een regionale of lokale regelgever, zoals de gemeente.  

 

In dit arrest oordeelde het Grondwettelijk Hof dan ook dat de voorwaarden en modaliteiten voor een 

inmenging in het privéleven niet door Koning kunnen geregeld worden.456 Dat wil overigens niet 

zeggen dat een regeling via een uitvoeringsbesluit niet mogelijk is. Artikel 22 GW verbiedt niet dat 

nadere regeling wordt overgelaten aan de Koning, voor zover de delegatie voldoet aan de vereisten die 

                                                 
453 GrH nr. 16/2005 van 19 januari 2005, inzake het beroep tot vernietiging van artikel 40, § 6, tweede lid, van het Vlaamse 
decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, zoals ingevoegd door het decreet van 19 maart 
2004, www.const.court.be. 
454 Het Hof beschouwt de bekendmaking van persoonsgegevens via een voor iedereen toegankelijke website als een 
inmenging op de eerbiediging van persoonlijke levenssfeer. Dat de gevoelige informatie uit het administratief dossier van de 
vergunningaanvrager in principe niet toegankelijk is voor derden, neemt evenwel niet weg dat het gebruik van dergelijke 
gegevens ook een inmenging in de bescherming van de privacy is. 
455 GrH nr. 131/2005 van 19 juli 2005, inzake het beroep tot vernietiging van artikel 57, § 2, eerste lid, 2°, en tweede lid van 
de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij artikel 483 
van de programmawet van 22 december 2003, B.5.1 en 5.2, www.const-court.be. 
456 Ibid, B.5.3. 
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hiervoor werden besproken. Dit betekent dat de essentiële elementen van de grondrechtenbeperking in 

de wet moeten vastgesteld zijn. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de voorwaarden en 

modaliteiten van de verwerkingen. Deze laatste kunnen via uitvoeringsbesluiten geregeld worden om 

bijvoorbeeld sneller te kunnen inspelen op de evoluties in de techniek.457 Van belang is dat de gevallen 

en de voorwaarden waaronder inmenging in het privéleven toegelaten is, bij wet zijn vastgelegd. De 

modaliteiten (de techniek van de verwerking) kan via uitvoeringsbesluit geregeld worden.458 

 

In de volgende paragraaf wordt vervolgens onderzocht wat de weerslag hiervan is op het fenomeen 

van het moraliteitsonderzoek. Uit de besprekingen tijdens de focusgroep en bevragingen op het terrein, 

blijkt dat een (diepgaand) moraliteitsonderzoek een belangrijk instrument vormt om de burgemeester 

een duidelijker beeld te geven van de motieven van de vergunningaanvrager. 

 

 

7.7 Moraliteitsonderzoek 

 

Het moraliteitsonderzoek is wettelijk vereist voor het openen van een drankslijterij (café, enz.) en voor 

het bekomen van een wapenvergunning. Wat betreft het openen van bijvoorbeeld een nachtwinkel en 

andere inrichtingen die een risico kunnen vormen voor openbare orde of voor overlast kunnen zorgen, 

wordt de vereiste van het voorleggen van een moraliteitsonderzoek doorgaans vastgelegd in het 

gemeentelijk politiereglement. Het moraliteitsonderzoek is dan een onderdeel van het globaal 

administratieve procedure voor het toekennen van een vergunning. 

 

 

Toepassingsveld 

 

Wanneer men de gemeenteverordeningen erop naslaat, worden in veel gevallen de volgende criteria 

opgesomd die voorafgaan aan de beslissing om al dan niet een vergunning toe te kennen: 

- een onderzoek naar de zedelijkheid; 

- een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten; 

- een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal of er ernstige aanwijzingen 

zijn van fraude; 

                                                 
457 GrH nr. 202/2004 van 21 december 2004, inzake het beroep tot vernietiging van de wet van 6 januari 2003 betreffende de 
bijzondere opsporingsmethoden en enige andere methoden, www.const-court.be. 
458 Het valt op te merken dat de rechtbank lang niet in alle gevallen waarin grondrechten door de lokale overheid of 
administratieve organen worden beperkt onderzoekt of de inmenging op het grondrecht gegrond is op een wet in formele zin. 
Denken we bijvoorbeeld aan de problematiek van de gezichtsverhulling op het niveau van de gemeente of de scholen. Zie 
hierover J. VRIELINK, S-O. CHAIB en E. BREMS, “Boerkaverbod. Juridische aspecten van lokale en algemene verboden 
op gezichtsherkenning in België”, NjW 2011, afl. 244, 398-413. 
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- een onderzoek gebaseerd op feiten of op een proces-verbaal of er ernstige aanwijzingen zijn dat in de 

huidige of vroegere private doch voor het publiek toegankelijke plaatsen, herhaaldelijk illegale 

activiteiten plaatsvinden of plaatsgevonden hebben die betrekking hebben op de verkoop, de 

aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van gifstoffen, slaapmiddelen, verdovende 

middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale 

vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid en 

rust in het gedrang komt. 

 

Al naar gelang het geval, wordt het moraliteitsonderzoek uitgevoerd op de rechtsvorm van de 

inrichting, de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant en op de 

natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie en de deelnemers of de personen die 

zullen deelnemen aan de exploitatie. Deze personen dienen meerderjarig te zijn en een bewijs van 

goed gedrag en zeden voor te leggen, een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats 

of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler. 

Interessant is ook dat het reglement doorgaans aan de burgemeester de mogelijkheid (en dus de 

bevoegdheid) verleent om alle nuttige inlichtingen in te winnen bij de politie. Dezelfde voorwaarden 

zijn doorgaans ook van toepassing op verenigingen die drankgelegenheden uitbaten, wedkantoren, 

seksshops en seksinrichtingen waarin pornografische vertoningen plaatsvinden en videotheken.459 

Voor deze inrichtingen is het moraliteitsonderzoek mede gegrond op de reeds besproken KB van 3 

april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken. 

 

De omvang en inhoud van het moraliteitsonderzoek lijkt afhankelijk te zijn van het doel waarvoor het 

onderzoek moet dienen. Voor deze inrichtingen is een specifieke wettelijke omschrijving van het 

moraliteitsonderzoek als zodanig niet voorhanden. Enige richtlijnen voor het moraliteitsonderzoek zijn 

opgenomen in de omzendbrief van 1 december 2006 met betrekking tot de administratieve taken van 

de lokale politie.460 In deze omzendbrief wordt het moraliteitsonderzoek intensiever naargelang de 

finaliteit van het onderzoek. Het gaat daarbij om de volgende finaliteiten: in het kader van een 

aanwerving, benoeming of bevordering (magistraten, bedrijfsrevisoren, politieambtenaren, 

privédetectives, notarissen, deurwaarders, enz.); om de vergunning tot het voorhanden hebben van een 

wapen toe te kennen, om een nationale orde toe te kennen en bij het openen van een slijterij.461 Het 

valt op te merken dat nachtwinkels, wedkantoren, seksshops, seksinrichtingen en videotheken niet in 

de omzendbrief vermeld worden.  

 

                                                 
459 Art. 2, Hoofdstuk XVI, Politiereglement Turnhout. Turnhout is lang niet de enige gemeente die een uitgebreid 
moraliteitsonderzoek uitvoert. Andere gemeenten, zoals Antwerpen, Kortrijk, Blankenberg hanteren ook een uitgebreid 
moraliteitsonderzoek. 
460 Richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie, B.S. 1 december 
2006. 
461 Omzendbrief 1 december 2006, II.2. 
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Volgens de besproken omzendbrief moet de politieambtenaar of agent van politie zijn verslag baseren 

op objectieve vaststellingen. Het dossier dient reeds aangelegd te zijn door de bestuurlijke en 

gerechtelijke overheden die dit onderzoek hebben aangevraagd en moet al de beschikbare documenten 

bevatten (meer bepaald door gebruik te maken van de geautomatiseerde gegevensbanken). De politie 

zal in beginsel de informatie verstrekken waarover zij zonder bijkomend onderzoek beschikt. Hiervoor 

worden de beschikbare bronnen geraadpleegd, rekening houdend met de finaliteit van het onderzoek 

en doet zij een beroep op de beschikbare kennis van haar medewerkers (wijkwerking). Het gaat dus in 

(in de eerste plaats) om beschikbare informatie, zonder dat een nieuw onderzoek wordt uitgevoerd.  

 

Wat specifiek de slijterijen betreft wordt het moraliteitsonderzoek beperkt tot een uittreksel uit het 

strafregister.462 Indien het moraliteitsonderzoek betrekking heeft op het verkrijgen van een vergunning 

tot het voorhanden hebben van wapens wordt het onderzoek intensiever gevoerd. De reden is dat de 

gouverneur volgens de wapenwet een gemotiveerde beslissing moet nemen op basis van het advies 

van de korpschef van de lokale politie van de verblijfplaats van de verzoeker (zie ook infra 7.5.2). 

Daarbij spelen de persoonskenmerken van de aanvrager een belangrijke rol. Wat betreft het toekennen 

van eervolle onderscheidingen wordt geen moraliteitsonderzoek uitgevoerd. Hier volstaat een 

getuigschrift van goed zedelijk gedrag. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat het moraliteitsonderzoek een soort weergave is van het profiel van de 

aanvrager. Er wordt op basis van de gerechtelijke en politionele antecedenten van de betrokkene een 

visie gegeven over de personaliteit en de integriteit van de betrokkene. Ten slotte wordt in sommige 

gevallen volstaan met het afleveren van een getuigschrift van goed gedrag en zeden. Hoewel dit 

document met de wet op het centraal strafregister is komen te vervallen, is de inhoud van dit document 

beperkt tot een abstracte weergave van het al dan bestaan van een gerechtelijk verleden van de 

aanvrager.463 

 

 

Rechtspraak van de Raad van State 

 

Met betrekking tot de impact van het moraliteitsonderzoek zijn de uitspraken van de Raad van State 

van 19 mei 2009 en 20 april 2010 interessant. Beide uitspraken hebben betrekking op het 

                                                 
462 Zie de in paragraaf 2.3.2 betsproken wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 
1953 en artikelen 9 en 10 betreft de wijzingen van de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het 
verstrekken van sterke drank. 
463 De reglementaire basis voor het bewijs van goed zedelijk gedrag ligt in de ministeriële omzendbrief van 6 juni 1962 
betreffende de afgifte van de getuigschriften van goed zedelijk gedrag (B.S. 4 juli 1962) en de omzendbrief van 8 mei 1968 
betreffende het gemeentelijke strafregister (B.S. 31 mei 1968), en wordt door wet op het centraal strafregister vervangen door 
het uittreksel uit het strafregister zodra de gemeentelijke strafregisters komen te vervallen. Dat laatste zal het geval zijn zodra 
de nodige technische aanpassing met betrekking tot de elektronische toegang tot het centraal strafregister volledig 
operationeel is. 
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moraliteitsonderzoek dat wordt uitgevoerd voor het bekomen van een wapenvergunning. In deze zaken 

gaat het onder meer over de vraag of en zo ja, in welke mate het advies van de korpschef en de 

bestuurlijke overheid kan slaan op feiten die niet tot vervolging of veroordeling hebben geleid en of 

het vermoeden van onschuld daar aan in de weg staat. Volgens de Raad van State bestaat er geen 

bezwaar tegen dat het bestuur bij de beoordeling van het gevaar dat iemands wapenbezit voor de 

openbare orde en veiligheid kan opleveren, rekening houdt met feiten die niet tot een strafrechtelijke 

veroordeling hebben geleid. Ook het strafrechtelijk vermoeden staat daar niet aan in de weg. Dit belet 

evenwel niet dat het bestuur zijn beslissing moet steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die 

relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld.464 Het zijn precies deze 

overwegingen die in de besproken politieverordeningen worden aangewend om een gelijkaardig 

diepgaand moraliteitsonderzoek in risicogevoelige sectoren te rechtvaardigen. Het is daarom 

opportuun om nader in te gaan op deze arresten over het moraliteitsonderzoek in het kader van het 

voorhanden hebben van een wapenen.  

 

De voorwaarden voor het toekennen van een wapenvergunning zijn vastgelegd in de wet van 8 juni 

2006.465 Deze wet geeft aan de gouverneur de bevoegdheid om een wapenvergunning te verlenen. 

Maar de vergunning kan slechts worden verleend na advies van de korpschef van de lokale politie van 

de verblijfplaats van de verzoeker.466 De aanvrager mag niet veroordeeld zijn als dader voor of 

medeplichtig aan een resem strafrechtelijke feiten, niet geestesziek zijn (geweest) en niet het voorwerp 

zijn van een lopende schorsing of intrekking van de vergunning. Daarnaast moet de aanvrager ook een 

medisch attest voorleggen welke bevestigt dat de aanvrager in staat is een wapen te manipuleren 

zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen.467 Het moraliteitsonderzoek staat met andere woorden los 

van de voorwaarde dat de aanvrager niet mag veroordeeld zijn voor de in de wet opgesomde 

strafrechtelijke feiten. 

 

Omdat de nodige uitvoeringsbesluiten vooralsnog ontbreken, wordt de toepassing van deze wet 

geregeld door de omzendbrieven van 30 oktober 1995 en 8 juni 2006.468Volgens de omzendbrief 

wordt de wapenvergunning onder meer slechts verleend indien de korpschef van de lokale politie een 

gunstig en met redenen omkleed advies heeft verstrekt. Dit advies heeft betrekking op de algemene 

moraliteit van de aanvrager en ook op de overige voorwaarden voor het bekomen van een 

wapenvergunning. 

 

                                                 
464 RvS nr. 193.442 van 19 mei 2009. 
465 Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteit met wapens (wapenwet). 
466 Art. 11 wapenwet. Het advies moet binnen de drie maanden na de aanvraag worden uitgebracht. 
467 Art. 11 § 3 wapenwet. 
468 Gecoördineerde omzendbrief van de minister van Justitie van 30 oktober 1995 betreffende de toepassing van de wettelijke 
en reglementaire bepalingen inzake wapens en de omzendbrief van 8 juni 2006 met betrekking tot de toepassing van de wet 
houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (wapenwet). 
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De uitspraken van de Raad van State van 19 mei 2009 hebben betrekking op de afwijzing van de 

aanvraag tot het toekennen van een wapenvergunning. In deze zaken had de korpschef van de lokale 

politie een ongunstig advies uitgebracht. In het advies wordt namelijk gezegd dat de verzoeker 

mogelijk niet over de vereiste moraliteit beschikt. Als gevolg van het negatief advies had de 

gouverneur het advies van de procureur des Konings gevraagd. Ondanks een blanco strafblad van de 

verzoeker werd ook door de procureur des Konings een ongunstig advies gegeven. Dit ongunstig 

advies werd gestaafd door kopijen van een vonnis van de correctionele rechtbank inzake 

weerspannigheid met geweld of bedreiging, inbreuken op het jachtdecreet, vervaardigen en gebruiken 

van een valse nummerplaat en van verschillende processen-verbaal en een kopie van het strafregister 

waarop vorige veroordelingen werden vermeld. De processen-verbaal hadden betrekking op het 

opzettelijk toedienen van slagen en verwondingen binnen de familie, verkrachting van de minderjarige 

stiefdochter, diefstal en het wederrechtelijk dragen van verboden wapens en dronkenschap. Hoewel 

een aantal van de zaken geseponeerd waren en/of veroordelingen gewist, had de bestuurlijke overheid 

toch met deze gerechtelijke antecedenten rekening gehouden. Er wordt geargumenteerd dat deze feiten 

in aanmerking kunnen genomen worden voor de beoordeling van de algemene moraliteit en de 

persoonlijkheid van de aanvrager. Ook de inbreuken op de verkeerswetgeving werden in rekening 

gebracht. Alle genoemde inbreuken hebben betrekking op de vrijwaring van de openbare orde en 

veiligheid. Wat betreft het wapenbezit werd erop gewezen dat de aanvrager zich meermaals 

onzorgvuldig en onverantwoord had gedragen. Op basis hiervan concludeerde de minister van Justitie 

dat er inzake de algemene moraliteit en persoonlijkheid ernstige problemen waren en de gerechtelijke 

antecedenten geen blijk geven van respect voor de regelgeving in het algemeen en de openbare orde en 

veiligheid in het bijzonder. De verdediging stelde onder meer dat het criterium met betrekking tot de 

karakteristieken van de persoonlijkheid, die afgeleid worden uit de gerechtelijke antecedenten, 

geestesgesteldheid en zedelijkheid van de aanvrager geen wettelijke grondslag hebben aangezien ze 

louter opgenomen zijn besproken omzendbrief van 30 oktober 1995. 

 

De Raad van State oordeelt echter dat de minister van Justitie zich steunt op overwegingen die geen 

voorwaarden aan de wapenwet toevoegen. Zo wijst de minister de grieven tegen de beslissing van de 

gouverneur af omdat duidelijk gebleken is dat het toekennen van de wapenvergunning een gevaar zou 

opleveren voor de openbare orde. Tevens oordeelt de Raad van State dat de beslissing van de ministers 

niet louter steunt op processen-verbaal, maar op de veroordelingen van de aanvrager. Het komt er op 

neer dat de bestuurlijke overheid weliswaar mag rekening houden met feiten die niet tot een 

strafrechtelijke veroordeling hebben geleid, maar het besluit moet steunen op actuele en relevante 

feiten. Een moraliteitsonderzoek brengt daarmee het principe van het vermoeden van onschuld niet in 

gevaar omdat het onderzoek is toegespitst op de karakteristieken van de persoonlijkheid van de 

aanvrager:is hij betrouwbaar, beschikt deze persoon over de nodige zelfbeheersing? In dat opzicht 

heeft een moraliteitsonderzoek geen uitstaans met het vermoeden van onschuld. 
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In het arrest van 20 april 2010 bevestigt de Raad van State haar rechtspraak. De Raad van State 

overweegt dat de wapenwet niet vermeldt op grond van welke criteria de bestuurlijke overheid de 

mogelijke verstoring van de openbare orde moet beoordelen. Volgens de Raad van State beschikken 

zij over een ruime beoordelingsbevoegdheid. Weliswaar moeten zij, bij de appreciatie uit de 

voorliggende feiten afleiden of het voorhanden hebben van een wapen de openbare orden kan 

verstoren, zich baseren op feiten die hun besluit naar recht kunnen verantwoorden. Maar dat sluit niet 

uit dat de bestuurlijke overheid rekening houdt met feiten die niet tot een strafrechtelijke veroordeling 

hebben geleid.469 

 

 

Onderscheiden uitgangspunten bij de specifieke regelingen 

 

Wat is nu de weerslag van dit arrest op de hiervoor besproken wetgeving? Hiervoor hebben we 

immers gezien dat er op grond van het gemeentelijke politiereglement ook een moraliteitsonderzoek 

wordt uitgevoerd voor het openen van cafés, dancings, nachtwinkels, seksinrichtingen, enz. Wat leert 

de wapenvergunningrechtspraak van de Raad van State ons over deze onderzoeken? 

 

Het valt op te merken dat de rechtspraak van de Raad van State moet geplaatst worden in de 

context van het onderwerp van de vergunning. Het moraliteitsonderzoek dat wordt uitgevoerd 

in het kader van de wapenwet steunt op een ontradingspolitiek. In principe is het voorhanden 

hebben van een wapen verboden. En indien het voorhanden hebben van een wapen toch 

verantwoord is, wordt deze aan zeer strenge eisen gekoppeld. Dat is van een totaal andere orde 

dan het openen van bijvoorbeeld een nachtwinkel of een café. De notie ‘gevaar voor de openbare 

orde en veiligheid’ moet hier anders benaderd worden. Bij de wapenwet ligt de nadruk steevast 

op het beschermen van personen. Niet alleen ten opzichte van anderen, maar ook voor de 

aanvrager van de wapenvergunning zelf. De openbare orde kan men herstellen, de dood van een 

persoon als gevolg van een onstabiele eigenaar of gebruiker van een wapen niet. De wetgeving op 

de nachtwinkels (zoals besproken in hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.1) is er niet gekomen om de 

inplanting ervan tegen te werken, maar om deze te reguleren, rekening houdend met de 

openbare orde en overlast en de ruimtelijke ordening. Daarom is de gemeente niet verplicht 

aanvullende regelgevend op te treden.470 

 

                                                 
469 RvS 20 april 2010, nr. 203.093. 
470 Verslag namens de Commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale 
wetenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en de landbouw, Parl. St., Kamer, 2005-2006, nr. 51-2486/5, 17. 
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Tevens moet opgemerkt worden de wet op de nachtwinkels op zich geen moraliteitsonderzoek vereist 

als voorwaarde voor het verkrijgen van een uitbatingvergunning. Nochtans wordt een onderzoek 

gevoerd naar de gerechtelijke en politionele antecedenten, feiten en processen-verbaal of ernstige 

aanwijzingen van fraude. Hiervoor biedt de wet op de slijterij een uitweg. Voor het openen van 

drankinrichtingen of het verkopen van sterke drank mag de uitbater en andere feitelijke deelnemers 

aan de uitbating niet veroordeeld zijn voor bepaalde strafrechtelijke feiten. In principe zou uittreksel 

uit het strafregister moeten volstaan.471 Aan de andere kant lijkt het moraliteitsonderzoek een 

belangrijke instrument te zijn om een beeld te kunnen krijgen van persoonlijkheid van de aanvrager. 

Mutatis mutandis zien we gelijkenissen met het Nederlandse Bibob-advies. Een belangrijk verschil is 

dat het Bibob-advies als zodanig enkel melding maakt van strafrechtelijke veroordelingen en 

gerechtelijke antecedenten, maar geen stukken of uittreksel uit het strafregister of strafdossier aan de 

burgemeester worden verstrekt. 

 

Daarnaast blijkt dat de Raad van State de inhoud en draagwijdte van het moraliteitsonderzoek 

beoordeelt in het licht van het doel dat met het onderzoek wordt nagestreefd. Het is bijgevolg niet 

zeker of de rechtspraak van de Raad van State met betrekking tot de draagwijdte van het 

moraliteitsonderzoek een solide basis biedt voor het moraliteitsonderzoek in het algemeen. 

Voorzichtigheid is geboden. Daarom is het van belang de visie van de Raad van State inzake 

moraliteitsonderzoek zoals afgeleid uit het wet op het Centraal Strafregister toe te lichten. 

 

Op basis van de wet betreffende het Centraal Strafregister zijn de lokale overheden bevoegd voor het 

uitreiken van het uittreksel uit het strafregister, waarbij de voorwaarden worden bij koninklijk besluit 

vastgelegd. Tot op heden is er echter nog geen uitvoeringsbesluit met betrekking tot de artikelen 595 

en 595 gepubliceerd waardoor het uitreiken van het getuigschrift van goed zedelijk gedrag tot voor 

kort werd geregeld via de aanvullende omzendbrief van 3 april 2003 bij de omzendbrief van 1 juli 

2002, 2 februari 2007 en 2 maart 2009472 In het arrest van 22 december 2006 werd door de Raad van 

State de aanvullende omzendbrief van 3 april 2003 bij de omzendbrief van 1 juli 2002 vernietigd bij 

gebreke aan wettelijke grondslag.473 Vervolgens werd in een recent arrest van 26 januari 2009 ook de 

omzendbrief van 2 februari 2007 om dezelfde reden vernietigd.474 De Raad van State oordeelt dat de 

omzendbrieven in haar geheel en niet louter wat betreft “de verduidelijkingen die de bestreden akte 

aanbrengt aan de modaliteiten van de moraliteitsonderzoeken”, geen enkele wettelijke en 

                                                 
471 Omzendbrief 1 december 2006, II.2. 
472 Omzendbrief van 1 juli 2002 tot wijziging en coördinatie van de omzendbrief van 6 juni 1962 houdende de algemene 
onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag, B.S. 6 juli 2002; Aanvullende omzendbrief van 3 
april 2003 bij de omzendbrief van 1 juli 2002 tot wijziging en coördinatie van de omzendbrief van 6 juni 1962 houdende de 
algemene onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijke gedrag, B.S. 15 april 2003; omzendbrief nr. 95 
Uittreksel uit het strafregister, B.S. 9 februari 2007 en omzendbrief nr. 134 van 2 maart 2009 – Uitreksel uit het strafregister, 
B.S. 2 maart 2009. 
473 RvS, nr 166.311 van 22 december 2006, www.cass.be. 
474 RvS, nr. 189.761 van 26 januari 2009, www.cass.be. 
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reglementaire grondslag hebben. Rekening houdend met deze arresten en het gevaar van een 

rechtsvacuüm te voorkomen werd de wet van 31 juli 2009 aangenomen.475 Deze wet doet onder meer 

de artikelen 595 en 596 in werking treden.  

 

We schetsen hierna de feiten die de uitspraken van de Raad van State voorafgaan. We gaan aantonen 

dat het uittreksel uit het strafregister op zichzelf geen automatische machtiging verleent om een 

(verregaand) screening van de betrokkene uit te voeren. 

 

 

Uittreksel strafregister 

 

De voorwaarden en modaliteiten voor het bekomen van het getuigschrift van goed zedelijk gedrag 

had tot de invoering van de wet op het Centraal Strafregister geen wettelijke basis. Er waren alleen de 

ministeriële omzendbrief van 6 juni 1962, die en veelvuldig werd gewijzigd.476 De laatste wijziging 

werd doorgevoerd via de omzendbrief van 2 februari 2007. Het vastleggen van de voorwaarden voor 

het uitreiken van uittreksel uit het strafregister door de lokale overheden in deze omzendbrief vergt 

telkens een afweging tussen het recht op bescherming van het privéleven van de betrokkene en het 

algemeen belang. Het resultaat van deze afweging moet proportioneel zijn: de beperking van het 

grondrecht moet in verhouding staan tot het doel dat wordt nagestreefd. Zo werd in de omzendbrieven 

van 1 juli 2002 en 3 april 2003 de mogelijkheid voorzien in het uitvoeren van enquêtes en het 

uitbrengen van adviezen door de korpschef of officieren van politie. We zullen onmiddellijk zien dat 

de omzendbrieven minstens op het vlak van het proportionaliteitsbeginsel heel wat tekorten tonen. 

 

De omzendbrief van 1 juli 2002 moet gezien worden als de eerste omzendbrief die is uitgevaardigd 

op basis van de wet van 8 augustus 1997. Naargelang de activiteit waarvoor het getuigschrift van 

goed zedelijk gedrag wordt aangevraagd, worden 2 modellen in het leven geroepen. Een gemotiveerd 

advies is verplicht wanneer het getuigschrift van goed zedelijk gedrag gevraagd werd voor de 

uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, 

hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen (model 

                                                 
475 Wet van 31 juli 2009 betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal strafregister, B.S. 27 augustus 2009. 
Op grond van artikel 11 heeft deze wet uitwerking met ingang van 30 juni 2009. Voorts bepaalt artikel 10 dat in afwijking 
van de artikelen 595 en 596 van het Wetboek van Strafvordering de gemeentelijke administraties tot 31 december 2012 de 
uittreksels uit het strafregister afgeven op basis van de in de gemeentelijke strafregisters opgenomen gegevens. De reden is 
vooralsnog de direct verbinding tussen de gemeentelijke strafregisters en het Centraal Strafregister ontbreekt. Pas wanneer de 
technische connectie gerealiseerd is zullen de opgesomde gegevens uit het Centraal Strafregister kunnen gehaald worden, 
Parl. St. Kamer, 2008-2009, nr. 52-1997/1, 11 
476 De omzendbrief van 6 juni 1962, B.S. 4 juli 1962, werd gewijzigd bij omzendbrieven van 23 juni 1965, 20 juli 1981, 8 
december 1987, 12 januari 1988, 15 april 1988, 20 februari 1989, 4 augustus 1991, 9 augustus 1995, 5 juli 1996 en 16 
februari 1999, zie omzendbrief 1 juli 2002 tot wijziging en coördinatie van omzendbrief 6 juli 1962 houdende de algemene 
onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag, de omzendbrief van 3 april 2003 en tenslotte door 
de ministeriële omzendbrief van 2 februari 2007. 
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2). Ingeval het getuigschrift wordt gevraagd voor en andere activiteit, kan de korpschef een 

gemotiveerd advies gegeven, maar is daartoe niet verplicht.(model 1). Hier heeft de lokale overheid 

dus een discretionaire bevoegdheid. Hoewel het gemotiveerd advies niet wordt vermeld en evenmin 

naar wordt verwezen, had het gemeentebestuur de bevoegdheid om in kolom “Opmerkingen” haar 

genuanceerde beoordeling te geven betreffende het gedrag van de aanvrager van het getuigschrift. Op 

deze wijze kon de lokale overheid rekening houden met alle mogelijke feitelijke gegevens die haar in 

staat stellen om een concrete beoordeling te geven over het algemeen gedrag en zeden van de 

betrokkene.477 Dit betekent dat ingeval de betrokkene geen veroordelingen had opgelopen, hij alsnog 

als een laakbaar figuur kon bestempeld worden in de visie van de lokale overheid. Een aanvullende 

omzendbrief van 3 april 2003 werd uitgebracht om deze modaliteiten ten aanzien van het verplicht 

gemotiveerd advies te preciseren. Daarnaast werden regels uitgebracht om het moraliteitsonderzoek 

die dit gemotiveerd advies voorafgaan, te objectiveren, wanneer dergelijk onderzoek door de 

korpschef noodzakelijk werd geacht.  

 

De 2003 omzendbrief gaat werd deze onderzoeksverplichting aangescherpen. Zo wordt het onderzoek 

ten aanzien van de aanvraag van een getuigschrift van goed gedrag en zeden van het model 2 

opgesplitst in twee fasen. In de eerste plaats wordt het onderzoek uitgevoerd door middel van 

raadpleging van het strafregister en de databank van de federale en lokale politie en door de 

raadpleging van de wijkagent. Vervolgens beschikt de korpschef van de locale politie of de 

gedelegeerd officier van politie die belast is met de afgifte van het getuigschrift model 2 over drie 

mogelijkheden. Een negatief advies, positief advies uitbrengen en een motivering toevoegen. In geval 

de bevraging van de genoemde informatiebronnen geen betekenisvolle aanwijzingen opleveren die de 

aanvrager in verband brengen met feiten waarbij minderjarigen zijn betrokken, wordt een positief 

advies uitgebracht. Indien er echter “gegronde twijfel blijft bestaan” wordt een moraliteitsonderzoek 

uitgevoerd. In dat geval zal de korpschef of de gedelegeerde officier van politie “in de mate van het 

mogelijke slechts de aanvrager van het getuigschrift ondervragen zonder zijn omgeving te 

ondervragen. Hij zal bovendien het onderwerp van zijn vragen beperken tot het enige doel dat ze voor 

ogen hebben en er in het bijzonder op toezien dat het privéleven van de personen gerespecteerd 

wordt” , aldus de omzendbrief van 3 april 2003. 

 

In het advies van 12 juni 2003 zegt de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 

Levenssfeer (CBPL) hierover het volgende: “De verplichting dergelijke advies te verstrekken, heeft 

soms niet alleen geleid tot ondervragingen en huisbezoeken bij de aanvragers van het getuigschrift, 

                                                 
477 Ibid. 
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maar zelfs tot buurtonderzoeken.”478 De CBPL merkt vooreerst op dat het getuigschrift - welke als 

bewijs moet dienen van goed gedrag en zeden -geen wettelijke grondslag bezit. De inhoud en de vorm 

ervan en de overheid die bevoegd is om het getuigschrift uit te reiken, wordt immers slechts via 

diverse ministeriële omzendbrieven geregeld.479 Voorts wordt door de CBPL benadrukt dat het 

uitvaardigen van de vereiste uitvoeringsbesluiten tot gevolg zal hebben dat het getuigschrift van goed 

zedelijk gedrag zal vervangen worden door een uittreksel uit het strafregister. Maar de inmengingen 

in het privéleven van de aanvrager mag niet verder gaan dan de wetgever uitdrukkelijk heeft 

bepaald.480 De CBPL kan dan ook niet instemmen met de in de omzendbrieven vastgelegde 

verplichting voor de korpschef of de gedelegeerde officier van politie om een gemotiveerd advies uit 

te brengen over de aanvrager van het getuigschrift van goed zedelijk gedag.  

 

Hetzelfde voorbehoud wordt gesteld ten aanzien van de mogelijkheid van de burgemeester of zijn 

gemachtigde om een opmerking te kunnen vermelden “van goed gedrag” of “niet van goed gedrag”. 

Deze vermeldingen zijn immers niet terug te brengen tot de wet van 8 augustus 1997. “Deze geheel 

subjectieve beoordelingen houden enig risico in op een schending van de persoonlijke levenssfeer 

waarin de wet niet had voorzien. Aangezien zij geen wettelijke grondslag hebben, zijn zij in strijd met 

artikel 22 van de Grondwet en met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens”.481 Volgens CBPL zijn de door middel van de besproken onderzoekshandelingen verkregen 

persoonsgegevens immers niet transparant en bestaat er bovendien gevaar voor misbruiken vanwege 

de volledige beoordelingsvrijheid van over het gedrag van de aanvrager en de gevolgde 

onderzoeksprocedure.482  

 

De Omzendbrief van 2 februari 2007 

Rekeninghoudend met het besproken advies van de CBPL en het arrest van de Raad van State van 22 

december 2006 is het getuigschrift van goed zedelijke gedrag vervangen door “Uittreksel uit het 

strafregister”.483 In afwachting van de toegang tot het Centraal Strafregister kunnen de 

gemeentebesturen op basis van deze nieuwe omzendbrief op de gebruikelijke manier een uittreksel uit 

het strafregister aan particulieren uitreiken. Gelet op het hiervoor genoemd arrest van 22 december 

2006 van de Raad van State moet de lokale overheid zich onthouden van het toevoegen van 

subjectieve beoordelingen op het uittreksel, aldus de nieuwe omzendbrief. 

                                                 
478 CBPL Advies nr. 30/2003 van 12 juni 2003, betreft omzendbrief van 1 juli 2002 tot wijziging en coördinatie van de 
omzendbrief van 6 juni 1962 houdende de algemene onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag, 
hierna CBPL. 
479 In de besproken arresten van de Raad van State van 22 december 2006 en 26 januari 2009 werden nagenoeg dezelfde 
argumenten aangenomen. 
480 De CBPL ziet evenwel geen bezwaar tegen de omzendbrief omwille van de dringende noodzakelijkheid en de 
maatschappelijke belangen die op het spel staan en deze een tijdelijke oplossing kan bieden voor het ontbreken van de 
vereiste koninklijke besluiten. 
481 CBPL, l.c., 5. 
482 CBPL, l.c., 7. 
483 Omzendbrief nr. 095 Uittreksel uit het strafregister, B.S. 9 februari 2007. 
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Omzendbrief nr. 134 van 2 maart 2009 – Uittreksel uit het strafregister 

Als gevolg van de vernietiging van de hiervoor besproken omzendbrief nr. 95 van 2 februari 2007 

door het arrest van 26 januari 2009 en in afwachting dat de artikelen 595 en 596 Sv in werking treden 

heeft de minister van Justitie op 2 maart 2009 een nieuwe omzendbrief uitgevaardigd die voorziet in 

praktische richtlijnen voor de gemeentebesturen. Hoewel deze omzendbrief door de inwerkingtreding 

van de wet van 31 juli 2009 niet meer geldig is, is zij niet zonder belang. Met deze omzendbrief wenst 

de minister de nadelige gevolgen van de uitspraken van de Raad van State via een omweg kort te 

sluiten.  

 

Op grond van artikel 10 van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van 

persoonsgegevens (WVP) heeft iedere persoon die zijn identiteit bewijst het recht op verstrekking van 

de gegevens uit het strafregister. Hierdoor kunnen de gemeenten zich volgens de omzendbrief niet 

beroepen op het recente arrest van de Raad van State om de aflevering van uittreksels in het 

strafregister te weigeren. Aan de aanvrager dient tevens meegedeeld te worden dat hij, op grond van 

het arrest van 26 januari 2009 van de Raad van State, mag weigeren om het uittreksel aan derden over 

te maken. De aanvrager beslist bijgevolg zelf of hij het uittreksel al dan niet aan derden overmaakt,  

aldus de omzendbrief. Zonder dat een wettelijk regeling daarin expliciet heeft voorzien, kan een derde 

(de burgemeester) bijgevolg geen overlegging van een uittreksel uit het strafregister eisen.484 

 

 

Veiligheidsmachtigingen 

 

Het is op deze plaats ook niet oninteressant de link de leggen met de rechtspraak met betrekking tot de 

veiligheidsmachtigingen. Tot vóór 1998 werden door de Veiligheid van de Staat (al dan niet in 

samenwerking met de toenmalige Rijkswacht) , de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid en de 

door de Nucleaire Veiligheid onderzoeken uitgevoerd in het kader van het afleveren van 

veiligheidscertificaten. Behalve voor de veiligheidsonderzoeken uitgevoerd door de Nucleaire 

Veiligheid bestond er vroeger geen formele wettelijke basis voor de uitvoering van 

veiligheidsonderzoeken in ons nationaal recht. Deze veiligheidsonderzoeken hebben pas eind 1998 een 

formeel wettelijk basis gekregen.485 In haar advies bij het wetsontwerp herhaalt de Raad van State dat 

moet rekening worden gehouden met de eis van voorzienbaarheid en toegankelijkheid zoals 

ontwikkeld door het Europees Mensenrechtenhof en met de eis van de formele wet vervat in artikel 22 

                                                 
484 De omzendbrief refereert daarbij naar de werkgever. Niet valt in te zien dat dit ook niet zou gelden voor de lokale 
overheid. 
485 Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en 
veiligheidsadviezen, BS 7 mei 1999. 



 199 

GW.486 Het belangrijkste bezwaar tegen de vroegere uitgewerkte regeling, is dat de gescreende 

personen geen weet hadden van de concrete onderzoeksmaatregel.487 

 

Sinds de invoering van deze wet moet de betrokken in principe zijn instemming geven voor een 

veiligheidsonderzoek. De persoon die een veiligheidsmachtiging moet verkrijgen, wordt op de hoogte 

gebracht van het niveau en het doel van de machtiging, van de types van gegevens die gedurende het 

veiligheidsonderzoek kunnen worden onderzocht of geverifieerd, van de wijze waarop het onderzoek 

verloopt en de geldigheidsduur van de veiligheidsmachtiging. Zijn instemming is vereist voor het 

instellen van het veiligheidsonderzoek dat nodig is voor het afgeven van de machtiging (artikel 16). 

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen heeft de betrokkene geen weet van het veiligheidsonderzoek.488 

 

Uiteindelijk zou de rechtspraak van de Raad van State het signaal geven voor de besproken wettelijke 

regeling van 11 december 1998.489 Op 30 juni 1995 werden twee arresten geveld met nietigverklaring 

van tuchtstraffen.490 Aan de basis lagen klachten ingesteld door burgerlijke ambtenaren van de dienst 

Militaire Veiligheid, die geconfronteerd werden met de opdracht een veiligheidsonderzoek te 

ondergaan. De Raad van State is van oordeel dat de Navo-overeenkomst en de bestaande richtlijnen 

van de regering niet voldoen aan de legaliteitseis vervat in artikel 8 EVRM tweede lid, om als basis te 

dienen voor een inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de burger. In de arresten stelt de Raad 

van State dat een bevel, dat wordt gegeven aan een burger, al is die inspecteur bij de militaire 

veiligheidsdienst, om een verzoek om een veiligheidscertificaat in te dienen, dat met name een 

onderzoek van zijn privéleven veronderstelt, een inmenging van de overheid in de uitoefening van zijn 

recht op de eerbiediging van het privéleven vormt. Deze inmenging is niet in overeenstemming is met 

artikel 8 tweede lid EVRM, daar de bestaande teksten die hierin voorzien, niet beantwoorden aan de 

vereisten van nauwkeurigheid, wettelijkheid, toegankelijkheid en voorzienbaarheid van deze 

bepaling.491 Een procedure van certificering die steunt op de toestemming van de betrokkene, 

daarentegen, dient niet getoetst te worden aan de vereisten vervat in artikel 8 EVRM, aldus de Raad 

van State.492 

                                                 
486 RvS 30 oktober 1996, nr. 25.704/2. 
487 P. DE HERT, “Politieke persoonsgegevens, veiligheidsdiensten en – certificaten, in P. DE HERT, Privacy en 
persoonsgegevens, o.c., Titel V, 24. 
488 Dat is het geval wanneer een later veiligheidsonderzoek noodzakelijk is om informaties te verifiëren over ernstige feiten 
die erop wijzen dat de gemachtigde persoon niet meer aan de voorwaarden voldoet die vereist zijn voor het niveau van de 
toegekende machtiging (art. 16, § 3 wet veiligheidmachtigingen). 
489 Deze alinea is gebaseerd op P. DE HERT, “Politieke persoonsgegevens, veiligheidsdiensten en – certificaten, in P. DE 
HERT, Privacy en persoonsgegevens, o.c., Titel V, 25. 
490 R.v.St. 30 juni 1995, nr. 54.139, J.T. 1995, 705; T.B.P. 1996, 51; R.v.St. 30 juni 1995, nr. 54.138, Rev. trim. D.H. 1996, 
301 e.v., noot LOMBAERT, B. Het betreft (resp.) de arresten Wicart en Cudell. 
491 R.v.St. 30 juni 1995, nr. 54.139, J.T. 1995, 705. 
492 R.v.St. 30 juni 1995, nr. 54.139, J.T. 1995, 705. Meer bepaald stelde de Raad dat het feit dat een militaire autoriteit of een 
dienst van de staatsveiligheid of de openbare veiligheid bepaalde gegevens slechts toegankelijk stelt voor beambten die 
voorafgaandelijk worden onderworpen aan een onderzoek dat met name betrekking heeft op hun privéleven, en die 
uitdrukkelijk en uit vrije wil met die onderzoek hebben ingestemd, geen inmenging vormt in de uitoefening van hun recht op 
eerbiediging van hun privéleven die niet in overeenstemming is met art. 8 tweede lid EVRM. 
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Bovenstaande toont aan de het screenen van de burger, zonder dat deze privacyingrijpende 

maatregel expliciet in de wet is geregeld ongeoorloofd is. Het overleggen van een uittreksel van 

het strafregister moet los worden gezien van een (diepgaand) moraliteitsonderzoek. Beide 

maatregelen vereisen een afzonderlijke tussenkomst van de wetgever. De visie van de Raad van 

State met betrekking tot de uitvoering van een onderzoek naar de persoonlijkheid van de burger 

voor het voorhanden hebben van een wapen kan niet doorgetrokken worden naar andere 

regelingen. De gedachte die aan de wapenwet ten grondslag ligt is van totaal andere orde dan de 

exploitatie van een nachtwinkel, café of videotheek.  

 

Het overheidsbestuur moet voorts zorgen dat zij bij het nemen van besluiten niet buiten de grenzen 

van de haar toegekende bevoegdheden treedt. Doordat de gemeente alles kan regelen die niet aan een 

andere overheid is voorbehouden en van gemeentebelang is, beschikt het bestuur over een ruime 

beoordelingsvrijheid. Maar deze discretionaire bevoegdheid is niet grenzeloos. Als tegengewicht dient 

het bestuur rekening te houden met een aantal algemene beginselen van behoorlijke bestuur. Via deze 

rechtsinstrumenten kan de rechter nagaan of het bestuur binnen de grenzen van haar discretionaire 

bevoegdheid is gebleven. Hierna besteden we kort aandacht aan wettigheidsbeginsel en twee 

beginselen van behoorlijk bestuur, namelijk de hoorplicht en het beginsel van zorgvuldigheid. 

 

 

7.8. WETTIGHEIDSBEGINSEL EN BEHOORLIJK BESTUUR 

 

Wettigheid van gemeentelijke reglementen 

 

In een rechtsstaat wordt de werking van de overheid begrensd door het wettigheidbeginsel. Dit 

impliceert dat een handeling van een overheidsbestuur pas regelmatig is wanneer die handeling in 

overeenstemming is met een door de hoger overheid vastgestelde regel.493 De gemeenteraad maakt de 

gemeentelijke reglementen en gemeentelijke politieverordeningen, maar deze reglementen mogen niet 

in strijd zijn met de wetten, de decreten, de ordonnanties, de reglementen en de besluiten van de Staat, 

de gemeenschappen, de gewesten, de gemeenschapscommissies, de provincieraad en de (bestendige) 

deputatie.494 Er is een hiërarchie der rechtsnormen waaruit volgt dat de lagere regeling in 

overeenstemming moet zijn met de hogere regeling. De gemeenten mogen geen inbreuk maken op de 

bevoegdheden van de federale overheid. Hun gemeentelijke reglementen moeten in overeenstemming 

zijn met de rechtsnorm van de federale overheid, wanneer de materie door deze laatste voor zichzelf 

                                                 
493 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, o.c., 18 et seq. 
494 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, o.c., 163. 
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wordt voorbehouden. Op grond van artikel 159 GW worden de gemeentereglementen op hun 

wettigheid gecontroleerd door zowel de gewone rechter via de exceptie van onwettigheid en door de 

Raad van State via de annulatiebevoegdheid. Krachtens artikel 162 GW controleert de hogere overheid 

controleert de wettigheid van de besluiten van de lagere overheden via het systeem van administratief 

toezicht.495 

 

De burger kan bijgevolg de mogelijkheid de verplichtingen die hem worden opgelegd in de 

gemeentelijke politieverordening laten toetsen door de (administratieve) rechter. Nemen we de in de 

focusgroep voorgelegde eerste casussen als voorbeeld. In de eerste casus beschikt de uitbater van een 

feestzaal netjes over de nodige documenten en toelatingen, terwijl hij het pand in feite heeft opgezet 

om illegale activiteiten aan te vatten of voort te zetten (drugs te kunnen verhandelen of dit faciliteren). 

De lokale overheid heeft een wrang buikgevoel bij het dossier. Zo was het onduidelijk waar de uitbater 

de financiële middelen vandaan haalde, nu zijn financiële historiek een bedenkelijk spoor naliet door 

(meerdere) faillissement(en). In de tweede casus wordt een café gesloten omwille van een 

schietincident binnen het misdaadmilieu. Hoewel niet de oorspronkelijke uitbaters een nieuwe 

vergunning aanvragen, wordt vermoed dat de nieuwe uitbater in feite een stroman is, zodat dezelfde 

personen opnieuw de feitelijke controle over het pand zullen opnemen. 

 

Om dergelijke inbreuken op de openbare rust en veiligheid in de toekomst te voorkomen zou de 

gemeente via het gemeentelijk politiereglement de toekenning van een vergunning kunnen koppelen 

aan een ‘onderzoek’ op zowel politioneel als financieel (fiscaal vlak). Wanneer nu de 

vergunningaanvrager hieraan niet wil meewerken, zal de burgemeester de vergunning weigeren. Het is 

de vraag wat het oordeel van de Raad van State zal zijn wanneer de vergunningaanvrager de 

onwettigheid van het besluit aanvoert met het argument dat de gemeenteraad niet bevoegd om deze 

inmenging in zijn privéleven te regelen aangezien alleen de federale overheid deze materie kan 

regelen. Er is ons geen rechtspraak van de Raad van State ter zake bekend. 

 

 

Wettigheidstoets van de informatieoverdracht aan de burgemeester 

 

In het licht van het voorgaande is het de vraag of artikel 135, § 2 NGW op grond waarvan de gemeente 

het gemeentelijke politiereglement vaststelt kan beschouwd worden als een bepaling waarin door de 

wetgever de gevallen en de voorwaarden voor een beperking van het recht op privacy duidelijk heeft 

omschreven. Ons inziens voldoet deze bepaling niet aan alle eisen van de Europese en nationale 

rechtspraak met betrekking tot de voorwaarden voor geoorloofde inmenging in het privacygrondrecht. 

                                                 
495 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, o.c., 1313 et seq. 
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In artikel 135, § 2 NGW kan de legitimiteitsvoorwaarde worden gelezen, die de gemeenteraad de 

bevoegdheid geeft de uitoefening van de fundamentele rechten en vrijheden te beperken om de 

openbare orde te waarborgen. Deze beperkingsgrond is namelijk expliciet vermeld in het tweede lid 

van artikel 8 EVRM. Ons inziens 135, § 2 NGW daarentegen de legaliteitstoets niet doorstaan. 

Hoewel deze bepaling toegankelijk is voor de rechtsonderhorige, is zij onvoldoende precies en 

duidelijk geformuleerd. Artikel 135, § 2 NGW omschrijft namelijk niet de gevallen en de voorwaarden 

die kunnen leiden tot een gerechtvaardigde inbreuk op de eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer. Als gevolg zou het voorschrift in het politiereglement, die de vergunningaanvrager 

onderwerpt aan de overlegging van bepaalde politionele, gerechtelijke en financiële (fiscale) 

informatie een ongeoorloofde inbreuk op het privacygrondrecht uitmaken. Dit betekent dat het besluit 

dat door de burgemeester op grond van deze bepaling in het gemeentelijk politiereglement wordt 

genomen onwettig zou zijn, voor zover de weigering van de vergunning slaat op het niet overleggen 

van de gevraagde politionele, gerechtelijke en financiële (fiscale) informatie. Dit zou slechts anders 

zijn wanneer het overleggen van deze informatie wel zou geregeld zijn in specifieke wetgeving. 

Daarbij denken we aan de wet op de drankslijterijen. Krachtens deze bepaling moet de 

vergunningaanvrager een document voorleggen waaruit blijkt dat hij niet veroordeeld is voor de in 

deze regeling opgesomde strafbare feiten. 

 

Is er nog een ander weg? We nemen het bijvoorbeeld van de besproken bepalingen uit de wet op het 

politieambt. In paragraaf 6.4.1 hebben we de beraadslaging van het sectoraal comité Rijksregister van 

17 februari 2010 besproken. Daarbij ging het om een aanvraag van de Federale Politie om toegang te 

bekomen tot de gegevens van het Register van identiteitskaarten en het Register van 

Vreemdelingenkaarten.496 De aanvrager wenste namelijk dat de toegang tot beide registers zonder 

meer zou toegestaan worden voor zijn opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie. Daardoor 

werden de artikelen 14 en 15 WPA, die respectievelijk de finaliteiten van bestuurlijke en gerechtelijke 

politie omschrijven, getoetst aan de voorwaarden van het finaliteitprincipe van artikel 4 WVP. 

Volgens het sectoraal comité van het Rijksregister voldoet het begrip “bestuurlijke politie” aan de 

voorwaarden voor een welbepaald, uitdrukkelijk en gerechtvaardigd doeleinde. In dat opzicht zou 

artikel 14 kunnen beschouwd worden als een beperking van het recht op privacy in de zin van artikel 

22 GW en artikel 8 EVRM (wet in formele zin die voldoende precies wordt omschreven). 

 

In het licht van het voorgaande zou men kunnen argumenteren dat artikel 14 WPA samen gelezen met 

artikel 44/5 WPA kan beschouwd worden als een uitdrukkelijk, welbepaald en gerechtvaardigd 

doeleinde voor de verwerking van bestuurlijke en gerechtelijke informatie. In artikel 44/5 worden de 

                                                 
496 Sectoraal comité van het Rijksregister, Beraadslaging RR nr. 06/2010 van 17 februari 2010, betreft aanvraag van de 
Federale Politie om de toegang te bekomen tot de gegevens van het Register van identiteitskaarten en het Register van 
Vreemdelingenkaarten (RN/MA/2008/064), www.privacycommission. 
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voorwaarden en modaliteiten voor de informatieoverdracht vastgelegd: de politiediensten kunnen 

gerechtelijke informatie aan de bestuurlijke overheden mededelen wanneer deze informatie aanleiding 

kan geven tot beslissingen van bestuurlijke politie. En hiervoor hebben we gezien dat de beslissing 

omtrent een vergunning een politiemaatregel is die kadert binnen het takenpakket van de burgemeester 

inzake bestuurlijke politie (supra). 

 

Wat betreft de modaliteit van de informatieoverdracht. In het WVP is de mededeling van 

persoonsgegevens slechts één bewerking van de niet-limitatief opgesomde toepassingen met 

persoonsgegevens die onder het begrip ‘verwerking’ vallen. Informatie medegedeeld krijgen 

veronderstelt dat het bestuursorgaan de ontvanger is van informatie die oorspronkelijk bij een andere 

instantie over overheid is opgeslagen. De ontvanger heeft bijgevolg de medewerking van de 

oorspronkelijke verantwoordelijke voor de verwerking nodig. Het bestuursorgaan heeft in dit geval 

niet de bevoegdheid om de informatie rechtstreeks bij de betrokkene te verzamelen. Aangezien de 

rechtstreekse inzameling bij de betrokkene niet voorzien is, vereist de mededeling van informatie door 

een andere federale entiteit de tussenkomst van het sectoraal comité voor de Federale Overheid. In 

hoofdstuk 6 hebben we gezien dat het sectoraal comité voor de Federale overheid een (generieke) 

machtiging kan verlenen om bepaalde noodzakelijk en relevante informatie te verkrijgen wanneer er 

daarvoor een legitiem doeleinden kan aangetoond worden. In dat opzicht zou de lokale overheid dus 

aan dit sectoraal comité machtiging kunnen vragen om mededeling van te krijgen van welbepaalde, 

noodzakelijke en relevante politionele, gerechtelijke en fiscale informatie om een deugdelijk besluit te 

kunnen nemen. Op die manier zou de verwerking van de in de machtiging opgesomde informatie 

wettig zijn. 

 

 

Behoorlijk bestuur 

 

In het arrest van 17 april 1974 stelde de Raad van State dat elke bestuursoverheid zich in de 

uitoefening van haar bevoegdheden moet rekening houden met de eisen van behoorlijk bestuur, zonder 

dat dit vereiste als zodanig bij wettelijk voorschrift is opgelegd.497 Gedurende de tijd zijn er 

ondertussen verschillende beginselen van behoorlijke bestuur ontwikkeld. Het gaat onder meer om de 

hoorplicht (fair play), het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel, het 

gelijkheidsbeginsel, het rechtzekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel.498 In het kader van dit onderzoek beperken we ons tot de bespreking van de 

hoorplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

                                                 
497 RvS 17 april 1994, nr. 16.364; J. DE STAERCKE, “Algemene beginselen van behoorlijk burgerschap. Naar een 
wederkerig bestuursrecht?”, Jura Falconis 2001-2002, afl. 4, 505. 
498 Zie uitgebreid A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, o.c, 55 et seq. 
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Hoorplicht 

 

Uit de rechtspraak van de Raad van State volgt dat het bestuursorgaan de burger moet horen wanneer 

het bestuursorgaan het voornemen heeft om ten aanzien van een persoon een ernstige maatregel te 

nemen die gebaseerd is op zijn gedrag dat als een tekortkoming kan worden aangerekend die een 

negatieve invloed heeft op zijn situatie en kan leiden tot de aantasting van zijn materiële of morele 

belangen. Het bestuursorgaan moet erover waken dat de betrokkene zijn argumenten over de feiten en 

de voorgenomen maatregel naar voor kan brengen, dat hij zijn standpunten op nuttige wijze kenbaar 

kan maken. Dit houdt in dat de betrokkene voorafgaand aan de uiteindelijke beslissing een afdoende 

kennis over de feiten en de beoogde maatregel moet hebben.499 

 

 

Zorgvuldigheid 

 

Het bestuursorgaan moet haar beslissing bovendien op een zorgvuldige manier voorbereiden, zodat de 

beslissing steunt op een correcte feitenvinding. Zo nodig moet het bestuursorgaan zich informeren om 

een degelijke beslissing te kunnen nemen.500 Dit betekent onder meer dat de beslissing van het 

bestuursorgaan gesteund is op kenbare feitelijke gegevens die de beslissing rechtens kunnen dragen. 

Om tot deugdelijke politiemaatregel te besluiten zal de burgemeester voldoende feitelijke gegevens 

verzamelen.501 Het is een beginsel van behoorlijk bestuur dat de overheid de informatie waarop haar 

besluit gegrond acht ter inzage legt van de burger. Is dat om een of andere goede reden niet mogelijk, 

dan kan de overheid haar besluit in principe niet op deze informatie steunen.502 

 

Een terugkoppeling naar de hiervoor besproken casussen brengt spanningsveld met zich mee. Aan de 

ene kant moet het besluit van de burgemeester in overeenstemming zijn met de hogere regeling. 

Andere kant moet de burgemeester een zorgvuldig besluit nemen bij gebreke waarvan hij in principe 

aansprakelijk kan gesteld en kan leiden tot schadevergoeding.503 In de hypothese dat de gemeenteraad 

                                                 
499 Ibid. RvS Caluwaerts, nr. 133.649, 8 juli 2004; RvS Willem, nr. 133.650, 8 juli 2004; RvS Dierenkliniek Mechelen, nr. 
118.957, 5 mei 2003. 
500 Ibid. 
501 . DE SOMMERE, e.a., o.c, 36-37. Volledigheidshalve merken we op dat deze auteurs deze eis in verband brengen met de 
besluitvorming in het kader van inbreuken op het gemeentelijk politiereglement en vergunningvoorschriften. De eisen gelden 
ook ten aanzien van besluiten die betrekking hebben op het toekennen van vergunningen voor onder meer het openen van 
bepaalde inrichtingen die gekoppeld worden aan de overlegging van bepaalde attesten die geregeld zijn in specifieke 
regelingen en de gunning van aanbestedingen. 
502 L. HUYBRECHTS, ‘‘Strafrecht, dringende medische hulp en openbaar bestuur: delicate LAT-relaties’, in het kader van 
de ontmoetingsdag 18 juni 2010, ‘Bestuurlijke Overheid – Magistratuur’’, Hof van beroep Antwerpen, ressort Antwerpen – 
Limburg, 13. 
503 Art. 1382 BW. De plicht om zorgvuldig te handelen is zowel een privaatrechtelijke als een publiekrechtelijke plicht. Cf. 
Cass. 20 juni 2008. In dit arrest oordeelde het Hof van Cassatie dat de uitspraak van het hof van beroep zeggende dat de 
gemeentelijke overheid aansprakelijk kan gesteld worden op grond van artikel 135, § 2 NGW en artikel 1382 en 1383 BW 
naar recht is verantwoord. In deze zaak had de gemeente nagelaten de bewoners van een aanpalend pand (tijdig) te 
verwittigen over een risico op verspreiding van huiszwam die zij had ontdekt in het aanpalend ongezond verklaarde woning. 
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niet bevoegd is om de beperkingen op het privéleven te regelen op een manier waarbij gevoelige 

gegevens over de burger worden verzameld om een bepaald profiel van hem te kunnen maken, stelt 

zich de vraag in welke mate het besluit in overeenstemming met het zorgvuldigheidsbeginsel kan 

genomen worden. Via een machtiging van het sectoraal comité voor de Federale Overheid om de 

noodzakelijke informatie te verwerken bijvoorbeeld, kan het overheidsbesluit steunen op objectieve en 

accurate informatie. In dat geval zou de vergunning voor de uitbating van de in de casussen besproken 

feestzaal en café wellicht niet toegekend worden of zelfs niet aangevraagd worden, zodat de openbare 

rust en veiligheid niet in het gedrang kan komen. 

 

 

7.9 Samenvatting en conclusie 

 

In dit zevende hoofdstuk staat het spanningsveld tussen het gemeentelijk belang en de eerbiediging 

van de rechten en belangen van de burger centraal. De gemeenten hebben een autonome bevoegdheid 

om alle aangelegenheden te regelen die het gemeentelijk belang kunnen raken. Dat is onder meer het 

geval ten aanzien van de openbare rust, veiligheid en gezondheid in de gemeente. Deze autonome 

regelingsbevoegdheid van de gemeenteraad is geconcretiseerd in de nieuwe gemeentewet. Vaak komt 

de gemeente daardoor in conflict met het recht op privacy van de burger. Voor ons onderzoek stelt 

zich de vraag of de gemeente het recht op privacy en de bescherming van de persoonsgegevens via het 

gemeentelijke politiereglement kan regelen. Uit de rechtspraak van de Raad van State en het 

Grondwettelijk Hof kan opgemaakt worden dat de regeling van deze materie wordt voorbehouden aan 

de wetgever. Het is met andere woorden aan de wetgever om te bepalen in welke gevallen en onder 

welke voorwaarden het grondrecht op bescherming van de persoonsgegevens kan beperkt worden. Op 

basis van deze rechtspraak komen denken wij dat de gemeentewet geen concrete wettelijke biedt om 

de doorgifte van gevoelige persoonlijke informatie in het kader van het vergunningenbeleid te regelen 

Hoewel artikel 135, § 2 NGW toegankelijk is voor de rechtonderhorige en duidelijk is wat van hem 

wordt verlangd, omschrijft zij als zodanig niet de gevallen waarin het bestuursorgaan gevoelige 

gegevens over de burger kan verwerken. Hoogstens kan uit de bepaling worden afgeleid dat er 

onvermijdelijk persoonsgegevens kunnen worden verwerkt, maar niet door wie of aan wie de 

informatie kan worden medegedeeld. In dat opzicht zou het voorschrift in het politiereglement die 

vergunningaanvrager onderwerpt aan de overlegging van bepaalde politionele, gerechtelijke en 

financiële informatie een ongeoorloofde inbreuk op het privacygrondrecht uitmaken. 

In dat opzicht is het twijfelachtig dat de beslissing van de burgemeester die mede gesteund is op deze 

informatieoverdracht de toets van de Raad van State kan doorstaan. In principe kan het bestuur geen 

                                                                                                                                                         
Het Hof van Cassatie oordeelt dat het voorzien in een goede politiezorg zich ook kan uitstrekken tot maatregelen waarvan de 
oorsprong in private eigendommen is gelegen wanneer de openbare gezondheid daardoor wordt bedreigd, Cass. 20 juni 2008, 
RW 2010-2011, afl. 39, 1644. 
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besluit nemen op basis van informatie waarover de rechtsonderhorige zich niet heeft kunnen uitlaten. 

De hoorplicht is een essentieel beginsel van behoorlijk bestuur. Een besluit nemen dat mede steunt op 

informatie die voorvloeit uit een in het geheim uitgevoerd moraliteitsonderzoek is in principe niet 

toelaatbaar. Maar er wordt van de burgemeester daarnaast ook verlangd dat hij een deugdelijk besluit 

neemt. Het besluit moeten zorgvuldig onderbouwd zijn en gesteund zijn op accurate en objectieve 

informatie. Kan de burgemeester aan dit beginsel voldoen, wanneer hij niet over de noodzakelijke en 

relevante informatie ka beschikken. 

Wij denken dan ook dat naar de huidige stand van de wetgeving de machtiging van het sectoraal 

comité voor de Federale Overheid een mogelijke alternatief kan zijn om, in afwachting van een 

wetgevend initiatief, aan de informatiebehoeften van de burgemeester zodat hij een deugdelijk besluit 

te kunnen nemen 
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HOOFDSTUK 8 

 

 

SAMENVATTING, BESCHOUWINGEN EN AANBEVELINGEN  

 

 

8.1 Algemeen 

 

Met dit hoofdstuk wordt het onderzoek afgesloten. Het minste dat kan gezegd worden is dat het 

onderwerp van dit onderzoek een gevoelige en complex thema is waarmee in de gemeenten 

verschillend wordt omgesprongen. Daarbij is de ene gemeente creatiever dan de andere We hebben in 

dit onderzoek bewust abstractie gemaakt van de vraag of de problematiek van de informatiebehoefte 

van de lokale overheid in het kader van de procedure inzake vergunningaanvragen moet gezien 

worden binnen het fenomeen van het “gewapend bestuur”. Uit de in dit onderzoek besproken literatuur 

blijkt namelijk dat de omschrijving van dit begrip niet evident is en afhankelijk is van rol dat men aan 

de lokale overheid (de burgemeester) wil toekennen in de uitoefening van een goede politiezorg. 

 

De complexiteit van de problematiek wordt er niet minder op wanneer de informatiebehoefte van de 

lokale overheid geplaatst wordt tegenover de diverse besproken wetgevingen en regelingen, die vaak 

door de gemeenten verschillend geïnterpreteerd of ingevuld worden. Omwille van de 

overzichtelijkheid geven hierna een terugkoppeling van de samenvatting per hoofdstuk nogmaals. 

Daarna volgen enkele beschouwingen. We sluiten dit onderzoek af met een weergave van de in de 

hoofdstukken opgenomen aanbevelingen of suggesties. 

 

 

8.2 Overzicht samenvattingen 

 

In het eerste hoofdstuk hebben we gezien dat de burgemeester over verschillende rechtsinstrumenten 

beschikt waarmee hij kan reageren tegen inbreuken op wet- en regelgeving door de vergunninghouder. 

Hoewel deze maatregelen doorgaans van preventie aard zijn, bieden zij slechts deels antwoord tegen 

het uitoefenen van illegale activiteiten in de gemeenten. Doorgaans is de vergunning al verleend, zodat 

de burgemeester slechts na vaststelling van bepaalde inbreuken kan reageren. Wil men de gevolgen 

van de illegale activiteiten grondig kunnen aanpakken, is de beste remedie de oorzaken wegnemen. 

Maar in dat geval moet de burgemeester voorafgaand aan zijn beslissing over de nodige relevante 

informatie kunnen beschikken. Dit vraagt een proactieve aanpak van het bestuursorgaan. Het is de fase 

voorafgaand aan de eigenlijke beslissing, de fase waarin het administratief dossier wordt samengesteld 
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en op basis waarvan een besluit wordt genomen. Deze informatiebehoefte slaat evenwel op 

zogenaamde gevoelige informatie die een groter risico vormt voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van de vergunningaanvrager. Tegelijk vormen andere factoren zoals het geheim van het 

strafonderzoek een obstakel om een burgemeester van de nodige informatie te voorzien. 

 

De besproken hinderpalen staan in schril contrast met de bedoeling van de federale overheid om de 

lokale overheid een actieve rol te laten spelen in de aanpak van de criminaliteit in de gemeente. De 

term “gewapend bestuur” wordt daarbij vaak als uitgangspunt gebruikt, maar wordt door de wetgever 

echter niet concreet ingevuld door de wetgever. Daarnaast wordt het begrip “gewapend bestuur” in de 

literatuur verschillende omschreven. Daarom dat begrip in de dit onderzoek losgelaten en onderscheid 

gemaakt tussen het preventief bestuurlijk handelen en proactief bestuurlijk handelen. Een door de 

burgemeester genomen sluitingsmaatregel is een voorbeeld van een preventieve maatregel. Deze fase 

in het bestuurlijke handelen kenmerkt zich doordat het bestuursorgaan een beslissing neemt op basis 

van de hem ter beschikkinggestelde informatie nadat een bepaalde inbreuk op regelgeving werd 

vastgesteld. Als gevolg wordt de vergunning geschorst of ingetrokken. Daarin ligt het onderscheid met 

proactief bestuurlijk handelen. In deze fase wordt informatie verzameld om het administratief dossier 

samen te stellen op basis waarvan een vergunning wordt toegekend of geweigerd. 

Uit de focusgroep zijn vervolgens talrijke goede aanbevelingen te puren die we in de eindconclusie 

opnieuw in beeld brengen. Zo wordt gewezen op de persoonlijke aansprakelijk van de burgemeester 

wanneer hij bestuurlijke beslissingen neemt of juist niet neemt. Volgens de deelnemers van de 

focusgroep is het voor sommige sectoren het noodzakelijk dat de burgemeester over 

achtergrondinformatie over de vergunningaanvrager kan beschikken. Zeker wanneer ontsporingen 

tijdens de exploitatie van de inrichting zwaar kan doorwegen op de plaatselijke gemeenschap, zoals in 

inrichtingen waar wordt omgegaan met kinderen. De informatieoverdracht moet bijgevolg in 

verhouding staan tot het doel van exploitatie en/of de ernst van de strafbare feiten. Er wordt 

bijvoorbeeld gedacht aan een systeem van een beroepsverbod uitgesproken door de rechter waarvan 

het lokaal bestuur op een of andere manier kennis kan van nemen. Deze informatie kan in de vorm van 

adviezen gegoten worden of bestaan uit een systeem waarbij in bepaalde sectoren door de aanvrager 

attesten moeten afgeleverd worden. Maar de betrokkene mag van deze adviezen niet onwetend zijn. 

Hij moet die adviezen kunnen inkijken. Van belang is dat de burgemeester zich (mede) op deze 

informatie kan baseren wanneer hij een beslissing moet nemen Het moet ook mogelijk zijn dat het 

bestuur in welbepaalde omstandigheden en onder voorwaarden kennis kan nemen van bepaalde 

strafrechtelijke feiten, met respect voor het geheim van het onderzoek. Maar dit laatste mag niet zo 

ruim worden geïnterpreteerd dat de weigering van de bevoegde gerechtelijke overheid een deugdelijke 

besluit van de bestuur in de weg staat of zwaar hypothekeert. Een degelijk afweging tussen veiligheid 

en de rechten van de burger is dan ook op zijn plaats. Veel van deze elementen worden in de volgende 

hoofdstukken verder uitgediept. 
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Het tweede hoofdstuk wordt gezegd dat traditioneel onderscheid wordt gemaakt tussen algemene 

politie en administratieve politie, waarbij we onthouden dat de bevoegdheden van de burgemeester 

inzake bijzondere politie in specifieke wetgeving zijn omschreven. Op lokaal niveau spelen bij de 

exploitatie van bepaalde inrichtingen de wet op de nachtwinkels, wet op de drankinrichtingen en de 

drugwet een belangrijke rol. Behalve ten aanzien van de nachtwinkels worden aan de burgemeester de 

rechtsinstrumenten om de inrichting te sluiten wanneer deze specifieke regelingen worden overtreden. 

Daarnaast kan de burgemeester nog bestuurlijk optreden op grond van de bevoegdheden die hem 

krachtens de gemeentewet zijn toegekend wanneer de voorwaarden van de vergunning en 

voorschriften uit andere niet besproken regelingen niet worden nageleefd. Maar zoals ook uit de 

beschouwingen van de focusgroep blijkt, kan de burgemeester op grond van artikel 134quater NGW 

bij proactief bestuurlijke handhaving uitvoeren. In tegenstelling tot de wet op de drankinrichtingen, 

geeft artikel 134quater aan de burgemeester niet de bevoegdheid een moraliteitsattest van de 

vergunningaanvrager te eisen. 

Het is van belang om aan te stippen dat alleen de wetgeving inzake de drankinrichtingen heeft 

voorzien in een proactieve bestuurlijke informatieverwerking. Uit het moraliteitsonderzoek moet 

blijken dat de aanvrager niet veroordeeld werd voor de in deze regeling opgesomde strafbare feiten. 

De burgemeester zal de vergunning weigeren indien dergelijk attest niet wordt overlegd. Er is in dat 

verband een wezenlijk verschil met de bijzondere wetgeving ten aanzien van de kansspelinrichtingen 

en gunning van overheidsopdrachten. Bij deze regelingen staat de integriteit van de aanvrager centraal. 

Er wordt niet alleen gekeken of de aanvrager bepaalde veroordelingen heeft oplopen. Er wordt ook 

nagegaan in welke mate de aanvrager financieel betrouwbaar is. Mutatis mutandis  

 

In het derde hoofdstuk hebben we aangetoond dat de burgemeester als een politieoverheid kan 

beschouwd worden. Hij is belast met de uitvoering van de federale en regionale wet- en regelgeving en 

de gemeentelijke reglementen ter handhaving van de openbare rust, veiligheid en gezondheid. Daarbij 

kan hij politiemaatregelen nemen die zowel een materieel als juridisch karakter hebben. Een juridische 

maatregel is een administratieve rechtshandeling die kan bestaan in het weigeren of toelaten van een 

vergunning. 

Er is geen wettelijke definitie van het begrip “bestuurlijke politie”. Uit de parlementaire documenten 

en de literatuur kunnen resumeren dat bestuurlijke politie bestrekking heeft op handelingen van 

bestuurlijke overheden – zoals de burgemeester – die erop gericht zijn de openbare orde in de 

gemeente te handhaven, waarbij de genomen maatregel erin kunnen bestaan dat de uitoefening van de 

rechten en vrijheden van de burger wordt beperkt. Dergelijke maatregelen zijn politiemaatregelen die 

betrekking kunnen hebben vergunningen. In het kader van de uitoefening van opdrachten van 

bestuurlijke politie staat de politie onder het gezag van de burgemeester en worden hem krachtens de 

wet op het politieambt bijzondere bevoegdheden toegekend. Dat wil echter niet zeggen dat de 



 210 

burgemeester tevens een politieambtenaar is en opsporingsbevoegdheden heeft. Het opsporen van 

misdrijven is een exclusieve taak van de politiediensten en parketten. 

Vervolgens hebben we in dit hoofdstuk het beheer van de politionele informatie in kaart gebracht. We 

hebben achtereenvolgens de informatieverwerking in de algemene nationale gegevensbank (ANG) 

besproken, de functie van de arrondissementele informatiekruispunten (AIK) toegelicht en het lokale 

politie-informatiesysteem (ISLP) belicht. Uit deze databanken kan aan de burgemeester informatie 

doorgegeven worden die een concreet belang heeft voor de uitvoering van zijn opdrachten van 

bestuurlijke politie. We kunnen stellen dat de politieoverheid als een partner wordt beschouwd en een 

plaats krijgt binnen het concept van informatiehuishouding van de geïntegreerde politie, zij het beperkt 

in de hoedanigheid van ontvanger van politionele informatie. 

Bij het politionele informatiebeheer speelt het controleorgaan een belangrijke rol. Zij oefent niet alleen 

toezicht uit op de informatiestromen, maar heeft ook een raadgevende en informerende taak en heeft 

een raadgevende stem bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In dat 

opzicht zou het controleorgaan een meerwaarde kunnen betekenen ten aanzien van de informatieflux 

tussen de politiediensten en het parket enerzijds en de burgemeester anderzijds. De meerwaarde zou 

erin kunnen bestaan dat het controleorgaan voor deze informatiestromen machtiging zou kunnen 

verlenen, hetzij in de vorm van een zelfstandig toezicht orgaan, hetzij samen met een in de schoot van 

de CBPL opgenomen sectoraal comité. In hoofdstuk wordt 6, waar de sectorale comités worden 

toegelicht, wordt deze aanbeveling nader uitgewerkt. 

 

In hoofdstuk 4 hebben we de artikelen 5/1, 5/2 WPA en 45 WGP besproken waarin de verslaggeving 

aan de burgemeester centraal staat besproken. We denken dat deze bepalingen niet meteen een 

juridische basis bieden voor het doorspelen van politionele informatie. Deze bepalingen gaan over de 

relatie tussen de politiediensten en de bestuurlijke overheid en sturen aan op een samenwerking 

waarbij de handhaving van de openbare orde wordt gewaarborgd. Daarentegen bieden de artikelen 

44/1 en 44/5 WPA meer perspectieven. In artikel 44/1 vormt de grondslag voor het verwerken van 

politionele informatie, waarbij de burgemeester als politieoverheid wordt vermeld bij de uitwisseling 

van deze informatie. In artikel 44/5 wordt vervolgens voorzien in welke geval aan de bestuurlijke 

overheid politionele informatie moet medegedeeld worden. Dat is het geval wanneer de informatie van 

belang is voor de uitoefening van bestuurlijke en kan aanleiding geven tot beslissingen van 

bestuurlijke politie, mits daardoor de strafvordering en de bescherming van personen niet in het 

gedrang wordt gebracht. In hoofdstuk 6 wordt onderzocht of het begrip als “bestuurlijke politie” in het 

licht van het proactief bestuurlijk handelen als een welbepaald, uitdrukkelijk en gerechtvaardigd 

doeleinde kan beschouwd. Hoewel artikel 56, § 1 Sv voorziet in een beperking op het geheim van het 

onderzoek ten behoeve van de openbare veiligheid en gezondheid, wordt daardoor de 

informatieoverdracht via artikel 44/5 WPA niet versoepeld. Artikel 56, § 1 Sv moet eerder samen 

gelezen worden met de artikelen 5/1 en 5/2.  
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Verder hebben we gezien dat termen “proces-verbaal” en “bestuurlijke verslag” door elkaar worden 

gebruikt. Essentieel blijft de vraag of de informatie met een gerechtelijk doeleinde of een bestuurlijk 

doeleinde wordt verwerkt. Wat betreft de aard van de informatie die aan de burgemeester kan 

medegedeeld worden, valt niet uit de bespoken wetgeving op te maken. Uit de artikelen 5/1 en 5/2 

volgt dat de informatie wordt verstrekt in de vorm van een verslag, zonder te zeggen of de inhoud van 

het verslag kan bestaan uit abstracte of gepersonaliseerde informatie. Op het terrein is de inhoud van  

verslaggeving dan ook zeer  verschillend. Rekening houdend met de verder te bespreken beginselen 

van het gegevensbeschermingsrecht is een regelend optreden van de overheid gewenst. In dat verband 

blijkt uit de besprekingen van de focusgroep het aan te bevelen is dat gebruik wordt gemaakt van 

objectieve informatie, zoals een uittreksel uit het strafregister en dus geen zogenaamde “zachte” 

informatie. Daarnaast zou het gebruik van sociaalrechtelijke informatie bij de samenstelling van het 

administratief dossier in de proactieve bestuurlijke fase in de meeste gevallen niet nuttig zijn. Er moet 

eerder worden gedacht aan het afleveren van attesten zoals dat het geval is bij de gunning van 

overheidsaanbestedingen. 

Ten slotte lijkt het overleg tussen politie, parket en de burgemeester in de zonale veiligheidsraad ook 

mogelijkheden te bieden de uitwisseling van persoonsgegevens ten behoeve van bestuurlijke 

handhaving. 

 

Het principe van het geheim van het strafonderzoek, dat in het vijfde hoofdstuk wordt besproken, 

houdt in dat partijen tijdens de onderzoeksfase geen toegang hebben tot het strafdossier. Hij kan pas 

op de terechtzitting de aantijgingen weerleggen. Met de invoering van de wet Franchimont is dit 

obstakel afgezwakt. Onder bepaalde voorwaarden heeft de verdachte en de benadeelde ook in de 

onderzoeksfase toegang tot het strafdossier. Het recht op een kopie van het verhoor is een eerste stap 

in die richting. Dit document is evenwel persoonlijk en is enkel voorbehouden aan de ondervraagde 

persoon. Dit betekent dat derden, zoals de burgemeester geen kopie van het verhoor aan de 

ondervraagde persoon kunnen opeisen. Op het ogenblik dat de ondervraagde persoon inverdenking 

wordt gesteld, heeft hij toegang tot het strafdossier. Maar deze toegang is voor intern gebruik zodat het 

bestuur ook via deze weg geen toegang tot het gerechtelijk verleden van de vergunningaanvrager kan 

eisen. Het staat de burgemeester evenwel vrij aan de procureur-generaal bij het hof van beroep 

toegang om inzage en afschrift van het strafdossier te vragen, ook al is de burgemeester geen partij in 

de zaak. Voorwaarde is dat de burgemeester een rechtmatig belang kan aantonen. De procureur-

generaal beschikt over een exclusief beslissingsrecht, wat vragen stelt in verband met de rechterlijke 

controle van zijn beslissing en de transparantie van de criteria waaruit het “rechtmatig belang” moet 

blijken. Maar de toegang tot het strafdossier lijkt niet de grootste zorg van de burgemeester te zijn. Hij 

wil weten of de informatie beschikbaar is en mag meegewogen worden in zijn besluit in het kader van 

het gemeentelijk vergunningenbeleid. 



 212 

Daarnaast kan de informatie in het Centraal Strafregister ook interessant zijn in de fase van het 

proactief bestuurlijk handelen. Maar de burgemeester is niet gemachtigd om het Centraal Strafregister 

te raadplegen. Deze informatie mag hem ook niet via de tussenkomst van de politie of andere 

gemachtigde administratieve overheden onrechtstreeks worden doorgespeeld. Een tweede uitzondering 

op het principe van het geheim van het onderzoek is gemaakt ten behoeve van de persvrijheid, voor 

zover het algemeen belang de openbaarmaking van bepaalde informatie vereist. Hierdoor is het 

mogelijk dat de identiteit van de betrokkenen aan de pers worden medegedeeld. Het is echter 

aangewezen dat de bestuurlijke overheid omzichtig omspringt met gerechtelijke informatie die via de 

pers wordt medegedeeld. Het recht op privacy wordt niet opgeheven wanneer bepaalde gerechtelijke 

informatie over iemand publiek wordt gemaakt. 

Voorts hebben we gezien dat de geheimhoudingsplicht van de politieambtenaar in de rechtsleer ruim 

wordt ingevuld. Het vermoeden van onschuld en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

wordt daardoor gewaarborgd. Daardoor is in beginsel ook de doorstroming van politionele informatie 

naar de burgemeester beperkt. Dat geen bepaling in de nieuwe gemeentewet zegt dat de burgemeester 

gebonden is aan het beroepsgeheim belet evenwel niet hem gerechtelijke informatie wordt 

doorgespeel. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er voldoende ernstige aanwijzingen van strafbare 

feiten zijn die aanleiding kunnen geven tot een tijdelijke sluitingsbevel van een inrichting. In dat geval 

schendt de politieambtenaar of de magistraat zijn beroepsgeheim niet. 

Ten slotte lijkt de rechtspraak van de Raad van State te suggereren dat het beroepsgeheim in hoofde 

van de politieambtenaar slechts speelt wanneer strafrechtelijke feiten worden vastgesteld. In dat 

opzicht zouden de vaststellingen die louter betrekking hebben op bestuurlijke politie niet onder het 

geheim van het strafonderzoek vallen. 

 

Het zesde hoofdstuk is ongetwijfeld het meest complex in dit onderzoek. De beginselen zijn van het 

gegevensbeschermingsrecht worden vaak als een moeilijke drempel ervaren. In de WVP wordt 

onderscheid gemaakt tussen zogenaamde gewone gegevens en gevoelige gegevens. Bij deze laatste 

worden de gerechtelijke gegevens gerekend. Dat geldt doorgaans ook voor financiële informatie. Voor 

gewone gegevens geldt het uitgangspunt dat de verwerking toegelaten is, mits de verwerking kan 

steunen op één of meerdere limitatief opgesomde voorwaarden. Voor de gevoelige gegevens geldt 

daarentegen een principieel verwerkingsverbod, tenzij een bijzondere rechtvaardigingsgrond kan 

aangeduid worden. Het principiële verwerkingsverbod voor gevoelige gegevens is gelegen in het 

grotere risico dat de verwerking van deze gegevens voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer met zich meebrengt. Voor beide soorten persoonsgegevens gelden twee bijkomende 

voorwaarden: de verwerking moet voldoen aan de beginselen van finaliteit en proportionaliteit. Dat 

houdt in dat er sprake moet zijn van een legitiem doeleinde, dat bovendien welbepaald en uitdrukkelijk 

moet omschreven zijn. Tevens mogen niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan strikt 

noodzakelijk en relevant zijn om het doeleinde te kunnen uitvoeren. 
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De uitwisseling van persoonsgegevens van persoonsgegevens tussen organisaties en diensten die 

onder de federale overheid ressorteren vereist in principe een machtiging van het sectorale comité voor 

de Federale Overheid. We hebben geargumenteerd dat dit sectoraal comité bevoegd is voor de 

uitwisseling van politionele en financiële informatie naar de burgemeester, voor zover de informatie 

bij organisaties en diensten van de federale overheid is opgeslagen. Wanneer een verzoek om 

machtiging aan een sectoraal comité wordt voorgelegd zal het comité onderzoeken om de aangevoerde 

wettelijke bepaling(en) als een welbepaald en uitdrukkelijk omschreven legitiem doeleinde kan 

beschouwd worden. We hebben aangetoond dat minstens de verwerking van persoonsgegevens in het 

kader van opdrachten van “bestuurlijke politie” kan voldoen aan het finaliteitsprincipe. In dat opzicht 

zouden de gemeenten dergelijk verzoek om machtiging van politionele en financiële informatie 

kunnen richten. Voor de doorgifte van bankgegevens van een particulier aan de burgemeester is 

daarentegen geen machtiging vereist. De verwerking van deze gegevens vereist in principe de 

toestemming van de betrokkene. Indien deze toestemming niet vrij wordt gegevens, is de verwerking 

onrechtmatig. Het is de vraag of het overleggen van bankgegevens te eisen via het gemeentelijk 

politiereglement verdedigbaar is. In het volgend hoofdstuk geven we antwoord op deze vraag. 

Uit de raadplegingen bij sommige gemeenten blijkt dat sommige van deze gemeenten niet wachten op 

de initiatieven van de wetgever en reeds een informatiesysteem hebben opgestart waarbij, naar gelang 

de sector waarvoor een vergunning wordt gevraagd, een (verregaand) moraliteitsonderzoek wordt 

uitgevoerd. Daarbij is de procedure niet altijd doorzichtig of gekend bij de burger. In sommige van de 

geraadpleegde gemeenten wordt de betrokkene vooraf aan de beslissing gehoord, in andere gemeenten 

niet. Niettemin vragen deze gemeenten om een duidelijk wettelijk kader. Daarbij is het ons inziens ook 

noodzakelijk dat een uniforme procedure, met goed afgelijnde criteria, voor de toelaatbaarheid van de 

verwerking van (sommige) gevoelige persoonsgegevens wordt uitgestippeld. 

Voor de verwerking van fiscale informatie hebben we gezien dat sommige van de geraadpleegde 

gemeenten de uitwisseling van deze formatie met het lokale bestuur niet beschouwen als een 

schending van het beroepsgeheim in hoofde van de belastingsambtenaar. Op het eerste gezicht zou 

artikel 337, tweede lid WIB 1992 ruim kunnen geïnterpreteerd worden. In dat opzicht zou de 

belastingsambtenaar niet buiten zijn bevoegdheid treden wanneer hij (bepaalde) fiscale informatie 

deelt met de burgemeester, wanneer de verwerking van deze fiscale informatie erop gericht is om na te 

gaan of de inrichting waarvoor een vergunning wordt gevraagd met legale middelen gefinancierd 

wordt. Maar ook indien de doorgifte van fiscale informatie moet dit doeleinde toelaatbaar zou zijn, 

lijkt ons een machtiging van het sectoraal comité voor de Federale Overheid vereist. Dat geldt in dat 

verband ons inziens eveneens voor de eventuele uitwisseling van sociaalrechtelijke informatie met de 

burgemeester. Maar informatie over de naleving van de sociaalrechtelijke verplichtingen blijkt niet 

meteen een afdoende aanwijzing voor het uitoefenen van illegale activiteiten. 
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En ten slotte staat in het zevende hoofdstuk het spanningsveld tussen het gemeentelijk belang en de 

eerbiediging van de rechten en belangen van de burger centraal. De gemeenten hebben een autonome 

bevoegdheid om alle aangelegenheden te regelen die het gemeentelijk belang kunnen raken. Dat is 

onder meer het geval ten aanzien van de openbare rust, veiligheid en gezondheid in de gemeente. Deze 

autonome regelingsbevoegdheid van de gemeenteraad is geconcretiseerd in de nieuwe gemeentewet. 

Vaak komt de gemeente daardoor in conflict met het recht op privacy van de burger. Voor ons 

onderzoek stelt zich de vraag of de gemeente het recht op privacy en de bescherming van de 

persoonsgegevens via het gemeentelijke politiereglement kan regelen. Uit de rechtspraak van de Raad 

van State en het Grondwettelijk Hof kan opgemaakt worden dat de regeling van deze materie wordt 

voorbehouden aan de wetgever. Het is met andere woorden aan de wetgever om te bepalen in welke 

gevallen en onder welke voorwaarden het grondrecht op bescherming van de persoonsgegevens kan 

beperkt worden. Op basis van deze rechtspraak komen denken wij dat de gemeentewet geen concrete 

wettelijke biedt om de doorgifte van gevoelige persoonlijke informatie in het kader van het 

vergunningenbeleid te regelen 

Hoewel artikel 135, § 2 NGW toegankelijk is voor de rechtonderhorige en duidelijk is wat van hem 

wordt verlangd, omschrijft zij als zodanig niet de gevallen waarin het bestuursorgaan gevoelige 

gegevens over de burger kan verwerken. Hoogstens kan uit de bepaling worden afgeleid dat er 

onvermijdelijk persoonsgegevens kunnen worden verwerkt, maar niet door wie of aan wie de 

informatie kan worden medegedeeld. In dat opzicht zou het voorschrift in het politiereglement die 

vergunningaanvrager onderwerpt aan de overlegging van bepaalde politionele, gerechtelijke en 

financiële informatie een ongeoorloofde inbreuk op het privacygrondrecht uitmaken. 

In dat opzicht is het twijfelachtig dat de beslissing van de burgemeester die mede gesteund is op deze 

informatieoverdracht de toets van de Raad van State kan doorstaan. In principe kan het bestuur geen 

besluit nemen op basis van informatie waarover de rechtsonderhorige zich niet heeft kunnen uitlaten. 

De hoorplicht is een essentieel beginsel van behoorlijk bestuur. Een besluit nemen dat mede steunt op 

informatie die voorvloeit uit een in het geheim uitgevoerd moraliteitsonderzoek is in principe niet 

toelaatbaar. Maar er wordt van de burgemeester daarnaast ook verlangd dat hij een deugdelijk besluit 

neemt. Het besluit moeten zorgvuldig onderbouwd zijn en gesteund zijn op accurate en objectieve 

informatie. Kan de burgemeester aan dit beginsel voldoen, wanneer hij niet over de noodzakelijke en 

relevante informatie ka beschikken. 

Wij denken dan ook dat naar de huidige stand van de wetgeving de machtiging van het sectoraal 

comité voor de Federale Overheid een mogelijke alternatief kan zijn om, in afwachting van een 

wetgevend initiatief, aan de informatiebehoeften van de burgemeester zodat hij een deugdelijk besluit 

te kunnen nemen 
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8.3 Beschouwingen 

 

Er mag aangenomen worden dat de burgemeester als een politieoverheid kan beschouw worden. Hij is 

belast met de handhaving van de openbare orde en neemt daartoe de nodige politiemaatregelen. En 

blijkens artikel 44/1 van de wet op het politieambt kan politionele informatie aan politieoverheden 

meegedeeld worden. Uit de omschrijvingen van “bestuurlijke” of “administratieve politie” kunnen we 

zeggen het gaat om handelingen van de bestuurlijke overheden waarbij beperkingen op de beleving 

van de grondrechten van de burger kunnen opgelegd worden. In dat verband kan de burgemeester 

zowel juridische als materiële politiemaatregelen nemen. Het weigeren of toekennen van een 

vergunning is een voorbeeld van een politiemaatregel 

 

Uit de vaststelling dat de burgmeester tevens een politieoverheid is kan evenwel niet aangenomen 

worden dat hij tevens een politieambtenaar is en dat hij opsporingsbevoegdheden heeft. Het opsporen 

van misdrijven is in principe voorbehouden aan politiediensten en parketten. 

 

Of de artikelen 5/1 en 5/2 WPA, samen met artikel 45 WGP, in die zin kunnen geïnterpreteerd worden 

dat zij een duidelijke en precieze grondslag vormen voor de doorgifte van pertinente informatie in het 

kader van proactief bestuurlijk handelen is twijfelachtig. Wat betreft de toepassing van artikel 44/5 

WPA lijkt dat wel mogelijk te zijn, voor zover het belang van de strafvordering niet wordt ondermijnd 

en de informatieoverdracht binnen de finaliteit van de bestuurlijke politie valt. Een en ander hangt af 

van het antwoord op de vraag wat onder bestuurlijke politie wordt verstaan. Hoewel artikel 56, § 1 Sv 

voorziet in een beperking op het geheim van het onderzoek ten behoeve van de openbare veiligheid en 

gezondheid, wordt daardoor de informatieoverdracht via artikel 44/5 WPA niet versoepeld. 

 

Er kan gezegd worden dat artikel 125 KB Tarief Strafzaken niet uitsluit dat de bestuurlijke overheid 

toegang krijgt tot (stukken uit) het strafdossier, voor zover zij een rechtmatig belang kan doen gelden. 

Welke criteria zijn opdat sprake kan zijn van een rechtmatig belang staat niet vast. Er is ons inziens 

sprake van een rechtmatig belang wanneer de informatie noodzakelijk is voor het vervullen van een 

uitdrukkelijk en specifieke bestuurlijke opdracht of taak, met het oog op de dwingende beginselen van 

behoorlijk bestuur en de plicht op als een goede huisvader te handelen. Deze afweging moet geval per 

geval worden gemaakt, waarbij de informatieverstrekking aan de bestuurlijke overheid in evenredig 

moet zijn aan het voorwerp van de administratieve beslissing. De vraag is echter of dergelijke 

beslissing exclusief kan overgelaten worden aan het openbaar ministerie, waarbij de rechterlijke 

controle slechts marginaal is. Is op dit vlak het beleid van het openbaar ministerie voldoende 

transparantie en precies omschreven en met waarborgen omkleed om de toets van het 

Mensenrechtenhof met betrekking tot artikel 8 EVRM te doorstaan? 
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In Het KB van 19 juli 2001 is vastgelegd welke openbare besturen toegang hebben tot Centraal 

Strafregister. Maar de gemeentebesturen worden daarin niet genoemd. Deze administratieve diensten 

die krachtens dit koninklijk besluit wel toegang hebben mogen deze informatie niet doorgeven aan 

derden. Alleen de persoon op wie het uittreksel betrekking heeft en de in de wet of het KB opgesomde 

autoriteiten en diensten worden niet als “derde” beschouwd (art. 2 KB 19 juli 2001). In dat opzicht zou 

de burgemeester als een “derde” moeten beschouwd worden, zodat de gegevens niet aan hem mogen 

worden medegedeeld. Maar zolang de gemeenten geen effectieve verbinding is tussen het gemeenten 

en het Centraal Strafregister, wordt het attest van goed gedrag en zeden opgemaakt aan de hand van 

het gemeentelijk strafregister en soms ondertekend door de burgemeester.504 Op die manier krijgt de 

burgemeester soms wel kennis van de gerechtelijke gegevens op het attest van goed gedrag en zeden. 

Maar dat betekent nog niet dat de burgemeester deze gegevens zomaar mag verwerken. Dat kan pas 

wanneer de wetgever daarin heeft voorzien. 

 

Net zoals iedere burger zal de bestuurlijke overheid uiteraard ook kennis nemen van gerechtelijke 

informatie die via de pers wordt verspreid. Het is echter aan te raden dat de bestuurlijke overheid zeer 

omzichtig met (gevoelige) informatie uit de media omspringt. Het is niet omdat bepaalde informatie 

publiek wordt gemaakt, dat de betrokkene geen recht meer heeft om eerbiediging van zijn privéleven. 

 

Het is niet zo dat wanneer een verkozen mandataris (burgemeester) gebonden is door het 

beroepsgeheim, hij of zij automatisch politionele en gerechtelijke informatie wettig mag doorgespeeld 

krijgen van de politie of het parket. Er moet een rechtsgrond voor de doorgifte kunnen aangetoond 

worden. Het in hoofdstuk 4 besproken artikel 44/5 WPA stelt dat de politiediensten gerechtelijke 

informatie aan de bestuurlijke overheid moeten doorgeven wanneer deze informatie van belang is voor 

bestuurlijke politie en aanleiding kan geven tot beslissingen van bestuurlijke politie. Indien wordt 

aangenomen dat deze bepaling een voldoende rechtsgrond biedt voor de uitwisseling van gerechtelijke 

informatie aan de burgemeester, speelt niet de leer van het gedeeld beroepsgeheim. Zoals gezegd, aan 

de eerste voorwaarde is niet voldaan: de burgemeester is wettelijk niet gebonden aan het 

beroepsgeheim. De vraag is of in dat geval schenden de politieambtenaar of de magistraat zijn 

beroepsgeheim. En dat is ons inziens niet het geval, indien de informatieoverdracht beperkt blijft tot 

het strikte noodzakelijk om een welbepaalde beslissingen van bestuurlijke politie te kunnen nemen. 

 

De rechtspraak van de Raad van State lijkt soms te suggereren dat het beroepsgeheim niet van 

toepassing is wanneer de politie vaststellingen verricht die kaderen binnen de uitvoering van hun taken 

                                                 
504 Door zijn gezag over de administratieve politie is de burgemeester belast met het beheer van het gemeentelijke 
strafregister. Oorspronkelijk werd de bevoegdheid tot afgifte van het getuigschrift van goed zedelijk dan ook toegekend aan 
de burgemeester, Omzendbrief van 6 juni 1962 betreffende getuigschriften van goed zedelijk gedrag (BS 4 juli 1962). Later 
werd deze bevoegdheid gedelegeerd aan de politie, Omzendbrief van 8 december 1987 houdende wijziging van de algemene 
onderrichtingen van 6 juni 1962 betreffende de getuigschriften van doed zedelijk gedrag (BS 22 december 1987). 
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van bestuurlijke politie, zoals de controle op de naleving na de voorschriften die verbonden zijn aan de 

toegekend vergunning. Er zou in deze gevallen zelfs geen sprake zijn van feiten die onder het 

beroepsgeheim van de politieambtenaar vallen. Dat zou wel het geval zijn wanneer strafbare feiten 

worden vastgesteld. In dat geval geldt het principe van geheim van het strafonderzoek zodra een 

strafbaar feit wordt vastgesteld. 

 

Kan in het licht van de toepassing van de wet verwerking persoonsgegevens de toestemming van de 

betrokkene om deze gegevens te verwerking een oplossing bieden? Dat hangt ervan af of die 

toestemming in alle vrijheid wordt gegeven. Mogen we niet vergeten dat het uitoefenen van dwang of 

feitelijkheden om informatie te krijgen die wordt verkregen via het recht van toegang van de 

betrokkene tot gegevens die over hem worden verwerkt, strafbaar wordt gesteld. Indien de gemeente 

op onrechtstreekse wijze financiële informatie van de vergunningaanvrager zou bekomen, terwijl 

daarvoor geen wettelijke grondslag voorhanden is, zou men kunnen argumenteren dat deze 

verwerkingen niet alleen ongeoorloofd zijn, maar bovendien een strafrechtelijke inbreuk vormen op de 

WVP. 

 

In de hypothese dat de fiscaal ambtenaar met de mededeling van inkomstengegevens aan de 

burgemeester binnen de uitoefening van zijn ambt optreedt, dan volgt hieruit dat deze mededeling niet 

onder de geheimhoudingsplicht valt. In deze situatie is er bijgevolg geen schending van het 

beroepsgeheim in hoofde van de fiscaal ambtenaar. Maar is daarmee de mededeling van de 

inkomensgegevens aan de burgemeester rechtmatig? Wij denken dat dit pas het geval zou zijn indien 

de mededeling gebaseerd is op een machtiging van het sectoraal comité voor de Federale Overheid. 

Elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een federale overheidsdienst of door een 

openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die onder de federale overheid ressorteert vereist een 

principiële machtiging van het bevoegde sectoraal comité (art. 36bis WVP). Vervolgens rijst nog de 

vraag of deze fiscale informatie alleen aan de ontvanger kan medegedeeld worden, rechtstreeks aan de 

burgemeester, of een andere bevoegde ambtenaar. 

 

Zodra gelijk welke informatie in een strafdossier wordt opgenomen, lijkt echter ook de tussenkomt of 

medewerking van de procureur-generaal vereist. 

 

Het valt op te merken dat de rechtspraak van de Raad van State in verband met moraliteitsonderzoeken 

moet geplaatst worden in de context van het onderwerp van de vergunning. Het moraliteitsonderzoek 

dat wordt uitgevoerd in het kader van de wapenwet steunt op een ontradingspolitiek. In principe is het 

voorhanden hebben van een wapen verboden. En indien het voorhanden hebben van een wapen toch 

verantwoord is, wordt deze aan zeer strenge eisen gekoppeld. Dat is van een totaal andere orde dan het 

openen van bijvoorbeeld een nachtwinkel of een café. De notie ‘gevaar voor de openbare orde en 
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veiligheid’ moet hier anders benaderd worden. Bij de wapenwet ligt de nadruk steevast op het 

beschermen van personen. Niet alleen ten opzichte van anderen, maar ook voor de aanvrager van de 

wapenvergunning zelf. De openbare orde kan men herstellen, de dood van een persoon als gevolg van 

een onstabiele eigenaar of gebruiker van een wapen niet. De wetgeving op de nachtwinkels is er niet 

gekomen om de inplanting ervan tegen te werken, maar om deze te reguleren, rekening houdend met 

de openbare orde en overlast en de ruimtelijke ordening. Daarom is de gemeente niet verplicht 

aanvullende regelgevend op te treden 

Bovenstaande toont aan de het screenen van de burger, zonder dat deze privacyingrijpende maatregel 

expliciet in de wet is geregeld ongeoorloofd is. Het overleggen van een uittreksel van het strafregister 

moet los worden gezien van een (diepgaand) moraliteitsonderzoek. Beide maatregelen vereisen een 

afzonderlijke tussenkomst van de wetgever. De visie van de Raad van State met betrekking tot de 

uitvoering van een onderzoek naar de persoonlijkheid van de burger voor het voorhanden hebben van 

een wapen kan niet doorgetrokken worden naar andere regelingen. De gedachte die aan de wapenwet 

ten grondslag ligt is van totaal andere orde dan de exploitatie van een nachtwinkel, café of videotheek. 

 

In dit zevende hoofdstuk staat het spanningsveld tussen het gemeentelijk belang en de eerbiediging 

van de rechten en belangen van de burger centraal. De gemeenten hebben een autonome bevoegdheid 

om alle aangelegenheden te regelen die het gemeentelijk belang kunnen raken. Dat is onder meer het 

geval ten aanzien van de openbare rust, veiligheid en gezondheid in de gemeente. Deze autonome 

regelingsbevoegdheid van de gemeenteraad is geconcretiseerd in de nieuwe gemeentewet. Vaak komt 

de gemeente daardoor in conflict met het recht op privacy van de burger. Voor ons onderzoek stelt 

zich de vraag of de gemeente het recht op privacy en de bescherming van de persoonsgegevens via het 

gemeentelijke politiereglement kan regelen. Uit de rechtspraak van de Raad van State en het 

Grondwettelijk Hof kan opgemaakt worden dat de regeling van deze materie wordt voorbehouden aan 

de wetgever. Het is met andere woorden aan de wetgever om te bepalen in welke gevallen en onder 

welke voorwaarden het grondrecht op bescherming van de persoonsgegevens kan beperkt worden. Op 

basis van deze rechtspraak komen denken wij dat de gemeentewet geen concrete wettelijke biedt om 

de doorgifte van gevoelige persoonlijke informatie in het kader van het vergunningenbeleid te regelen 

Hoewel artikel 135, § 2 NGW toegankelijk is voor de rechtonderhorige en duidelijk is wat van hem 

wordt verlangd, omschrijft zij als zodanig niet de gevallen waarin het bestuursorgaan gevoelige 

gegevens over de burger kan verwerken. Hoogstens kan uit de bepaling worden afgeleid dat er 

onvermijdelijk persoonsgegevens kunnen worden verwerkt, maar niet door wie of aan wie de 

informatie kan worden medegedeeld. In dat opzicht zou het voorschrift in het politiereglement die 

vergunningaanvrager onderwerpt aan de overlegging van bepaalde politionele, gerechtelijke en 

financiële informatie een ongeoorloofde inbreuk op het privacygrondrecht uitmaken. 

In dat opzicht is het twijfelachtig dat de beslissing van de burgemeester die mede gesteund is op deze 

informatieoverdracht de toets van de Raad van State kan doorstaan. In principe kan het bestuur geen 
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besluit nemen op basis van informatie waarover de rechtsonderhorige zich niet heeft kunnen uitlaten. 

De hoorplicht is een essentieel beginsel van behoorlijk bestuur. Een besluit nemen dat mede steunt op 

informatie die voorvloeit uit een in het geheim uitgevoerd moraliteitsonderzoek is in principe niet 

toelaatbaar. Maar er wordt van de burgemeester daarnaast ook verlangd dat hij een deugdelijk besluit 

neemt. Het besluit moeten zorgvuldig onderbouwd zijn en gesteund zijn op accurate en objectieve 

informatie. Kan de burgemeester aan dit beginsel voldoen, wanneer hij niet over de noodzakelijke en 

relevante informatie ka beschikken. 

Wij denken dan ook dat naar de huidige stand van de wetgeving de machtiging van het sectoraal 

comité voor de Federale Overheid een mogelijke alternatief kan zijn om, in afwachting van een 

wetgevend initiatief, aan de informatiebehoeften van de burgemeester zodat hij een deugdelijk besluit 

te kunnen nemen 

 

Tenslotte komt een versnipperd en niet-uniform gemeentelijk vergunningenbeleid de rechtszekerheid 

en de gelijkheid niet ten goede. Allereerst is er een vergroot risico voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer wanneer de gegevens op verschillende manieren, in uiteenlopende en vallen 

en onder ondoorzichtige omstandigheden door iedere gemeente afzonderlijk worden opgeslagen. 

Welke veiligheidsmaatregel worden genomen? Hoe lang worden deze gegevens bewaard? Worden 

deze gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt? Wie heeft toegang tot deze informatie? Worden 

deze gegevens gedeeld met andere gemeenten? Is aangifte gedaan bij de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Kan de betrokkene het recht van inzage uitoefenen? Wat 

zijn de gevolgen als hij overlegging van bepaalde gevoelige gegevens weigert? Werkt men op die 

manier niet een vorm van community shopping in de hand, waarbij de burger zijn economische 

activiteiten gaat exploiteren in een gemeente waar hun niet het risico loopt om aan een (diepgaande) 

screening onderworpen te worden? Zijn dergelijke informatiemodellen nog verdedigbaar in het kader 

van de evolutie naar een e-government? Enz. 

 

 

8.4 Aanbevelingen en suggesties 

 

Naar het model van wetgeving inzake kansspelinrichtingen en overheidsaanbestedingen 

zou er kunnen aan gedacht worden om dergelijk systeem ook in te voeren voor inrichtingen die (zeer) 

gevoelig zijn voor het ontplooien van illegale activiteiten. In het licht van de verdere ontwikkelingen 

inzake e-government (eenmalige inzameling van persoonsgegevens bij de bron) zou men bij de 

informatieverzameling bijvoorbeeld kunnen opteren om de informatie rechtstreeks bij de betrokken 

overheidsdiensten op te vragen.  
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Ook in dat geval zou de informatie kunnen beperkt zijn tot een advies of negatief of positief attest, 

zonder inhoudelijke informatie over de historiek van de aanvrager en met medeweten van de 

betrokkene. 

 

De witwaswet zou in die zin kunnen aangepast worden dat de burgemeester op eigen verzoek door 

middel van een attest of de betrokkene gekend is bij het CFI. 

Men zou er kunnen aan denken om voor de zonale veiligheidsraad, volgens welbepaalde criteria, 

effectief de mogelijkheid te creëren om de burgemeester relevante en objectieve informatie 

verschaffen in het kader van het proactief bestuurlijk handelen. 

 

Het is in ieder geval aan te bevelen dat een duidelijk wettelijk kader wordt voorzien waarin de 

gevallen en omstandigheden worden vermeld waarin welke soort gevoelige informatie mag of moet 

door de burgemeester worden ingewonnen door. Tegelijkertijd zou een uniforme formele procedure 

voor de verwerking van deze informatie moeten uitgetekend worden, waarbij rekening wordt 

gehouden met fundamentele principes zoals het recht van inzage en de hoorplicht. 

 

In afwachting van een duidelijk wettelijk kader zouden de gemeenten aan het sectoraal comité voor de 

Federale Overheid machtiging kunnen vragen om politionele en financiële informatie die bij de 

administraties en overheden die onder de federale overheid ressorteren medegedeeld te krijgen. De 

gemeenten zouden daarvoor de artikelen 44/1 en 44/5 WPA en artikel 327, tweede lid WIB 1992 als 

finaliteit kunnen aanvoeren. Daarbij moeten de gemeenten aantonen welke informatie noodzakelijk en 

relevant is om een deugdelijke besluit in het kader van het gemeentelijk vergunningbeleid te kunnen 

nemen. 

 

Een bijkomende mogelijkheid zo er kunnen in bestaan dat de ontvanger of een andere bevoegde 

ambtenaar na controle van de ontvangen fiscale informatie een attest aan de burgemeester aflevert 

waarop de burgemeester zich bij het nemen van zijn beslissing kan steunen 

 

De consulent informatieveiligheid in de gemeenten en het controleorgaan over het politioneel 

informatiebeheer zouden bij de informatieflux als als een soort “aangestelde voor de 

gegevensbescherming” kunnen functioneren. 

 

Of men zou er kunnen aan denken om het controleorgaan effectief op te nemen onder de sectorale 

comités binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In dat geval 

zouden de bevoegdheden van het controleorgaan moeten uitgebreid worden het controleorgaan met 

een specifieke bevoegdheid om machtigingen te verlenen in verband met de mededeling van 

politionele informatie aan de burgemeester wanneer hij een beslissing moet nemen over het al dan niet 
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toekennen van bepaalde vergunningen in bepaalde sectoren. In dat geval zou het controleorgaan 

kunnen functioneren als een echt “toezichtcomité”. 

 

Om organisatorische redenen zou de machtiging kunnen aangevraagd worden door de respectievelijke 

verenigingen van steden en gemeenten, optredend als hun vertegenwoordiger van de gemeenten. Bij 

ontvangende gemeenten zou de in de gemeenten aangesteld consulent informatieveiligheid de controle 

over de informatiestromen kunnen opvolgen en controleren. Daarnaast zou ook het controleorgaan van 

het politioneel informatiebeheer een belangrijke rol kunnen spelen als een soort “aangestelde voor de 

verwerking” inzake de politionele informatie. 


