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VOORWOORD 

9 maanden… zoveel tijd is nodig geweest om het Jacques Delors-
plein te creëren. Hieraan zijn vele jaren van samenwerking tussen  
Métropole Européenne de Lille, de gemeenten Halluin en Menen, en 
de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai vooraf gegaan, tijdens 
dewelke een project voor het Jacques Delorsplein kon worden vas-
tgelegd. Dit project genoot de steun van Europa in het kader van het Inter-
reg IVA-programma France-Wallonie-Vlaanderen. 
Het plein heeft als bijzondere eigenschap dat het grensoverschrijdend is : 
het verenigt twee gemeenten aan beide zijden van de grens, namelijk de 
steden Halluin (Frankrijk) en Menen (Nederlandstalig België), beide gele-
gen in de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. 
Het doel van de creatie van deze gemeenschappelijke openbare ruimte 
bestaat erin een ambitieus stedenbouwkundig project te ondersteunen 
dat erop gericht is het stedelijke kader van en de aansluiting tussen deze 
twee gemeenten te verbeteren. Het project wil tevens de mobiliteit van de 
bewoners en de bezoekers vergemakkelijken. 
Teneinde de beheerders van deze nieuwe gemeenschappelijke openbare 
ruimte te ondersteunen, hebben de partners van de Eurometropool 
samen met Franse en Belgische juristen een praktische gids uitgewerkt. 
Deze gids betreffende het gezamenlijke beheer van een grenso-
verschrijdende openbare ruimte (Jacques Delorsplein/Halluin-Me-
nen) licht de juridische context van de besproken problemen toe en reikt 
de ambtenaren en beheerders oplossingen aan door zo veel mogelijk te 
anticiperen op problemen die zich op het terrein kunnen voordoen. 
Deze experimentele gids wil dan ook praktische ondersteuning bieden 
aan alle beheerders van het plein die desgevallend op het terrein dienen 
te interveniëren. 
Eigen u deze gids toe, probeer de voorgestelde oplossingen en de 
praktische fiches uit, … en aarzel niet uw ervaringen met ons te 
delen door een e-mail te sturen naar info@eurometropolis.eu. Uw 
ervaringen op het terrein, uw problemen en uw oplossingen zullen 
zeker een verrijking vormen voor deze dynamische gids.
Deze gids heeft weliswaar betrekking op het beheer van het Jacques 
Delorsplein, maar kan tevens – zodra deze aangevuld is – van nut zijn 
voor veel andere actoren die samenwerken rond de Frans-Belgische 
grens.

> VOORWOORD
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33> INLEIDING

INLEIDING 

De studie van de verschillende thema’s dient twee 
belangrijke aspecten in aanmerking te nemen. Enerzijds 
de nationale soevereiniteit, die maakt dat de wetgeving 
van elk land beperkt is tot het eigen grondgebied. 
Anderzijds verschilt de besluitvormingsstructuur van 
het ene land tot het andere, zodat een overheid in de ene 
Staat over meer autonomie kan beschikken dan in een 
andere Staat. 
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A. NATIONALE SOEVEREINITEIT 

Om de verschillende grensoverschrijdende problemen te kunnen oplossen, is 
het belangrijk om eerst terug te grijpen naar de algemene principes van het 
internationaal publiekrecht, namelijk de nationale soevereiniteit van een staat en 
het territorialiteitsbeginsel.

Vooreerst heeft een Staat volledige rechtsmacht binnen het eigen grondgebied, 
voor zover het internationaal recht geen beperkingen oplegt. Elk land bepaalt dus 
de rechten en plichten voor zijn grondgebied.

In principe is wetgevende rechtsmacht territoriaal :  iedere Staat kan bepalen 
welke gedragingen binnen zijn grondgebied strafbaar zijn. De soevereiniteit van 
Staten komt tot uitdrukking in de wetgevende, rechtsprekende en handhavende 
rechtsmacht van de Staat. Hoewel deze rechtsmacht in principe territoriaal is 
bepaald, kan een Staat zijn wetgevende macht buiten zijn grondgebied uitoefenen 
op basis van rechtsmachtbeginselen die aansluiten bij nationaliteit, bescherming 
van staatsbelangen en universele belangen.

Bevoegdheidsconflicten tussen Staten zijn onvermijdelijk. Een positief conflict 
ontstaat indien twee of meer Staten zich bevoegd achten een bepaalde zaak te 
behandelen. Bij negatieve bevoegdheidsconflicten neemt geen enkele Staat 
initiatief om een probleem op te lossen.

B. GEMEENTELIJKE AUTONOMIE IN BELGIË

Artikel 41 van de Grondwet bepaalt het principe van de gemeentelijke autonomie, 
namelijk dat de uitsluitend gemeentelijke of provinciale belangen door de 
gemeenteraden of de provincieraden geregeld worden volgens de beginselen bij 
de Grondwet vastgesteld.

Artikel 2 van het Vlaamse Gemeentedecreet bevestigt dit als volgt : «Overeenkomstig 
artikel 41 van de Grondwet  zijn ze bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang 
voor de verwezenlijking waarvan ze alle initiatieven kunnen nemen.»

Doordat de bevoegdheden niet exhaustief zijn opgesomd en het gemeentelijk 
belang evolueert, beschikt de lokale overheid over een grote vrijheid, die weliswaar 
gesanctioneerd wordt door de toezichthoudende overheid. Overeenkomstig het 
territorialiteitsbeginsel stopt de autonomie aan de grens van de gemeente.

C. AUTONOMIE VAN DE OPENBARE BESTUREN EN VAN HUN 

 OPENBARE INSTELLINGEN IN FRANKRIJK 

Artikel 72 van de Grondwet  van 4 oktober 1958 waarborgt het principe van 
zelfbestuur van de openbare overheden : “Deze overheden worden onder de in de wet 
voorziene voorwaarden vrij bestuurd door verkozen raden en beschikken over een regelgevende 
bevoegdheid voor de uitoefening van hun bevoegdheden.”

De regelgevende bevoegdheid van de openbare besturen wordt sinds de 
grondwetsherziening van 2003 (Const. wet nr. 2003-276, 28 maart 2003, art.  5) 
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uitdrukkelijk voorzien door artikel 72 paragraaf 3 van de Grondwet , maar 
daarvoor had de Grondwettelijke Raad er reeds een gevolg in gezien van voormeld 
grondwettelijk principe (CC., 17 jan. 2002, besl. nr. 2001-454 DC, overw. 13) : “De openbare 
besturen zijn aangewezen om beslissingen te nemen voor alle bevoegdheden die het best op 
hun niveau worden uitgevoerd.”

De rechtspraak heeft dan ook nooit het bestaan erkend van een lokale regelgevende 
bevoegdheid die - ongeacht eender welke wet - rechtstreeks haar oorsprong zou 
vinden in de Grondwet . Twee bijzondere gevallen laten de gemeenten toe via 
regelgeving te handelen los van eender welke bevoegdheid ontleend aan de wet of 
aan een uitvoeringsverordening:

• de lokale uitvoerende organen die zoals elk diensthoofd (CE, 7 febr. 1936, 
Jamart, Verz. 172) beschikken over een regelgevende bevoegdheid voor de 
organisatie van de diensten die onder hun gezag zijn geplaatst.

• de bevoegdheid die is toegekend aan de openbare besturen om via 
bepalingen van algemene strekking de richtlijnen of regels te definiëren op basis 
waarvan ze een discretionaire bevoegdheid willen uitoefenen die ze bezitten op 
grond van de wet of een verordening (bv. : CE, 5 oktober 1998, Verzoekschrift 
172597, Gemeente Longjumeau : Verz. Lebon, 1998).

De wetgever, of zelfs de nationale regelgevende macht, kan regelgevende 
bevoegdheden overdragen aan de openbare besturen met het oog op het beheer 
van de lokale aangelegenheden, binnen de perken die enkel de Grondwet  kan 
toestaan aan de openbare besturen om tussenbeide te komen op het gebied van 
de wet (CC., 9 mei 1991, besl. nr. 91-290 DC. – CC., besl. nr. 2001-454 DC).

De Conseil d’Etat en de Conseil constitutionnel waren beiden van oordeel dat de wet 
aan de openbare besturen een regelgevende bevoegdheid kon toekennen om 
de toepassingsvoorwaarden van een wet te bepalen (CE, advies, 8 febr. 2001 : niet 
gepubliceerd. – CC., besl. nr. 2001-454 DC, overw. 12), evenwel op voorwaarde dat de 
aldus verleende bevoegdheid enkel betrekking mag hebben op “maatregelen 
waarvan [de wet] het toepassingsgebied en de uitvoeringsvoorwaarden duidelijk 
definieert”.

De Conseil d’Etat heeft geoordeeld dat de wet, door te bepalen dat “de gemeenteraad 
via zijn beslissingen de aangelegenheden van de gemeente regelt” (CGCT, art. L.  2121-29), 
tevens “algemeen bevoegdheidsbeding ” genoemd, van de gemeenteraad de 
principiële regelgevende overheid van de gemeente had gemaakt (CE, 6 apr. 1979, 
Lepetre : Verz. CE 1979, p.  149). Deze bepaling “geeft de gemeenteraad de bevoegdheid om 
te beslissen over eender welke kwestie van algemeen gemeentelijk belang, op voorwaarde 
dat ze niet door de wet zijn voorbehouden aan de Staat of aan andere openbare personen en 
dat er geen onrechtmatige toe-eigening is van de bevoegdheden die werden toegekend aan de 
burgemeester”(CE, 29 juni 2001, Gemeente Mons-en-Baroeul :  Verz. CE 2001, p.  298).

Dit beding maakt het mogelijk :

• de bevoegdheden van het beslissingsorgaan te onderscheiden van die van 
het uitvoerend orgaan, door de eerste een principebevoegdheid te geven ;

• de betrokken overheid te beschermen tegen onrechtmatige toe-eigeningen 
van de Staat en andere openbare besturen 1
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De openbare instellingen, daarentegen, worden geregeld door het 
specialiteitsbeginsel dat bepaalt dat ze geen andere bevoegdheden hebben dan 
deze die hen zijn toegekend door hun oprichtingsakte.

De bepalingen van het Code général des collectivités territoriales betreffende de werking 
van de gemeenteraad, de burgemeester en schepenen, de wettigheidscontrole, het 
uitvoerend karakter van de akten van de gemeenten, en de wetten en verordeningen 
betreffende de administratieve controle van de gemeenten, zijn van toepassing op 
de openbare instellingen voor intergemeentelijke samenwerking, op voorwaarde 
dat - wat de bepalingen betreffende de gemeenteraad, de burgemeester en de 
schepenen betreft - ze niet strijdig zijn met de specifieke bepalingen voor die 
instellingen (CGCT, art. L.  5211-1 tot L.  5211-4). Krachtens artikel L. 5211-1 van het 
Code général des collectivités territoriales, hoofdstuk I van titel II van het 1ste boek van 
het tweede deel van hetzelfde wetboek (met inbegrip dus van artikel L. 2121-
29, namelijk het algemeen bevoegdheidsbeding), regelt het beslissingsorgaan 
van de openbare instelling voor intergemeentelijke samenwerking via zijn 
beslissingen de aangelegenheden van de instelling. Met andere woorden : net 
zoals de gemeenteraad in de gemeente over de gemeenrechtelijke regelgevende 
bevoegdheid beschikt, beschikt het beslissingsorgaan over de principiële 
regelgevende bevoegdheid binnen de openbare instelling voor intergemeentelijke 
samenwerking, in het kader van de bevoegdheden van deze instelling.

D. EUROPESE VERDRAGEN

Hierbij wordt een overzicht gegeven van de verschillende relevante Europese 
akkoorden en verdragen.

 - Akkoord van Schengen  van 14 juni 1985 tussen de regeringen van de Staten 
van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de 
Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de 
gemeenschappelijke grenzen. 
 - Verdrag van Prüm van 27 mei 2005 inzake de intensivering van de grensover-
schrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de 
grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie. 3

 - Akkoord van Doornik 1 van 5 maart 2001 tussen de Regering van de Franse 
Republiek en de Regering van het Koninkrijk België betreffende de grensover-
schrijdende samenwerking in politie- en douanezaken, Akkoord van Doornik I 
genaamd. 4

 - Akkoord van Doornik van 18 maart 2013 tussen de Regering van de Franse 
Republiek en de Regering van het Koninkrijk België betreffende de grensover-
schrijdende samenwerking in politie- en douanezaken, Akkoord van Doornik II 
genaamd.  5

- het op 20 april 1959 te Straatsburg tot stand gekomen Europees Verdrag 
aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken ;

- het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse 
rechtshulp in strafzaken, gedaan te Straatsburg op 17 maart 1978 ; 

-  de Aanbeveling R (87) 15 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa 
van 17 september 1987 tot regeling van het gebruik van persoonsgegevens in de 
politiesector ;
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NOTA PAGINA > 5

1 - Dit «algemeen bevoegdheidsbeding» werd aanvankelijk afgeschaft, met enkele uitzonderingen voor de departementen en regio’s, door de loi 
2010-1563 de réforme des collectivités territoriales (RCT) van 16 december 2010, waarbij een paragraaf werd ingevoegd die deze gedecentraliseerde 
lokale overheden voortaan verplichtte binnen het kader van hun wetgevende bevoegdheden te blijven. Onder druk van tal van lokale overheden heeft 
de President van de Franse Republiek de toepassing in de tijd opgeschort van deze nieuwe tekst, die werd afgeschaft door de loi n° 2014-58 de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles van 27 januari 2014. Tegenwoordig heeft men het dus opnieuw over 
een terugkeer van deze beperking van de bevoegdheden van de lokale overheden, meer bepaald sinds de nieuwe eerste minister Manuel Valls in zijn 
beleidsverklaring voor de Assemblée nationale op dinsdag 8 april 2014 de totale opheffing van het algemeen bevoegdheidsgeding heeft voorgesteld 
(AJDA 2014. 765). De kwestie is dus helemaal nog niet geregeld (AJDA, 2014, 884).

NOTA PAGINA > 6 

2 - Het Schengenacquis - Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek 
Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de 
gemeenschappelijke grenzen, Pb Nr. L 239 van 22/09/2000 blz. 19 – 62.

3 - Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, 
het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter 
bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie

4 - Wet van 20 oktober 2004 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse 
Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken, ondertekend te Doornik op 5 maart 2001, en met de 
Uitwisseling van brieven ter aanvulling van de Overeenkomst, gedaan te Parijs en Brussel op 10 juni 2002, B.S. 16 februari 2005

5 - de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende 
samenwerking in politie- en douanezaken, ondertekend te Doornik op 18 maart 2013 – NOG NIET GOEDGEKEURD DOOR HET FEDERALE PARLEMENT 

- de Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen  
van 14 juni 1985 tussen de regeringen van de Staten van de Benelux Economische 
Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende 
de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen 
(Overeenkomst ter Uitvoering van het Akkoord van Schengen) ;

- 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 ;

- de op 29 mei 2000 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst, door de Raad 
vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Lidstaten 
van de Europese Unie (Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp 
in strafzaken) ;

- artikel 8 van het op 4 november 1950 te Rome tot stand gekomen Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

- de besluiten 2008/615/JBZ en 2008/616/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 
23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, 
in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme en de grensoverschrijdende 
criminaliteit.
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9>> AFSPRAKEN 

AFSPRAKEN   
(OF CONTRACTUELE 

OVEREENKOMSTEN)

Een aantal grensoverschrijdende problemen houdt 
verband met bevoegdheden die, hoewel ze uiteenlopend 
en talrijk zijn, eveneens «overdraagbaar» zijn en 
waarvoor d.m.v. een overeenkomst tussen beide 
grensoverschrijdende entiteiten een oplossing kan 
worden gevonden, onder welke vorm ook (gemengde 
akten6 , overeenkomsten, overdracht aan een ad hoc 
gecreëerde rechtspersoon7 ).

Hierbij moeten de problemen in kaart worden gebracht 
die betrekking hebben op de Franse en Belgische regels 
die relatief gemakkelijker kunnen worden aangepast.

We hebben twee hoofdcategorieën in kaart kunnen 
brengen, namelijk de problemen betreffende de 
voorschriften voor het beheer van het openbaar domein 
(A) en de problemen betreffende het beheer van de 
openbare dienstverlening (B).
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PROBLEMEN BETREFFENDE HET 
BEHEER VAN HET OPENBAAR 
DOMEIN

ER WERDEn VERSCHILLEnDE PROBLEMEn In KAART 
GEBRACHT DIE VERBAnD HOUDEn MET HET BEHEER 
VAn HET OPEnBAAR DOMEIn  :

•  DE VERGUNNINGEN VOOR HET BEzETTEN VAN 
HET OPENBAAR DOMEIN (BV. TERRASSEn VAn 
HORECAZAKEn) En DE HEFFInGEn

•  HET BEHEER VAN DE OPENBARE 
WERKEN  (ZITBAnKEn, BEELDHOUWWERKEn, 
VERKEERSPAALTJES, VERLICHTInGSBORDEn, …) 

•  DE EVENTUELE AANWEzIGHEID VAN 
GEMEENSCHAPPELIJKE OPENBARE WERKEN (DAT 
IS A PRIORI nIET HET GEVAL)

•  HET ONDERHOUD VAN DE STRATEN, BOMEN 
(AAn FRAnSE ZIJDE STAAn ER 5 BOMEn En AAn 
BELGISCHE ZIJDE 2)

DE VERGUNNINGEN VOOR HET BEZETTEN VAN HET 
OPENBAAR DOMEIN 

Het probleem betreffende de vergunningen voor het bezetten van het 
openbaar domein op het Jacques Delorsplein heeft meer bepaald 
betrekking op de terrassen van cafés. Bijvoorbeeld : mag een Belgische 
uitbater zijn stoelen en tafels plaatsen op het Franse deel van het plein 
en zo ja, onder welke voorwaarden?1516

 Frans juridisch stelsel 
Elke private bezetting van het openbaar domeinen, elk persoonlijk gebruik van 

6 - Onder gemengde akte wordt verstaan elke akte met eenzelfde inhoud maar formeel voortvloeiend uit twee afzonderlijke akten - waarvan de vertaling 
evenwel dezelfde is - van de twee grensoverschrijdende entiteiten die bevoegd zijn voor de uitoefening van de bevoegdheid (bv. : gelijktijdige goedkeuring 
van twee besluiten door de burgemeester van Halluin en de burgemeester van Menen, met dezelfde inhoud en dezelfde datum van inwerkingtreding).
7- Bijvoorbeeld een grensoverschrijdende internationale openbare instelling.
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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
BEHEER VAN HET OPENBAAR     

> AFSPRAKEN 

het domein dat de bezetting of het gebruik van derden belemmert, vereist een 
eenzijdige of contractuele vergunning afgeleverd op grond van de wetgeving 
betreffende het openbaar domein. Artikel L.2122-1 van het Franse Code Général 
de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) vereist trouwens uitdrukkelijk een 
dergelijke vergunning voor elke private bezetting, ook al wordt het uitdrukkelijke 
karakter ervan niet voorgeschreven (de Conseil d’Etat vereist dit evenwel in naam 
van de grondwettelijke vereiste tot bescherming van het openbaar domein (CE, 21 
maart 2003, Verzoekschrift nr. 189191, SIPPEREC)). 

Deze vergunning verleent de houder ervan een “recht van genot” en meer algemeen 
een vreedzame maar precaire bezetting. Ze is persoonlijk en kan bijgevolg 
niet worden overgedragen, behalve indien de wet daarvan afwijkt of wanneer er 
zakelijke rechten worden gevestigd.

Wat de eenzijdige vergunningen betreft, wordt op grond van een advies van de 
Conseil d’Etat van 30 november 1882 een onderscheid gemaakt tussen de permis de 
stationnement (parkeervergunning) wanneer de bezetting niet gepaard gaat met 
werken in de grond of ondergrond, en de permission de voirie (wegvergunning) 
wanneer de bezetting een inname van de grond of ondergrond impliceert. In het 
kader van de regelgeving kunnen er eveneens Conventions d’occupation temporaire 
(C.O.T. - overeenkomsten voor tijdelijke bezetting) worden afgesloten, waarbij ook 
zakelijke rechten worden gevestigd.

De permis de stationnement volgt de bevoegdheidsregels van de administratieve 
politiebeslissingen. Behoudens de wettelijke of reglementaire uitzonderingen 
wordt ze afgegeven door de bekleder van die macht (burgemeester, voorzitter van 
de Conseil général, prefect, eerste minister). De overheid kan dus een algemene 
regelgeving invoeren, verantwoord door de openbare orde en door domaniale 
overwegingen die de voorwaarden voor de toekenning van die vergunningen 
bepalen. De bevoegde overheid kan uit hoofde van die bevoegdheid binnen haar 
grondgebied een dergelijke vergunning toekennen voor percelen waarvan ze geen 
eigenaar is (bv. op een nationale weg in het geval van de burgemeester).

De bevoegdheid om permissions de voirie te verlenen, daarentegen, hangt af van 
de eigenaar, vanaf het ogenblik dat er sprake is van grondinname. Wat de lokale 
overheden betreft, beslist de beraadslagende vergadering over de toekenning, 
waarbij de vergunning wordt overgemaakt aan de Prefect (artikel L.2131-1 
van het CGCT voor de gemeenten) ; deze wordt vervolgens door het uitvoerend 
orgaan ondertekend en overgelegd aan de Prefect.

De vergunningen die op contractuele basis worden toegekend, kunnen een der-
gelijke bezetting tot hoofddoel hebben. Het betreft in dat geval een concession 
de voirie (vergunning om een openbaar perceel te bezetten). Er bestaan evenwel 
tal van andere contracten met een bijzonder stelsel, die enkel de mede-
contractant van de administratie de toelating geven het domein te bezetten : 
délégation de service public (uitbesteding van een openbare dienst), concessions 
d’outillage, openbare aanbestedingen voor stadsmeubilair, …

De vergunningen voor private bezetting van het openbaar domein mogen enkel 
worden toegekend indien de bestemming en evolutie ervan niet worden aangetast.

Ze worden slechts op wettelijke wijze toegekend indien de activiteit verenigbaar 
(en niet noodzakelijk conform) is met de normale bestemming van het domein 
(CE, Sect. 2 november 1956, Verzoekschrift nr. 23551, Sieur Biberon).

Er bestaat geen recht op het verkrijgen van een vergunning voor private bezetting 
van het openbaar domein, zelfs al was die verenigbaar. Elke reden van algemeen 
belang kan een weigering van toekenning van de vergunning verantwoorden. In 
naam van het gelijkheidsprincipe verbiedt de rechter evenwel dat de weigering 
arbitrair zou zijn.
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Maar de toepassing door de rechter van de vrijheid van handel en nijverheid, alsook 
van het mededingingsrecht bij zijn controle van de domeintitels, bemoeilijkt de 
situatie. De beheerder van het openbaar domein mag geen misbruik maken van zijn 
positie door de toegang ertoe te onderwerpen aan discriminerende voorwaarden 
(bv. verschillende tariferingen, wat slechts geoorloofd is indien het objectief wordt 
verantwoord). Hij mag evenmin de schending van het mededingingsrecht in de 
hand werken, bv. door de bezetter in een dominante positie te plaatsen.

De administratie moet alle aanvragen onderzoeken en eventuele weigeringen 
motiveren (wet nr. 79-587 van 11 juli 1979).

Behalve wanneer ze kaderen binnen contracten die onderworpen zijn aan een 
bijzonder stelsel (bv. délégations de service public) of bezettingscontracten waarvan 
de formaliteiten uitdrukkelijk zijn voorzien (strandconcessies artikel L.321-9 van 
het Code de l’environnement ; voor telecomoperatoren artikel L.46 van het Code des 
Postes et des Communications Electroniques), is de keuze van de bezetters vrij en 
niet onderworpen aan enige bekendmakings- en aanbestedingsprocedure (CE, 13 
januari 2010, Verzoekschrift nr. 329576-329625, Association Paris Jean Bouin en 
de stad Paris).

Elke bezetting van het openbaar domein is noodzakelijkerwijs tijdelijk (artikel 
L.2122-2 van het CGCT) en precair, waarbij de beheerder er te allen tijde een einde 
kan aan stellen. De vergunning dient - op straffe van nietigheid - de omvang van 
het bezette domein te vermelden, en de administratie kan, binnen de wettelijke en 
reglementaire limieten, bepaalde voorwaarden koppelen aan de vergunning om 
de openbare orde of haar eigendomsrecht te handhaven.

Krachtens artikel L.2125-1 van het Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques geeft de private bezetting van het openbaar domein aanleiding tot de 
betaling van een heffing (vrije vertaling) :

“Elke bezetting of elk gebruik van het openbaar domein door een openbaar persoon vermeld in 
artikel L.1 geeft aanleiding tot de betaling van een retributie, behalve wanneer de bezetting of 
het gebruik betrekking heeft op de installatie, door de Staat, van voorzieningen die de verhoging 
van de verkeersveiligheid beogen of die noodzakelijk zijn voor de vereffening of vaststelling van 
de betalingsonregelmatigheden van eender welke heffing die wordt geïnd uit hoofde van het 
gebruik van het openbaar wegdomein.”

Er zijn evenwel uitzonderingen voorzien in datzelfde artikel wanneer de bezetting 
of het gebruik :

•  de natuurlijke en gedwongen voorwaarde is voor de uitvoering van 
werkzaamheden of voor de aanwezigheid van een openbaar werk, die 
(dat) betrekking hebben (heeft) op een openbare dienst die iedereen 
kosteloos ten goede komt ;

•  rechtstreeks bijdraagt tot het verzekeren van het behoud van het 
openbaar domein zelf ;

•  wordt toegekend aan verenigingen zonder winstoogmerk die bijdragen 
tot de behartiging van een algemeen belang.

Het overeenkomstige bedrag wordt in principe vrij vastgesteld, maar met 
inachtneming van het gelijkheidsprincipe : het bedrag moet in verhouding staan 
tot het economische voordeel dat wordt verschaft aan de begunstigde van de 
vergunning.

 Belgisch juridisch stelsel
Het Jacques Delorsplein behoort tot het openbaar domein en is hierdoor onver-
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Voorstel van oplossing  

vreemdbaar. Dit betekent onder andere dat het plein niet kan bezwaard worden 
met een opstalrecht of erfdienstbaarheid.

De goederen van het openbaar domein kunnen ook niet worden verhuurd. Het 
bestuur kan evenwel bij overeenkomst de privatieve inbezitneming van een deel 
van het openbaar domein toestaan.

De private ingebruikneming van het plein kan door een eenzijdige handeling 
worden toegestaan door een stationeervergunning of door een wegvergunning. 
Maar zij kan ook resulteren uit een domeinconcessie en krijgt alsdan een 
contractueel karakter.

In het kader van de praktische gids, is de domeinconcessie het meest relevant. 
Een domeinconcessie wordt gesloten tussen de overheid en de concessiehouder 
met betrekking het privaat gebruik van een gedeelte van het openbaar domein. 
Dergelijke overeenkomst doet dus rechten ontstaan tussen de partijen, maar het 
zijn geen zakelijke rechten aangezien het openbaar domein onvervreemdbaar is.

Een domeinconcessie kan eenzijdig beëindigd worden om redenen van algemeen 
belang, maar de concessiehouder is alsdan gerechtigd om de geleden schade te 
doen vergoeden.

Voor het verlenen van een private ingebruikneming van het openbaar domein kan 
een retributie gevraagd worden. 

Daarnaast kunnen gemeenten in het Vlaamse Gewest conform artikel 2.3.2, §2  
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een stedenbouwkundige verordening 
goedkeuren waarbij voorschriften bepaald worden voor het plaatsen en inrichten 
van terrassen voor de horeca. Op deze manier kan gestreefd worden naar 
uniformiteit van terrassen.. 

•  Wanneer de bijzondere politiebevoegdheid (bezetting van het 
openbaar domein) kan worden onderhandeld noch gedeeld (cf. infra 
over de politie),

•  Wanneer het tracé van de grens doet vermoeden dat het grootste deel 
van de vergunningen (of overeenkomsten) m.b.t. de bezetting van het 
openbaar domein, betrekking heeft op het Franse grondgebied,

Dan kan een soort van «terras-charter8» worden overwogen dat 
specifiek betrekking heeft op het Jacques Delorsplein en waarover de 
bevoegde overheden van beide landen overeenstemming bereiken wat 
betreft de invulling (heffing, vormen, aard van de tenten, kleuren, …) 
van het gebruik van het domein, met respect voor de vormen die in elke 
Staat van toepassing zijn.

8 - Bepaalde grote steden (Parijs, Lille, …) hebben met de handelaars een «terrascharter» goedgekeurd en ondertekend teneinde de vele terrassen op 
de openbare pleinen homogeen, coherent en esthetisch te maken.
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HET BEHEER (ONDERHOUD) VAN DE OPENBARE WERKEN 
Het Jacques Delorsplein zal worden uitgerust met een aantal 
werken zoals zitbanken, beeldhouwwerken, verkeerspaaltjes, 
verlichtingsborden, enz., wat noodzakelijkerwijs het probleem van het 
onderhoud met zich meebrengt.

 Frans juridisch stelsel
Enkel bepaalde werken zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting tot 
onderhoud, maar dat blijft een uitzondering. De administratieve rechter heeft 
nochtans een principe ingesteld m.b.t. de algemene verplichting tot onderhoud 
van de openbare werken. Indien deze verplichting niet wordt nageleefd, wordt 
de openbare persoon aansprakelijk gesteld voor de schade veroorzaakt door de 
slechte staat van de werken.

Wanneer de schade kan worden toegeschreven aan een afgewerkt werk, komt 
de aansprakelijkheid daarvoor toe aan de openbare persoon die belast is met het 
onderhoud van het werk. Over het algemeen betreft het de overheid die er de 
eigenaar van is (CE, sect., 7 december 1973, stad Bezons : Verz. CE 1973, p.  711. - 
CE, 4 febr. 1976, Verzoekschrift nr. 95321, Communauté urbaine de Lille).

In dat opzicht is het van weinig belang dat het openbare werk niet gevestigd is op 
een terrein dat toebehoort aan de gemeente : dat is het geval van een glijbaan 
die eigendom is van een gemeente en die door laatstgenoemde geplaatst is op 
het terrein van een firma van HLM (CE, 3 okt. 1979, stad Cabourg : Verz. CE 1979, 
p.  361).

De overheid-eigenaar is aansprakelijk vanaf het ogenblik dat de onderhouds-
verplichting op haar rust, ook al heeft ze het onderhoud d.m.v. een contract 
toevertrouwd een aan privébedrijf of aan een openbare instelling voor interge-
meentelijke samenwerking (CE, 6 juni 1984, Gemeente Bandol : Gaz. Pal. 1985, 
1. - CE, 7 nov. 1984 , Gemeente Corbère-les-Cabanes : RDP 1985, p. 1403 ; 
Gaz. Pal. 1985, 2, - CE, 23 juni 1986 , Gemeente Igoville t/ Breton : Adm. recht 
1986, comm. 422).

Er bestaan echter tal van uitzondering op de regel die stelt dat de overheid die belast 
is met het onderhoud van het werk, er de eigenaar van is. De aansprakelijkheid 
voor schade veroorzaakt door het werk komt in dat geval toe aan de overheid die, 
zonder er eigenaar van te zijn, dient in te staan voor het onderhoud ervan (CE, 13 
maart 1963, minister van Justitie t/ Martin : Adm. recht 1963, comm. 143. – CE, 
23 mei 1980, Stad Falaise : Verz. CE 1980, tabellen, p. 921. – CE, 28 okt. 1985, nr. 
35945, nr.  58710 tot nr. 59389, CROUS Versailles t/ Soulas).

Dat is meer bepaald het geval voor de overheid die het werk gebruikt.

De openbare instellingen (syndicats mixtes en communautés urbaines) waaraan 
bepaalde bevoegdheden werden overgedragen die voorheen toebehoorden aan 
de gemeenten-eigenaars, zijn aansprakelijk voor het slechte onderhoud van de 
openbare werken waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

De overeenkomsten inzake aansprakelijkheid die werden afgesloten tussen 
administratieve personen zijn niet tegenstelbaar aan derden (CE, 12 mei 1971, nr. 
68299, Stad Antibes. - CE, 12 mei 1971, Departement Alpes-Maritimes t/ Dalmas 
en Piersacci : AJDA 1971, p.  687).

Wanneer de schade voortvloeit uit werkzaamheden uitgevoerd of werken gebruikt 
door een concessiehouder van openbare werkzaamheden of openbare diensten, 



15

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
BEHEER VAN HET OPENBAAR     

> AFSPRAKEN 

kan enkel de aansprakelijkheid van laatstgenoemde worden ingeroepen door de 
personen die schade hebben geleden. De concessiegevende overheid kan niet 
aansprakelijk worden gesteld in geval van insolvabiliteit van de concessiehouder 
(CE, 2 april 1971, Sté autoroutes nord de la France : Rec. CE 1971, p. 282 ; Adm. 
recht 1971, comm. 132. - CE, 7 juni 1985, minister van Transport t/echtgenoten 
Dupré e.a. : LPA 8 okt. 1986, p. 79, opm. F. Moderne ; Adm. recht 1985, comm. 
394. – CE, 6 besl. 1985, Rampal e.a. : Adm. recht 1986, comm. 68. – CE, 30 okt. 
1987, Departement Ille-et-Vilaine t/ Lorent : Adm. recht 1987, comm. 607. – CE, 
27 juni 1990, Req. nr. 84460, Puech : Rec. CE 1990, tabellen, p. 770 ; LPA 8 okt. 
1990, p. 79, opm. F. Moderne. – CE, 12 april 1995, Verzoekschrift nr. 068314, 
Synd. Intercommunal pour aménagement hydraulique Vallée de l’Hers Mort – 
CAA Bordeaux, 13 juni 1996, Verzoekschrift nr. 93BX01462, SEM aménagement 
hôpital).

 Belgisch juridisch stelsel
De gemeente die het beheer heeft over een openbare weg of plein, heeft de 
verplichting om deze ook te onderhouden. Artikel 57, §3 van het Gemeentedecreet 
bepaalt dat de daden van beheer over de gemeentelijke eigendommen een 
bevoegdheid zijn van het College van Burgemeester en Schepenen, zij het binnen 
de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels. Ook hier geldt dus het 
territorialiteitsbeginsel : de gemeente is aansprakelijk voor het onderhoud van het 
gemeentelijk openbaar domein dat deel uitmaakt van haar grondgebied.

Zo kan de gemeente door de gebruiker aansprakelijk gesteld worden op grond 
van artikel 1382 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek wanneer de gebruiker schade 
ondervindt als gevolg van een gebrek aan onderhoud.

Deze verplichting van de gemeente betreft een inspannings- en geen 
resultaatsverbintenis. Het handelen of nalaten van de gemeente zal getoetst 
worden aan de zorgvuldigheidsnorm. Deze wettelijke aansprakelijkheidsregels 
uit het Burgerlijk Wetboek kunnen niet gewijzigd worden door een gemeentelijke 
verordening.

 

Daarnaast heeft de gemeente ook een beveiligingsverplichting over de openbare 
wegen te vervullen (art. 135 nieuwe Gemeentewet).

De gemeente kan wel overwegen om sommige zaken van het onderhoud over 
te dragen aan een opdrachthoudende vereniging (‘intercommunale’), zoals de 
ophaling van afval en het reinigen van straten en pleinen.

Elke openbaar bestuur is in principe verantwoordelijk voor het beheer 
van haar domein.
Wanneer het probleem zich stelt, is een overeenkomst mogelijk tussen 
de overheden van beide landen die instaan voor het beheer van het 
openbaar domein.

Voorstel van oplossing 
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GEMEENSCHAPPELIJKE OPENBARE WERKEN
A priori zijn er geen gemeenschappelijke werken voorzien.

Wanneer het probleem zich stelt (fontein, openbaar werk vastgemetseld 
op de grens), is een overeenkomst mogelijk tussen de overheden van 
beide landen die instaan voor het beheer van het openbaar domein.

Desgevallend zal moeten worden onderzocht of deze werken 
een stedenbouwkundige vergunning behoeven of niet. Ook 
hier geldt het territorialiteitsbeginsel. Afhankelijk op welk 
grondgebied de werken voorzien zijn, zal hierbij de Franse en/
of de Vlaamse reglementering moeten worden nageleefd.

ONDERHOUD VAN DE STRATEN, BOMEN (AAN FRANSE ZIJDE 
STAAN ER 5 BOMEN EN AAN BELGISCHE ZIJDE 2)

 Frans juridisch stelsel
Het Code Général des Collectivités Territoriales voorziet op algemene wijze dat het 
onderhoud van de gemeentelijke wegen, de kerkhoven, het rioleringsnet en het 
stadhuis voor de gemeenten een verplichte uitgave vormt (artikel L.2321-2 van 
het CGCT).

Wat de wegen betreft, beschikt Métropole Européenne de Lille (MEL) over de be-
voegdheid “Wegen en signalisatie”, die haar de bevoegdheid verleent het wegen-
net van de MEL aan te legen en te onderhouden, evenals stadscentra en zones 30 
in te richten. Het van toepassing zijnde stelsel is in dit geval dus het voormelde 
stelsel (cf. 2).

 Belgisch juridisch stelsel
De gemeente die het beheer heeft over een openbare weg of plein, heeft 
de verplichting om deze ook te onderhouden. Artikel 57, §3 van het 
Gemeentedecreet bepaalt dat de daden van beheer over de gemeentelijke 
eigendommen een bevoegdheid zijn van het College van Burgemeester en 
Schepenen, zij het binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene 
regels. Ook hier geldt dus het territorialiteitsbeginsel : de gemeente is 
aansprakelijk voor het onderhoud van het gemeentelijk openbaar domein dat 
deel uitmaakt van haar grondgebied.

Elke openbaar bestuur is in principe verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de beplanting. Wanneer het probleem zich stelt, is een 
overeenkomst mogelijk tussen de overheden van beide landen die 
instaan voor het beheer van het openbaar domein.

Voorstel van 
oplossing 



17

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
BEHEER VAN HET OPENBAAR     

> AFSPRAKEN 

PROBLEMEN BETREFFENDE HET 
BEHEER VAN DE OPENBARE 
DIENSTVERLENING

HET BETREFT PROBLEMEn DIE BETREKKInG HEBBEn 
OP :

•  HET AFVALBEHEER (TIJDEnS nORMALE PERIODEn, 
HET WEEKEnD, EVEnEMEnTEn, …)

• HET BEHEER VAN HET OPENBAAR VERVOER

•  HET BEHEER VAN DE WATERzUIVERING (HET 
WATERZUIVERInGSSTATIOn BEVInDT ZICH OP HET 
GROnDGEBIED VAn MEnEn, MAAR ER ZOU EEn 
OVEREEnKOMST BESTAAn TUSSEn MéTROPOLE 
EUROPéEnnE DE LILLE En DE STAD MEnEn OF DE 
UITBATER VAn HET WATERZUIVERInGSSTATIOn)

•  DE SAMENWERKING OP HET VLAK VAN 
GEzONDHEIDSzORG EN HULPVERLENING, OOK In 
GEVAL VAn nOOD (OVEREEnKOMST VLAAnDEREn)

HET AFVALBEHEER

 Frans juridisch stelsel
Métropole Européenne de Lille is bevoegd voor de ophaling, de verwerking en het 
nuttige gebruik van het huishoudelijk afval, alsook voor de bewustmaking rond 
sorteren, recyclage en hergebruik.

Artikel L.5217-2 van het CGCT voorziet immers dat de Métropole Européenne de 
Lille van rechtswege, in naam en vertegenwoordiging van de aangesloten ge-
meenten, de bevoegdheden uitoefent inzake “bescherming en herwaardering van het 
milieu en inzake het beleid betreffende de leefomgeving”, waaronder “a) ) Beheer van 
huishoudelijk en soortgelijk afval” .914.15

Esterra, de dienstverlener voor huisvuilophaling, meer bepaald in  de gemeente 
Halluin.

9 -   Artikel L.5211-9-2 van het CGCT bepaalt bovendien in zijn versie 2014-366 van 24 maart 2014 dat (vrije vertaling) : «Onverminderd artikel L. 2212-2 
en in afwijking van artikel L. 2224-16, wanneer een groep overheden bevoegd is inzake huisvuilophaling, dragen de burgemeesters van de gemeenten 
die lid zijn van deze groep of die lid zijn van een openbare instelling voor intergemeentelijke samenwerking met een eigen fiscaliteit die lid is van de 
groep overheden, aan de voorzitter van deze groep de bevoegdheden over die haar toelaten deze activiteit te regelen».
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De gemeente Halluin wordt op geregelde tijdstippen geconfronteerd met storting 
van afval door inwoners van de gemeente Menen en omstreken. Dat afval bevat 
soms zelfs gevaarlijke chemische of giftige substanties.

Het Code de l’environnement voorziet in zijn artikelen L.541-1 en volgende 
bijzondere bepalingen betreffende het afval. 

Artikel L541-1-1 van het Code de l’environnement definieert afval als volgt (vrije 
vertaling) : «Afval : elke substantie of elk object, of meer algemeen elk roerend goed, 
waarvan de houder zich ontdoet of waarvan hij de intentie of verplichting heeft zich ervan 
te ontdoen».

Artikel L.541-3-III verduidelijkt dat (vrije vertaling) : «wordt beschouwd als achterlaten 
elke handeling die ertoe strekt, onder het mom van een overdracht ten kosteloze titel of 
tegen betaling, de bedrijver van deze handeling ervan te onttrekken aan de voorschriften 
van onderhavig hoofdstuk en van de verordeningen die worden genomen met het oog op 
de toepassing ervan».

In geval van achterlaten van afval voorziet artikel L.541-3 de te volgen procedure. 
Aldus, 

«Wanneer er afval wordt achtergelaten, gestort of beheerd op een wijze die in strijd is met de 
voorschriften van onderhavig hoofdstuk en van de verordeningen die werden genomen met 
het oog op de toepassing ervan, stelt de bevoegde overheid die houder is van de politionele 
bevoegdheid de producent of de houder van het afval in kennis van de feiten die 
hem ten laste worden gelegd evenals van de sancties waaraan hij zich blootstelt, 
en, na hem te hebben geïnformeerd over de mogelijkheid om zijn opmerkingen 
schriftelijk of mondeling kenbaar te maken binnen een termijn van één maand, in 
voorkomend geval bijgestaan door een raadsman of vertegenwoordigd door een 
lasthebber van zijn keuze, kan deze bevoegde overheid hem in gebreke stellen 
binnen een welbepaalde termijn de handelingen te stellen die nodig zijn voor de 
naleving van deze regelgeving». 
Deze overheden zijn :

•  de burgemeester (artikelen L2212-1 en 2 van het CGCT (code général des 
collectivités territoriales)) handelt op grond van een algemene politionele 
bevoegdheid ..

•  lde prefect, in geval van onvermogen van de gemeentelijke overheid 
(artikel L2215-1 van het CGCT), oefent een bijzondere politionele 
bevoegdheid uit (CAA van Lyon, 22 februari 2011, «SCI Marquet t/ Préfet 
de la Loire», Verzoekschrift nr. 09LY01887).

na ingebrekestelling bij aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de dader 
van de stortingen, voor zover deze geïdentificeerd is, of bij gebreke hiervan aan 
de eigenaar van het terrein, in zijn hoedanigheid van houder van het afval ; indien 
de belanghebbende geen gevolg heeft gegeven aan deze aanmaning, voorziet 
artikel L.541-3 van het Code de l’environnement de verschillende maatregelen die 
door de bevoegde politieautoriteit kunnen worden genomen. Deze maatregelen 
worden bij gemotiveerde beslissing meegedeeld, welke ook  de rechtsmiddelen 
en de beroepstermijnen vermeldt (bijvoorbeeld : consignatie van een geldsom in 
de handen van de comptable public; ambtshalve laten overgaan, in naam van de in 
gebreke gestelde persoon en op diens kosten tot de uitvoering van de voorges-
chreven maatregelen; het opleggen van een dwangsom van maximum € 1.500 per 
dag  vanaf de  datum waartegen de maatregelen die door de ingebrekestelling 
werden voorgeschreven, dienden uitgevoerd te zijn; de betaling bevelen van een 
geldboete van maximum € 150.000…).

De dienstverlener die belast is met de uitvoering van de maatregelen (of 
gemeentelijke diensten in regie), komt vervolgens tussenbeide overeenkomstig 
het besluit, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de administratieve 
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OPENBARE DIENSTVERLENING

> AFSPRAKEN 

Voorstel van 
oplossing 

overheid (de burgemeester, een politieagent).

Er dient te worden opgemerkt dat, indien het afval afkomstig is van de activiteit 
van een installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE - geklasseerde 
installatie voor de bescherming van het leefmilieu), de prefect tegen de exploitant 
of de houder van deze installatie de bevoegdheden uitoefent die hij bezit op 
grond van artikel L514-1 van het Code de l’environnement teneinde de naleving te 
verzekeren van de verplichting betreffende het herstel in de oorspronkelijke staat. 
Zo heeft hij de mogelijkheid om :

•  aan te manen tot regularisatie, de uitbating van de installatie op te schorten,

•  de sluiting of opheffing van de installatie te bevelen en over te laten gaan tot de 
verzegeling (artikel L514-2 van het Code de l’environnement) 

Ongeacht de hierboven beschreven administratieve procedures kunnen er 
strafrechtelijke sancties worden opgelegd aan de daders van illegale stortingen 
aangezien het strafwetboek politieovertredingen voorziet (R.632-1: achterlaten 
van afval of materiaal op een openbare of private plaats, en R.635-8: overtreding 
voorzien in artikel R632-1 begaan met behulp van een voertuig).

Belgisch juridisch stelsel
Elke gemeente draagt er, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, 
zorg voor dat de huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk worden voorkomen 
of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op een andere 
wijze worden ingezameld, en nuttig worden toegepast of verwijderd. (art. 26 
Materialendecreet) Het Materialendecreet sluit niet uit dat er wordt samengewerkt 
met gemeenten buiten het Vlaamse Gewest.

Het straat- en veegvuil wordt gelijkgesteld met het huishoudelijk afval.(art. 4.4.1 
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen)  Straat- en veegvuil mag onder de noemer gemeentevuil meegedeeld 
worden. Gemeentevuil omvat naast het straat- en veegvuil onder meer afval 
afkomstig van het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten en straatvuilbakjes 
(Parl. Vr. Vl. Parl. nr. 276, 7 februari 2007 ).

De gemeente (of de intercommunale) zorgt met andere woorden voor de inzameling 
van het huishoudelijk afval. De ophaling en inzameling van huishoudelijke 
afvalstoffen worden bij gemeentelijk reglement vastgesteld.

Elke bevoegde overheid (de titularis van de délégation de service public 
voor Métropole Européenne de Lille in Frankrijk) beheert in principe het 
afval dat op haar bevoegdheidsgrondgebied wordt opgeslagen.
Er zou zich een probleem kunnen stellen van het sluikstorten van afval 
op het grondgebied van de andere gemeente.
Wanneer dit probleem zich stelt, is een overeenkomst mogelijk tussen 
de overheden van beide landen die instaan voor het beheer van het 
openbaar domein (akkoord betreffende een heffing op het gewicht van 
abnormaal afval in geval van eenrichtingsverkeer van verplaatsing 
van het afval, gedoogakkoord in geval van min of meer evenwichtige 
verdeling).
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HET BEHEER VAN HET OPENBAAR VERVOER

 Frans juridisch stelsel
“De Métropole Européenne de Lille is bevoegd voor de organisatie van de mobiliteit in de 
zin van de artikelen L. 1231-1, L. 1231-8 en L. 1231-14 tot L. 1231-16 van het Franse Code 
des transports ; creatie, aanleg en onderhoud van wegen ; bewegwijzering ; wachthokjes 
voor reizigers ; parkeerterreinen en -parken en plan de déplacements urbains (stedelijk 
vervoersplan)” (artikel L5217-2 van het CGCT).

In april 2011 heeft Métropole Européenne de Lille haar Plan de déplacements 
urbains 2010-2020 goedgekeurd. Dit plan biedt gedurende die periode een kader 
voor de acties die worden ondernomen door Métropole Européenne de Lille op 
het vlak van organisatie van het vervoer van personen en goederen, verkeer en 
parkeerbeleid (cf. infra).

Métropole Européenne de Lille, als overheid die instaat voor de organisatie van 
het openbaar vervoer, heeft de délégation de service public de personnes voor de 
periode 2011-2017, afgesloten met de firma Keolis, vernieuwd.

 Belgisch juridisch stelsel
De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn heeft tot doel elke activiteit die 
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houdt met het 
gemeenschappelijk stads- en streekvervoer verricht in het Vlaamse Gewest, vanuit 
of naar dit Gewest. (Decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij 
- De Lijn)

Bijgevolg staan de gemeentes niet in voor de organisatie van het openbaar vervoer, 
maar wel de VVM De Lijn.
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OPENBARE DIENSTVERLENING

> AFSPRAKEN 

Voorstel van oplossing  

Het gemeentelijk openbaar vervoer steekt in principe de grens niet 
over.
Maar10 de ontwikkeling van het openbaar vervoer tussen de twee ste-
den dat via het Jacques Delorsplein zou kunnen passeren, zou interes-
sant zijn. Een overeenkomst tussen de bevoegde overheden (de titu-
laris van de délégation de service public (momenteel Kéolis via haar 
dochteronderneming Transpole) voor Métropole Européenne de Lille in 
Frankrijk en VVM De Lijn) zou mogelijk zijn. De algemene bevoegdheid 
“grensoverschrijdend openbaar vervoer” zou kunnen worden uitgeoe-
fend door een specifieke openbare instelling (cf. infra onder III).

10 - Er bestaat reeds een grensoverschrijdende buslijn, waarvan het beheer wordt verzekerd door Transpole: de Citadine H met twee haltes in Menen.
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Voorstel van oplossing  

WATERBEHEER EN RIOLERING

 Frans juridisch stelsel
Krachtens artikel L.5217-2 van het CGCT is Métropole Européenne de Lille be-
voegd voor al wat betrekking heeft op het beheer van diensten van collectief be-
lang die beperkend worden opgesomd, waaronder “a) Riolering en water”.

Het betreft een bevoegdheid die de communauté urbaine van rechtswege uitoefent 
in naam en voor rekening van de aangesloten gemeenten.

Volgens de aangesloten gemeenten wordt de watervoorziening verzekerd door 
noréade of Eaux du nord.

De service public de l’assainissement wordt in heel de communauté in eigen beheer 
bestuurd.

Voor de riolering en het gebruik van de waterzuiveringsstations van Métropole 
Européenne de Lille bestaat er een grensoverschrijdend samenwerkingsakkoord 
met de Belgische partners.

 Belgisch juridisch stelsel
In België is het waterbeleid een gewestelijke bevoegdheid. De gemeenten zijn 
bevoegd voor de rioleringen, hieronder begrepen de hoofdriolering (waarop 
de aansluitingen gebeuren), de straatkolken en de rioolaansluitingen. Voor 
rioolaansluitingen op het openbaar domein van wegen waarover de gemeente niet 
het beheer heeft, is een machtiging vereist van de overheid die het beheer heeft 
over de weg.

Gemeenten kunnen niet alleen het beheer van de riolering aan opdrachthoudende 
intercommunales overdragen maar ook de eigendom van de riolering.

In geval van grondwater- of bodemverontreiniging is het Vlaamse Bodemdecreet 
van toepassing.

In casu niet van belang omdat er geen sprake is van  
grensoverschrijdend watergebruik
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Voorstel van oplossing  

SAMENWERKING OP HET VLAK VAN GEZONDHEIDSZORG 
EN HULPVERLENING, OOK IN GEVAL VAN NOOD 

De nationale wetgeving betreffende de sociale zekerheid mag niet buiten het 
Franse grondgebied worden toegepast, behoudens andersluidende internationale 
overeenkomst (Cass. 2e civ., 19 jan. 1956 : Soc. recht 1956, p. 319. – Cass. soc., 9 
juli 1992).

Langs de grens zijn er tussen Belgische en Franse instellingen verschillende 
grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten lopende. Zo bestaat er een 
raamakkoord tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering 
van het Koninkrijk België betreffende de grensoverschrijdende samenwerking 
inzake gezondheidszorg van 30 september 2005, geratificeerd door het Franse 
Parlement op 3 oktober 2007.11 15

Die overeenkomsten beogen meer bepaald het vrij verkeer van patiënten binnen de 
betrokken instellingen, mogelijk gemaakt door de opheffing van de voorafgaande 
medische toestemming voor ziekenhuisverzorging.

Artikel 6 verduidelijkt dat het toepasselijke recht inzake medische 
aansprakelijkheid dat recht zal zijn van de Staat op het grondgebied waarvan er 
zorgen werden verstrekt.

Op die manier wordt de vergoeding mogelijk gemaakt van de gezondheidszorg voor 
Franse en Belgische sociaal verzekerden in verschillende verzorgingsinrichtingen 
in de grensstreek (Centre Hospitalier de Mouscron, Centre Hospitalier de 
Tourcoing, Centre Hospitalier de Roubaix, Centre Hospitalier de Wattrelos).

Dit akkoord vloeit voort uit een ZOAST MRTW-URSA-akkoord 11 . Een bijvoegsel 2, 
dat op 2 april 2008 werd ondertekend en op 1 april 2009 van kracht is geworden, 
heeft dat akkoord uitgebreid met de zorginstelling Roeselare-Menen, site Menen.

De gemeente Halluin maakt gebruik van deze voorziening.16

Bovendien laten de akkoorden van Parijs van 1981, in geval van ernstige ongevallen 
en rampen (inzet van hulpmiddelen en -diensten/vergoeding), een samenwerking 
toe in geval van nood.

Daarnaast wordt op grond van het akkoord van Doornik 2 uitdrukkelijk gesteld 
dat, in geval van nood, verlening van eerste hulp of beveiliging van een site, de 
patrouille die zich het dichtstbij bevindt, gemachtigd wordt om op te treden, 
ongeacht het grondgebied van herkomst (artikel 14§1 (cf. bijlage)). (Cf. infra)

Ontwikkeling en uitvoering van het (de) reeds bestaande
akkoord(en)

11 - Wet nr. 2007-1419 van 3 oktober 2007
12 - Frans-Belgische overeenkomst «Zone Organisée d’Accès aux Soins Transfrontaliers» Mouscron-Roubaix-Tourcoing-
Wattrelos (MRTW-URSA)
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25> HARMONISERING 

HARMONISERING
VAN DE REGELS 

Hierbij moeten de problemen in kaart worden gebracht 
die betrekking hebben op de Franse en Belgische regels 
die (op zijn minst) niet (formeel) het voorwerp kunnen 
uitmaken van overeenkomsten omdat ze grotendeels 
vallen onder juridische voorschriften die de regale en 
soevereine taken op het spel zetten.

Het betreft :

• de uitoefening van de stedenbouwkundige bevoegdheid 
(A)

• het parkeerbeleid (minstens tot de inwerkingtreding 
van de Franse wet van 27 januari 2014) (B)

• de videobewaking en gegevensverwerking (C)

• de politie in de brede zin van het woord (D)
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STEDENBOUWKUNDIGE 
VERGUNNINGEN 

 Frans juridisch stelsel
Stedenbouwkundige vergunningen zijn beslissingen m.b.t. de bezetting of het 
gebruik van de grond, genomen onder de vorm van administratieve akten (besluit) 
door de bevoegde overheid (Staat of gemeente).

De werkzaamheden en inrichtingen zijn, afhankelijk van hun aard, omvang en 
lokalisatie, onderworpen aan een vergunning, aan een voorafgaande aangifte of 
aan geen enkele formaliteit uit hoofde van het Code de l’urbanisme.

Door middel van stedenbouwkundige vergunningen kan worden gecontroleerd 
of de stedenbouwkundige voorschriften worden nageleefd, en onder voorbehoud 
van enkele uitzonderingen moeten de werkzaamheden waarvoor geen vergunning 
vereist is, in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften 
(artikel L.421-8 van het Code de l’urbanisme).

Onder de stedenbouwkundige voorschriften kunnen de algemene voorschriften 
betreffende de bezetting van de grond en de ruimte worden geciteerd :

•  Règlement national d’urbanisme bepaald in de artikelen R.111-2 tot R.111-
15, R.111-16 tot R.111-20, en R.111-21 tot R.111-24-2 van de Code de 
l’urbanisme. Het regelt de voorwaarden inzake lokalisatie, ontsluiting, 
inbedding, volume en aanzicht van de bouwwerken. Bij afwezigheid 
van een PLU (lokaal bestemmingsplan), een gemeentelijke kaart die 
tegenstelbaar is aan derden of eender welk ander als zodanig geldend 
document, zijn bouwwerken buiten de momenteel verstedelijkte delen 
verboden (artikel L.111-1-2 van het Code de l’urbanisme).

• De lokale stedenbouwkundige documenten :

 > PLU (Plan Local d’Urbanisme- Lokaal bestemmingsplan) (artikel L.123-1 
van het Code de l’urbanisme)

 >  De Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) die de gebouwen 
en binnen- of buitendelen in kaart brengen die niet mogen worden 
afgebroken, verwijderd of aangetast, die slechts onder bepaalde 
voorwaarden mogen worden gewijzigd of waarvan de afbraak of 
wijziging door de administratieve overheid kan worden opgelegd naar 
aanleiding van openbare of private inrichtingswerkzaamheden

 >  De cartes communales die een alternatief vormen voor het PLU, maar 
die in onderhavig geval niet van belang zijn aangezien er een interge-
meentelijk PLU bestaat voor Métropole Européenne de Lille

 >  Specifieke regels voor bepaalde regio’s : Loi Montagne van 9 januari 
1985 (artikel L.145-1 van het Code de l’urbanisme), Loi Littoral van 3 
januari 1986, die in onderhavig geval niet dienen te worden toegepast 
gelet op de geografische ligging van de gemeenten Halluin en Menen

•  De servitudes d’utilité publique (artikelen L.126-1, R126-1 en volgende van 
het Code de l’urbanisme)

•  Het SCOT, het planningsinstrument van verschillende gemeenten dat 
“een aaneengesloten regio zonder ingesloten grondgebied” dekt (artikel 
L.122-1 van het Code de l’urbanisme). Het is een lokaal document van 
strategische aard.
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•  De directives territoriales d’aménagement (DTA), uitgewerkt op initiatief 
van de Staat (artikel L.111-1-1 van het Code de l’urbanisme). Het betreft 
reglementaire documenten die op bepaalde delen van het grondgebied 
de fundamentele krachtlijnen van de Staat kunnen vastleggen inzake 
ruimtelijke ordening en voorzieningen.

•  De charters van de regionale natuurparken (artikel L.333-1 van het Code 
de l’environnement), maar het Jacques Delorsplein bevindt zich in casu 
niet in een dergelijk gebied.

De vergunning is een recht wanneer het project deze regels naleeft, evenals 
de regels m.b.t. de veiligheid, hygiëne, rooilijn, bescherming van historische 
monumenten en sites, stedenbouwkundige erfdienstbaarheden of andere 
administratieve erfdienstbaarheden die de bouwrijpheid van een bepaald 
terrein aantasten (bv. Plans de Prévention des Risques). 

Artikel L.421-6 van het Code de l’urbanisme stelt bovendien dat (vrije vertaling) 
“de vergunning om te bouwen of in te richten slechts kan worden toegekend wanneer de 
geplande werkzaamheden in overeenstemming zijn met de wetgevende en regelgevende 
bepalingen inzake het gebruik van de gronden, de inbedding, de bestemming, de aard, 
de architectuur, de afmetingen, de riolering van de bouwwerken en de inrichting van de 
directe omgeving ervan, en wanneer ze niet onverenigbaar zijn met een verklaring van 
openbaar nut”.

Op grond van artikel L.422-1 van het Code de l’urbanisme kunnen de bevoegde 
overheden stedenbouwkundige vergunningen afleveren, die kunnen variëren 
afhankelijk van de situatie :

•  In casu wordt de bevoegdheid van de Prefect of van de burgemeester 
in naam van de Staat uitgesloten (in principe bevoegd behalve in 5 
gevallen opgesomd in artikel R.422-1 van het Code de l’Urbanisme, waar 
de beslissing wordt genomen door de Prefect) in andere gemeenten dan 
deze die beschikken over een PLU of een gelijkwaardig document.

•  De burgemeester, in naam van de gemeente, in de gemeenten met een 
Plan Local d’Urbanisme of een als zodanig geldend stedenbouwkundig 
document, alsook - wanneer de gemeenteraad dit heeft beslist - in 
de gemeenten met een carte communale ; wanneer de bevoegdheid 
aan de gemeente is overgedragen, dan is die overdracht definitief; 
wanneer een gemeente evenwel deel uitmaakt van een openbare 
instelling voor intergemeentelijke samenwerking, kan ze aan deze, in 
overeenstemming met die instelling, de in artikel L. 422-1 voorziene 
bevoegdheid overdragen, die dan wordt uitgeoefend door de voorzitter 
van de openbare instelling, in naam van de instelling (artikel L.422-3). In 
onderhavig geval lijkt de gemeente Halluin op heden deze bevoegdheid 
niet te hebben overgedragen en blijft ze bouw-, inrichtings- en 
sloopvergunningen afleveren

Er bestaan evenwel uitzonderingen in de gemeenten met een PLU, in de gevallen 
waarvoor de Staat bevoegd is :

•  werkzaamheden, bouwwerken en installaties die worden gerealiseerd 
voor rekening van buitenlandse Staten of internationale organisaties, de 
Staat, zijn openbare instellingen en concessiehouders ; 

•  werken voor productie, transport, distributie en opslag van energie, 
evenals werken waarbij gebruik wordt gemaakt van radioactieve stoffen; 
een decreet van de Conseil d’Etat bepaalt de aard en de omvang van die 
werken ; 

•  werkzaamheden, bouwwerken en installaties die worden gerealiseerd 
binnen de perimeter van de handelingen van nationaal belang vermeld 
in artikel L. 121-2L. 121-2  ; 
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•  handelingen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een 
overeenkomst afgesloten op grond van artikel L.302-9-1 van het Code 
de la construction et de l’habitation, tijdens de geldigheidsduur van 
het besluit van de prefect voorzien in hetzelfde artikel ; 

•  woningen gebouwd door bouwondernemingen waarin de Staat de 
meerderheid van het kapitaal bezit. 

Wanneer de beslissing wordt genomen door de prefect, vraagt laatstgenoemde 
advies aan de burgemeester of voorzitter van de bevoegde openbare instelling 
voor intergemeentelijke samenwerking.

Een ondertekeningsvolmacht van de burgemeester of voorzitter van de openbare 
instelling voor intergemeentelijke samenwerking kan worden verleend aan de 
medewerkers die belast zijn met het onderzoek van de aanvragen voor bouw, 
inrichtings- of sloopvergunningen en van de aanvragen voor verklaringen 
voorafgaand aan de uitvoering van bouwwerken, inrichtingen, installaties 
of werkzaamheden, op voorwaarde dat ze expliciet, voldoende duidelijk en 
gedeeltelijk is (artikel L.423-1 van het Code de l’urbanisme).

Soms vereisen de stedenbouwkundige vergunningen op grond van andere 
wetgevingen de tussenkomst van andere administratieve overheden. De 
bepalingen voor de organisatie van de stedenbouwkundige vergunningen zijn 
vastgelegd in de artikelen L.425-1 tot L.425-13 van het Code de l’urbanisme, en de 
verschillende van toepassing zijnde stelsels in de artikelen R.425-1 tot R.425-31 
van het Code de l’urbanisme. Het kan het volgende betreffen :

• handelingen waarvoor de toewijzingsbeslissing geldt als vergunning 
voorzien door een andere wetgeving

• handelingen waarvoor de stedenbouwkundige beslissing ondergeschikt 
is aan een akkoord op grond van een andere wetgeving

• handelingen waarvoor de beslissing voorzien door een andere wetgeving, 
geen stedenbouwkundige beslissing meer vereist

• handelingen die een versterkte samenwerking tussen de wetgevingen 
impliceren

 Belgisch juridisch stelsel
De ruimtelijke ordening is een gewestelijke bevoegdheid en wordt in het Vlaamse 
Gewest geregeld door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). De 
algemene regel is dat men een voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning 
aanvraagt voor volgende handelingen : bouwen, verbouwen, slopen, graven, 
bomen uitdoen, reclameborden en afsluitingen plaatsen, ...

 Voor een aantal kleinere werken is geen stedenbouwkundige vergunning vereist 
of is een melding bij de gemeente voldoende.

Het College van Burgemeester en Schepenen verleent de stedenbouwkundige 
vergunning. Er is een administratief beroep voorzien bij de Deputatie van de 
Provincie. Voor aanvragen van (semi-)publiekrechtelijke overheden of van 
algemeen belang is de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar of de 
Vlaamse regering bevoegd een beslissing te nemen.

De gemeente kan wel een stedenbouwkundige verordening uitvaardigen. Een 
stedenbouwkundige verordening legt bijkomende regels vast over de wijze waarop 
gebouwd kan worden. Deze verordening vormt een aanvulling op de regels van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en geldt in heel de gemeente.

Artikel 6/1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende 
de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, 
verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging, bepaalt 
wanneer een naburige land of gewest moet geïnformeerd worden van een 
vergunningsaanvraag. 
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Dergelijke verplichting geldt evenwel enkel wanneer om op het even welke 
wijze door de bevoegde vergunningverlenende overheid wordt vastgesteld dat 
de aanvraag negatieve en significante effecten op het milieu van een ander 
Gewest en/of van een andere EU-lidstaat zou kunnen hebben, of wanneer een 
ander Gewest en/of een EU-lidstaat die daardoor in belangrijke mate getroffen 
kan worden terzake een verzoek indient. In dergelijk geval bezorgt de bevoegde 
vergunningverlenende overheid een exemplaar van de aanvraag en de bijbehorende 
bijlagen aan de bevoegde autoriteit van het bedoelde Gewest en/of EU-lidstaat.

Los van deze bepaling kan de gemeente natuurlijk steeds een naburige gemeente 
vrijwillig informeren van een vergunningsaanvraag of een lopend openbaar 
onderzoek.

 Een belangrijk instrument voor de uitvoering van het ruimtelijk beleid 
zijn de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). De beleidsvisie inzake de ruimtelijke 
ontwikkeling van de gemeente wordt vastgelegd in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan. Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is één van de instrumenten 
om het ruimtelijk structuurplan uit te voeren. Een RUP legt de bestemming en 
bouwmogelijkheden vast voor een bepaald deel van de stad. Een gemeentelijk 
RUP moet wel de uitvoeringsplannen van het Gewest en de Provincie respecteren.

Het probleem heeft in feite betrekking op de stedenbouwkundige vergunningen die een impact 
kunnen hebben op de naburige Staat (probleem van de zendmasten, windmolens, enz.), waarbij 
overleg tussen de Belgische en Franse overheden nodig is.
Dit probleem lijkt geen betrekking te hebben op het plein, behalve natuurlijk voor constructies die 
vanaf dat plein zichtbaar zijn.
We kunnen hierbij verwijzen naar het Verdrag van Kortrijk van 28 maart 1820, ondertekend tussen 
het Koninkrijk Frankrijk en het Koninkrijk der Nederlanden. Dit verdrag legde het tracé van de 
huidige grens vast tussen Frankrijk en België en voorzag in zijn artikel 69, gewijzigd door een 
gemeenschappelijke Frans-Belgische verklaring van 15 januari 1986, dat “geen bouwwerk noch 
afsluiting mag worden opgericht op minder dan tien meter van de grenslijn of op minder dan vijf 
meter van een weg, wanneer deze weg gemeenschappelijk is en wanneer de grens in de as van 
deze weg loopt”.
Het stelt dus een non aedificandi¬-zone van 10 meter breed in aan beide zijden van de Frans-
Belgische grens.
Behalve het voorbehoud dat gepaard gaat met voormeld Verdrag van Kortrijk, en bij afwezigheid 
van een andere internationale overeenkomst betreffende de uitoefening van de stedenbouwkun-
dige bevoegdheid, kan de oplossing enkel bestaan uit het in gezamenlijk overleg aannemen van 
“gemengde akten”, namelijk:
-het samenvoegen van reglementaire akten met dezelfde inhoud (bv. gelijkwaardige zonering 
van het Jacques Delorsplein aan Belgische zijde (in gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of 
stedenbouwkundig reglement) en aan Franse zijde (in het PLU van HALLUIN))
Deze “gemengdheid” van de inhoud zou kunnen worden uitgebreid met de grote planningsdocumenten 
(SCOT en Vlaams equivalent).
- Voor individuele akten (stedenbouwkundige vergunning, inrichtingsvergunning, enz.) kan een 
voorafgaand informeel overleg tussen de bevoegde overheden (Franse burgemeester en Belgische 
ambtgenoot) worden overwogen.

Voorstel van oplossing 
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HET PARKEERBELEID (MINSTENS TOT DE 
INWERKINGTREDING VAN DE FRANSE WET VAN 27 JANUARI 2014)

In het kader van de studie over mobiliteit en parkeergelegenheid (actie 2 van het 
InTERREG-project) werd een aanbod van ongeveer 1800 parkeerplaatsen buiten 
de openbare weg binnen een straal van 700 meter te voet rond het Jacques 
Delorsplein in kaart gebracht :

•  24 parkings met vrije toegang (ongeveer 1270 parkeerplaatsen)

•   3 parkings met beperkte toegang d.m.v. een signalisatie (bv. Roby) (ongeveer  
   100 parkeerplaatsen)

• 9 parkings met gecontroleerde toegang (ongeveer 410 parkeerplaatsen) 
In het kader van het project betreffende de inrichting van het Jacques Delorsplein 
werd een zestigtal parkeerplaatsen op de openbare weg geschrapt.

Métropole Européenne de Lille heeft zich ertoe verbonden een honderdtal parkeer-
plaatsen in te richten in de onmiddellijke omgeving van het project. Er werd gepolst of 
die parkeerplaatsen konden worden ingericht op de DECOFRAnCE-site, op voorwaarde 
dat het terrein wordt verkregen want de eigenaar had midden maart 2014 nog geen 
enkel akkoord aanvaard.

  Vlak bij de parking van de winkel Roby zal een parkeerterrein worden ingericht met 
een twintigtal parkeerplaatsen, op vijftig meter van het plein. Er wordt voorzien in het 
plaatsen van paaltjes op de voetpaden in de omgeving van het Jacques Delorsplein, 
tegenover de Franse handelszaken, om zo te vermijden dat er op die plaatsen wordt 
geparkeerd.

Er dient vooral een oplossing te worden gevonden voor de problemen betreffende 
het parkeren op de openbare weg ten gevolge van de grote toestroom van mensen in 
Menen tijdens het weekend.

Een van de problemen heeft te maken met een parkeerterrein waar het parkeren op 
het grondgebied van de gemeente Halluin gratis is, maar betalend op het grondgebied 
van Menen :

• beheer van het foutparkeren

• systeem van bekeuringen

• beheer van de parkeerplaatsen voor personen met een beperking

De inwerkingtreding van de loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles van 27 januari 2014 (wet nr. 2014-58), goedgekeurd 
door de Conseil constitutionnel (beslissing nr. 2013-687 DC van 23 januari 2014), 
biedt nieuwe perspectieven met een hervorming van de decentralisatie van het 
parkeren en de depenalisering ervan.

 Frans juridisch stelsel
Huidig wettelijk en reglementair kader

• Belanghebbende overheden

Métropole Européenne de Lille is bevoegd voor (vrije vertaling) “de organisatie van 
het openbaar vervoer in de zin van hoofdstuk II van titel II van de wet nr. 82-1153 van 30 
december 1982 betreffende de oriëntering van het binnentransport (loi d’orientation des 
transports intérieurs), onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 46 van deze wet; de 
creatie of aanleg en het onderhoud van de wegen ; de signalisatie ; en de parkeerterreinen 
; uit dien hoofde kan ze een dienst aanbieden bestaande uit het vrij ter beschiking stellen 
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van fietsen” (artikel L.5215-20 van het CGCT uit de Verordening nr. 2010-1579 van 
17 december 2010 - art. 24). 

De wet nr. 2014-58 van 27 januari 2014 (artikel 57) heeft dit artikel enigszins 
gewijzigd, aangezien een communauté urbaine voortaan van rechtswege bevoegd is 
voor (vrije vertaling) “de organisatie van de mobiliteit in de zin van de artikelen L. 1231-1, 
L. 1231-8 en L. 1231-14 tot L. 1231-16 van het Code des transports, onder voorbehoud 
van artikel L. 3421-2 van hetzelfde wetboek ; de creatie, de aanleg en het onderhoud van 
de wegen ; de signalisatie ; de parkeerparken en -terreinen ; en het plan de déplacements 
urbains (stedelijk vervoersplan)”.

In april 2011 heeft Métropole Européenne de Lille haar Plan de déplacements 
urbains  2010-2020 goedgekeurd. Dit plan biedt gedurende die periode een kader 
voor de acties die worden ondernomen door Métropole Européenne de Lille op 
het vlak van organisatie van het vervoer van personen en goederen, verkeer en 
parkeerbeleid. 

Dit plan omvat sleutelacties die tot doel hebben :

•  de link te leggen tussen het Plan de Déplacement Urbain en het Plan Local 
d’Urbanisme (door aandacht te besteden aan de privéruimten en door het 
grondgebruik voor parkeerzones te beperken) ;

•  een gemeenschappelijk charter te creëren m.b.t. de definiëring van een 
“communautair” parkeerbeleid (uitdagingen, doelstellingen, acties)

• zich voor te bereiden op de depenalisering / decentralisatie van het betalend 
parkeren op de openbare weg 

De wet nr. 2000-1208 van 13 augustus 2004 betreffende de lokale vrijheden en 
verantwoordelijkheden (loi SRU), aangevuld door de wet nr. 2010-1563 van 16 
december 2010, heeft de overdracht mogelijk gemaakt, aan de voorzitter van 
bepaalde openbare instellingen voor intergemeentelijke samenwerking met een 
eigen fiscaliteit, van de politiebevoegdheid van de burgemeester op de wegen van 
communautair belang.

• Huidig regime inzake parkeren voor een beperkte tijd (“blauwe zone” of 
betalend parkeren)

Het parkeren buiten de openbare weg, op ingerichte terreinen, valt onder het 
eengemaakte regime van de openbare diensten van industriële en commerciële 
aard. Het parkeerbeleid op de openbare weg, daarentegen, is ontwikkeld in het 
kader van een gemengd regime dat de politieregelgeving combineert met de 
bezetting van het openbaar domein en strafrechtelijke bestraffing.

Momenteel wordt de verkeers- en parkeerpolitie geregeld door de artikelen 
L.2213-1 en volgende van het Code général des collectivités territoriales, die 
vandaag een sectie voorbehoudt voor de “verkeers- en parkeerpolitie”

De juridische organisatie van het parkeren op de openbare weg berust op de 
bepalingen van het Code général des collectivités territoriales.

Dit wetboek laat evenwel de gegrondheid bestaan van de interventie van de 
burgemeester in naam van de algemene politie, en bepaalt in de 1ste paragraaf 
van artikel L.2212-2 dat de algemene politiebevoegdheid betrekking heeft op 
(vrije vertaling) “alles wat de veiligheid en het comfort aanbelangt van de doorgang in de 
straten en op de perrons, pleinen en openbare wegen”. Een interventie op die grondslag 
moet, in voorkomend geval, worden gecombineerd met andere artikelen (deze 
andere artikelen zijn eveneens opgenomen in het Code de la route).

In toepassing van de artikelen L. 2213-2, L. 2213-3 en L. 2213-6 van het Code 
général des collectivités territoriales, kan de burgemeester meer bepaald zones 
voor parkeren voor een beperkte tijd en/of een stelsel van betalend parkeren op 
de openbare weg invoeren, waarbij de verbetering van de verkeerssituatie of van 
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de bescherming van het leefmilieu wordt beoogd.

Volgens de rechtspraak van de Conseil d’État is het stelsel van betalend parkeren 
wettelijk wanneer het door de verkeerssituatie wordt opgelegd, wanneer het de 
vrije toegang tot de aanpalende gebouwen en de ontsluiting ervan niet hindert 
(CE, 30 juli 1997, Verzoekschrift 168695, gemeente Dunkerque : Verz. CE 1997, 
tabellen, p.  972) en wanneer het principe van gelijkheid tussen de gebruikers van 
de openbare weg wordt nageleefd (CE, 4 mei 1994, Verzoekschrift 143992, stad 
Toulon : Gaz. Pal. 1994, nr. 219-221).

De bewoners hebben een recht van stilstaan maar beschikken evenwel niet over 
voorbehouden parkeerplaatsen in de zin van artikel L. 2213-3 van het Code général 
des collectivités territoriales.

In een ministerieel antwoord van 16 september 2008 had de Franse minister 
van Binnenlandse Zaken erop gewezen dat (vrije vertaling) “de vrije toegang 
tot de aanpalende gebouwen en de ontsluiting ervan bijgevolg niet betekent dat de 
bewoners vrijgesteld moeten worden van betaling van de parkeerbelasting wanneer de 
parkeerplaatsen betalend zijn. De invoering van een stelsel van gratis parkeren voor 
bewoners stelt enkel het doel dat wordt beoogd door het stelsel van betalend parkeren 
op de openbare weg, opnieuw in vraag en vormt bijgevolg een risico van onwettigheid ten 
opzichte van het jurisprudentiële motief van de “vereiste van verkeer”. Elke afbakening van 
een zone met betalend parkeren zonder bijzondere maatregelen gericht op de voorwaarden 
voor toegang van bewoners en de ontsluiting van de gebouwen, zou daarentegen onwettig 
zijn in het licht van het principe van gelijkheid tussen de gebruikers van de openbare weg. 
Deze bijzondere maatregelen kunnen bestaan uit een aanpassing van de uren 
tijdens dewelke gratis kan worden geparkeerd, wat de bewoners trouwens toelaat 
te genieten van gunstigere parkeervoorwaarden dan de andere gebruikers van 
de openbare weg. Die maatregelen worden toegelaten door de administratieve 
rechtspraak die bepaalt dat er geen sprake is van schending van het principe van 
gelijkheid tussen de gebruikers vanaf het ogenblik dat hun situatie verschillend 
is” (Ministerieel antwoord nr. 2200, JOAn van 16 september 2008).

In een arrest van 1 april 1994, Gemeente Menton, (CE, 1 april 1994, Verzoekschrift 
nr. 144152, 144241 : Verz. 1994 ; Gaz. Pal. 1994, nr. 219-221), verduidelijkte de 
Conseil d’Etat dat de politiebevoegdheid en de vaststelling van overtredingen op 
de regels inzake betalend parkeren niet konden worden overgedragen.

De artikelen L.2213-1 en L.2213-2 werden onlangs gewijzigd door de loi de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(wet nr. 2014-58 van 27 januari 2014). 

Wanneer de burgemeester beschikt over de bevoegdheid om de zones af te 
bakenen die onderworpen zijn aan een beperking van de maximale toegestane 
duur en die desgevallend onderworpen zijn aan heffing, komt het de gemeenteraad 
toe het bedrag van deze uurvergoeding voor het parkeren te bepalen, waarbij het 
tarifaire barema wordt vastgelegd op basis van lokale overwegingen.

De niet-naleving van de politiemaatregel geeft aanleiding tot de vaststelling van 
een overtreding die onder het strafrecht valt en die gelijk is voor de hele regio (€ 
17 sinds 2011), onafhankelijk van het parkeertarief per uur.

Toekomstig wettelijk en reglementair kader

• Bevoegdheid

Cf. supra

Artikel L. 2213-6 van het CGCT wordt aangevuld met een paragraaf die verwijst naar 
artikel L. 2333-87 van hetzelfde wetboek voor alles wat betreft “de modaliteiten van 
de tarifering en van het materiële beheer van het parkeren van voertuigen op de openbare 
weg”. In dit kader zal de invoering van betalend parkeren bijgevolg niet langer 
vallen onder de bevoegdheid van een burgemeester of van een voorzitter 
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van een openbare instelling voor intergemeentelijke samenwerking met 
een eigen fiscaliteit, maar van een gemeenteraad of beslissingsorgaan van 
een openbare instelling voor intergemeentelijke samenwerking of van een 
syndicat mixte bevoegd voor de organisatie van het stadsvervoer. 

Nieuw regime voor betalend parkeren

Het wetsontwerp “MAPAM”, door het Parlement definitief aangenomen op 19 
december 2013, heeft de depenalisering en de decentralisatie van het betalend 
parkeren vanaf 1 februari 2016 geratificeerd. Deze wet werd conform verklaard 
met Franse Grondwet bij beslissing nr. 2013-687 DC van de Conseil Constitutionnel 
van 23 januari 2014, en door de wet gepubliceerd op 27 januari 201413 .15

Artikel 63 van de wet vervangt strafrechtelijke geldboete (ten belope van 17 euro 
sinds 2011) door een heffing voor de bezetting van het openbaar domein, betaald 
door de gesanctioneerde gebruiker. Met andere woorden, de automobilist die 
zijn parkeergeld niet betaalt of zijn betaalde parkeertijd overschrijdt, begaat niet 
langer een overtreding, maar moet betalen voor de volledige duur van bezetting.

Artikel L.2333-87 van het CGCT voorziet dat het beslissingsorgaan van het 
openbaar bestuur een beslissing moet goedkeuren die de parkeerheffing bepaalt 
(vandaag de dag reeds het geval), verenigbaar met de bepalingen van het Plan de 
Déplacements Urbains, alsook een post-parkeerheffing.

De oprichting van een EGTS zoals de Eurometropool brengt geen enkele 
automatische overdracht van bevoegdheden met zich mee. 

De eventuele wens om te streven naar een behoud van de politiebevoegdheid 
en de creatie van een zone onderworpen aan betalend parkeren hangt op de 
eerste plaats af van de ambitie van de verkozenen, die kan variëren in geval van 
verkiezingen. 

Indien dit nog niet het geval is, zou het dus interessant zijn gebruik te maken 
van de bepalingen van artikel L. 5211-5 van het CGCT om een parkeerheffing 
in te laten stellen door het beslissingsorgaan van de openbare instelling voor 
intergemeentelijke samenwerking indien deze hiertoe gemachtigd is door haar 
statuten of door een beslissing volgens de meerderheidsvereisten voorzien in II 
van hetzelfde artikel.    

De processen-verbaal kunnen bovendien worden opgesteld door een 
“contracterende derde”. Met andere woorden, de niet-betaling van de heffing kan 
worden vastgesteld en gesanctioneerd door een gedelegeerde.

De medecontractant die belast zal zijn met de controle van de betaling van de 
parkeerheffingen, zal de overtredingen op de politieverordeningen niet mogen 
vaststellen betreffende hinderlijk, gevaarlijk of verkeerd parkeren, en zal 
waarschijnlijk niet rechtstreeks mogen worden verloond op basis van opbrengsten 
van de heffingen, aangezien deze worden beschouwd als heffingen voor de 
bezetting van het openbaar domein en niet als heffingen voor verleende diensten.

De tarieven kunnen worden vastgesteld afhankelijk van de parkeertijd, de 
door het voertuig bezette oppervlakte en de impact van het voertuig op de 
luchtverontreiniging ; er kan een gratis schijf voor een bepaalde duur worden 
voorzien, evenals een specifieke tarifering voor bepaalde categorieën van 
gebruikers (zoals bewoners of werkende mensen).

De bepalingen van de Wet nr. 2014-58 van 27 januari 2014, voorzien in artikel 63, 
worden vanaf 1 februari 2016 van kracht. Het Franse wetsontwerp « nOTRe » ove-
rweegt de inwerkingtreding van de hervorming uit te stellen vanaf 1 oktober 2016.

Vanaf die datum kan er geen enkele sanctie, van welke aard ook, worden bepaald 

13 - Loi n° 2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles van 27 januari 2014.
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of gehandhaafd op grond van niet-betaling of onvoldoende betaling van de 
parkeerheffing voor voertuigen, vastgesteld onder de voorwaarden voorzien in 
artikel L. 2333-87 van het Code général des collectivités territoriales. 

 Belgisch juridisch stelsel
De gemeente heeft de volledige verantwoordelijkheid inzake parkeerbeleid. Het 
parkeerbeleid kan worden toevertrouwd aan een gemeentelijk parkeerbedrijf.

De lokale politie speelt een belangrijke rol bij de handhaving van het parkeerbeleid. 
Ze treedt op tegen onveilig en hinderlijk parkeren, signaleert problemen en doet 
voorstellen aan de wegbeheerder voor een aangepaste signalisatie. De politie is 
ook bevoegd om de gedepenaliseerde parkeerovertredingen vast te stellen.

De verkeersregels zijn hoofdzakelijk een federale bevoegdheid.  De Vlaamse 
en de lokale overheid beschikt wel over de bevoegdheid om bepaalde federale 
verkeersregels te verstrengen.

De wegcode (K.B. van 1 december 1975) en de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 en gewijzigd bij de wetten van 
9 juni 1975 en 7 februari 2003 (wet houdende verschillende bepalingen inzake 
verkeersveiligheid) bevatten algemene regels m.b.t. het parkeren. Hieronder 
wordt onder meer het volgende verstaan : regels voor het opstellen van een 
geparkeerd voertuig, halfmaandelijks beurtelings parkeren en het gebruik en 
plaatsen van verkeerstekens.

De gemeenteraad kan reglementen inzake het parkeren vaststellen, die betrek-
king hebben op parkeren voor een beperkte tijd, het betalend parkeren en het 
parkeren op plaatsen voorbehouden aan houders van een gemeentelijke parkeer-
kaart. De gemeenteraad kan dan parkeerretributies of -belastingen instellen die 
van toepassing zijn op motorvoertuigen, hun aanhangwagens of onderdelen.  Op 
heden beschikt de stad Menen reeds over een Algemeen Retributiereglement 
Inzake Parkeren.

Vóór 2016 plaatste de strafrechtelijke dimensie van de parkeero-
vertredingen in Frankrijk het parkeerbeleid in dezelfde situatie als de 
uitoefening van de gerechtelijke politie (cf. infra m.b.t. de akkoorden 
van Doornik, de limieten en voorwaarden ervan).
Vanaf 2016 zal de toepassing van de depenalisering in Frankrijk de 
invoering van een conventioneel stelsel tussen de gedelegeerden van 
openbare diensten mogelijk maken.

Ter herinnering : het gedepenaliseerd parkeren heeft enkel betrekking 
op betalend parkeren. Dat impliceert :
1) dat hinderlijk parkeren (voetpad, garage, dubbelparkeren, enz.) nog 
steeds onder de politiebevoegdheid van de burgemeester valt
2) dat de afbakening van de zones voor betalend parkeren nog steeds 
onder de politiebevoegdheid van de burgemeester valt.

Voorstel van  
oplossing 



35

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

> HARMONISERING 

PARKEERBELEID 

3) dat de gemeente Halluin, of Métropole Européenne de Lille in voorkomend geval,
 indien men wil dat de zone onder het gedepenaliseerde stelsel valt, een heffing (voor 
betalend parkeren met een gratis parkeertijd van 1u30 bijvoorbeeld, vergelijkbaar 
met een “blauwe zone”) moet vastleggen, evenals een “post-parkeerheffing”.

De overdracht van de politiebevoegdheid voorzien door de loi de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPAM) (artikel 62) 
verschilt van de depenalisering/decentralisatie (artikel 63) en staat er volledig los 
van. Naar aanleiding van het bericht van verschillende burgemeesters die weigeren 
hun bevoegdheid inzake verkeers- en parkeerpolitie over te dragen, heeft de voorzit-
ter van Métropole Européenne de Lille de burgemeesters in kennis gesteld van zijn 
weigering om in de hele regio de overdracht van de bevoegdheid inzake verkeers- en 
parkeerpolitie te aanvaarden. Dit blijft dus een bevoegdheid van de burgemeesters. 
Overeenkomstig de wet moet er een nieuwe kennisgeving door de burgemeesters 
worden overwogen telkens een nieuwe voorzitter van de metropool wordt verkozen. 

Wat betreft de haalbaarheid van de toenadering tot de délégation de service public 
van Menen met het oog op de uitbesteding van de controle van het parkeren op de 
openbare weg in Halluin, moeten drie dimensies specifiek worden geanalyseerd :
• De haalbaarheid in het licht van de loi MAPAM : vastlegging van een zone voor 
betalend parkeren door de bevoegde overheid in Halluin, geplande termijnen en 
vermelding van de middelen die nodig zijn voor de parkeercontrole (parkeerautomaten 
& parkeerwachters), alternatief met vastlegging van een niet-gedepenaliseerde zone 
voor betalend parkeren voor een beperkte tijd vóór 2016 (die bijgevolg valt onder de 
politiebevoegdheid en die de problemen inzake grensoverschrijdende harmonisering 
vergroot) …
• de haalbaarheid van een experimenteel beleid, zonder te wachten op de 
inwerkingtreding van de depenalisering/decentralisatie van het parkeerbeleid op 
01/02/2016 (of op 01/10/2016).
• de haalbaarheid op het vlak van overheidsopdrachten (wachten op de vernieuwing 
van de DSP van Menen voor een gemeenschappelijke opdracht ? Mogelijkheid om 
“aan te sluiten” op de bestaande délégation de service public ? ...)
+ harmoniseringsmodaliteiten van het gezamenlijke controlebeleid, mogelijkerwijs 
via voormelde grensoverschrijdende openbare instelling (cf. infra), 

- Eveneens ter herinnering : het stadhuis van Halluin heeft geen gemeentepolitie 
noch gemeentebeambten die instaan voor het parkeerbeleid (ASVP). De nationale 
politiepost voert rondes uit, schrijft in voorkomend geval bekeuringen uit of laat fout 
geparkeerde voertuigen weghalen. Omdat de politiepost in het weekend en tijdens de 
week na 18 uur gesloten is, worden de politierondes uitgevoerd door het commissa-
riaat van Tourcoing.
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VIDEOBEWAKING EN 
GEGEVENSVERWERKING 

Bescherming en bewaking vormen een grote investering 
die evenwel noodzakelijk is om de uitdagingen inzake 
veiligheid op het Jacques Delorsplein aan te pakken, wat 
de Franse en Belgische ordediensten zeer goed hebben 
begrepen.

Onder voorbehoud van wijzigingen die het project zou 
kunnen ondergaan, is er in Frankrijk een verhoogd 
toezicht voorzien op de strategische as “Rue de Lille - 
Jacques Delorsplein - Vluchtas naar België”, zonder dat 
de installatie van camera’s gericht op het plein en de 
toegangswegen hierbij in het gedrang komt.

Daartoe werd aan Franse zijde beslist om op 4 
lantaarnpalen van het Jacques Delorsplein 3 vaste IP-
camera’s14  en één panoramische camera te installeren. 
Geen enkele Franse camera zal evenwel - door haar 
positionering en beperkte vermogen - in staat zijn 
individuen op het Belgische deel van het plein te 
herkennen. 

Het systeem moet een algemene observatie mogelijk 
maken met identificatie van de voorbijgangers wanneer 
die vlak bij de camera’s passeren (afstand tot 30 meter bij 
panoramisch zicht of grote hoek) en met de mogelijkheid 
om a posteriori in te zoomen op opgenomen beelden 
voor analyse en verder onderzoek.

Er werd beslist tot een autonoom beheer van de installatie 
van een systeem voor videobewaking overeenkomstig de 
wetgeving die van kracht is op de plaats van installatie 
van de camera’s.

Maar dat autonome beheer neemt niet weg dat er 
bepaalde vragen dienen te worden gesteld m.b.t. het 
gebruik van de opnames in het kader van overtredingen 
vastgesteld op het Jacques Delorsplein.
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Concreet moet het beheer van de gegevens tussen 
de Franse en Belgische bevoegde overheden in vraag 
worden gesteld :

• Bekijken van de beelden

• Overdracht van de beelden

• Opeising van de beelden

• Gebruik van de beelden

• Bescherming van de beelden

 Europees en internationaal juridisch stelsel
• De uitwisseling van beeldmateriaal en het Akkoord van Schengen

Ook al voorziet artikel 39 van het Akkoord van Schengen de mogelijkheid om 
beeldmateriaal uit te wisselen tussen de Lidstaten, toch is er een technisch 
akkoord nodig tussen Frankrijk en België om gegevens van camera’s voor 
videobewaking uit te wisselen en dit bestaat momenteel niet. 

• Europese omkadering van videobewaking

Ook al zijn er in Europa en tussen Frankrijk en België samenwerkingsverbanden 
voorzien betreffende de overdracht en raadpleging van gegevens, toch wordt 
videobewaking met het oog op observatie en vereenvoudiging van interventies op 
heden nog niet echt overwogen. 

De systemen van het Jacques Delorsplein vallen hier niet onder en moeten zich 
dus momenteel schikken naar de hierna beschreven nationale wetgevingen. 

 Frans juridisch stelsel
• Kader voor het gebruik van videobewaking

≥ Artikel 251-2 van het Code de la sécurité intérieure maakt de volgende 
onderverdeling : openbare ruimte, private ruimte en private ruimte toegankelijk 
voor het publiek, waarbij de plaatsen gelegen op de openbare weg eveneens door 
de wet worden geregeld.

≥ Videobewaking beperkt zich tot vier domeinen :

• de beveiliging van openbare gebouwen en installaties en de bewaking van 
hun directe omgeving15 ;

• de bescherming van de installaties die van nut zijn voor de landsverdediging;

• de regeling van het wegverkeer en de vaststelling van inbreuken op de 
verkeersregels ;

• de preventie van inbreuken op de veiligheid van personen en goederen 

14 - Een IP-camera of een netwerkcamera is een bewakingscamera die het internetprotocol gebruikt om beelden en besturingsseinen door te sturen 
via een Fast Ethernet-aansluiting.

15- Heeft, volgens de omzendbrief van 26 oktober 1996, betrekking op de gebouwen die toebehoren aan openbare personen of aan personen die belast 
zijn met een openbare dienst in de zin van artikel 322-1 van het Code pénal, de openbare gebouwen in de zin van artikel 16 van de wet van 29 juli 
1881 betreffende de pers, en op algemene wijze de gebouwen en installaties waarvan de bescherming wordt verantwoord op grond van het principe van 
continuïteit van de openbare dienstverlening.
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op plaatsen waar het risico op agressie of diefstal in hoge mate aanwezig is16, 
uitgebreid tot drugshandel en de preventie van douanefraude door de wet nr. 
2011-267 van 14 maart 2011;

• de terrorismebestrijding (wet nr. 2006-64 van 23 januari 2006 betreffende 
terrorismebestrijding).

≥ De installatie van apparatuur voor videobewaking die wordt gebruikt voor 
andere doeleinden dan de preventie van openbare ordeverstoring en de opsporing 
van daders van overtredingen, en die geen doelstelling met grondwettelijke 
waarde vormt, kan niet worden verantwoord.

• Nodige toelatingen voor het gebruik van videobewaking

≥ Voor de plaatsing van apparatuur voor videobewaking op plaatsen of in 
instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek, is de toelating van de Prefect 
vereist, na advies van de departementale commissie.

De toelating om apparatuur voor videobewaking te installeren moet het voorwerp 
uitmaken van een uitdrukkelijke beslissing ; stilzwijgende toelatingen worden niet 
aanvaard.

Wanneer de beeldopnames van die apparatuur de identificatie van personen 
toelaten, wordt de toelating evenwel verleend door de CnIL (Franse nationale 
commissie voor informatica en vrijheden).

De Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, gegevensbestanden 
en vrijheden dient over het algemeen te worden nageleefd.

De geïnstalleerde camera’s laten, a priori, geen geautomatiseerde 
gezichtsherkenning toe, maar desgevallend een identificatie d.m.v. een manuele 
inzooming, en vereisen bijgevolg geen bijzondere toelating van de CnIL.

≥ De afgifte van een toelating dient te voldoen aan een wettelijk strikt 
gereglementeerde procedure. De toelating van de prefect voor de installatie van 
apparatuur voor videobewaking vloeit voort uit :

•  de opmaak van een dossier waarvan de samenstelling wordt beschreven in 
artikel 1 van het decreet nr. 96-926 van 17 oktober 1996 vereenvoudigd door 
het decreet nr. 2009-86 van 22 januari 2009 en gewijzigd door het decreet 
nr. 2012-112 van 27 januari 2012 (CSI, art. L. 252-4). Bijzondere situaties 
verantwoorden de overlegging van bijkomende documenten.

•  de indiening van het dossier bij de prefectuur van de plaats van 
installatie van de camera’s en niet van de plaats van vestiging van het 
beeldverwerkingscentrum, ook al is deze laatste gelegen in een ander 
departement. Wanneer er camera’s zullen worden geplaatst op het 
grondgebied van meerdere departementen, dient er overleg te worden 
gepleegd tussen de prefecten van de betrokken departementen met 
het oog op de inname van een gemeenschappelijk standpunt m.b.t. de 
toelatingsaanvraag en de voorschriften waarmee de toelating gepaard kan 
gaan17

•  de raadpleging van de commission départementale des systèmes de 
vidéosurveillance, thans de commission départementale de vidéoprotection, 
georganiseerd door het decreet nr. 96-926 van 17 oktober 1996 
betreffende videobewaking, gewijzigd door het decreet nr. 2009-86 van 
22 januari 2009.

16 -  Dienen in aanmerking te worden genomen : de afzondering, de laattijdige opening, de waarde of de aard van de goederen (CAA Lyon, 13 juli 2005, 
Verzoekschrift nr.  99LY01710).
17 - Cf. omzendbrief INT DO900057C van 12 maart 2009 betreffende de voorwaarden voor de plaatsing van systemen voor videobewaking.
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De prefect controleert de doeleinden van de apparatuur en voert een 
proportionaliteitstoets uit om na te gaan of het toegelaten systeem geen 
buitensporige inbreuk maakt op het recht van eenieder op het respect voor de 
persoonlijke levenssfeer. De prefect beschikt over een termijn van één jaar om een 
uitspraak te doen, te rekenen vanaf de indiening van de aanvraag. 

Artikel 10-III van de wet van 21 januari 1995 laat toe alle nuttige 
voorzorgsmaatregelen te treffen m.b.t. de hoedanigheid van de personen die 
belast zijn met de exploitatie en viewing (CSI, art. L. 252-2 en L. 252-3). In dat 
opzicht kan de prefect garanties eisen betreffende hun opleiding, of het aantal 
personen beperken dat gemachtigd is om de beelden te exploiteren of te bekijken. 
De prefect kan eveneens maatregelen opleggen betreffende de bewaring van 
de gegevens of in bijkomende orde een «blurring» van de gefilmde privatieve 
plaatsen, evenals een maximale termijn bepalen voor de bewaring van de beelden 
die niet meer dan één maand mag bedragen, behalve in geval van een lopend 
gerechtelijk onderzoek.

≥ Wanneer het een vast videobewakingssysteem betreft waarbij de openbare weg 
wordt gefilmd, wordt dit meegedeeld door middel van borden waarop een camera 
is afgebeeld. Wanneer het een videobewakingssysteem betreft op plaatsen 
die toegankelijk zijn voor het publiek, wordt dit meegedeeld door middel van 
affiches of informatieborden. Het aantal, de afmetingen en de plaatsing van de 
informatievoorzieningen moeten afgestemd zijn op de vorm of inrichting van de 
plaatsen of instellingen.

De informatiedragers moeten eveneens de naam, de hoedanigheid en het 
telefoonnummer van de verantwoordelijke vermelden18. Deze videobewaking 
is evenwel geen permanente bewaking, maar veeleer een instrument dat ter 
beschikking staat van de bevoegde personen.

• Controles a posteriori
≥ De prefect controleert eveneens a posteriori de toelating die hij heeft uitgereikt.

Zo dient hij op de hoogte te worden gehouden van de gebeurtenissen die een 
invloed hebben op de exploitatie van het systeem : effectieve ingebruikname van 
de camera’s voor videobewaking, wijziging van de plaatsen van installatie.

Deze controle wordt eveneens uitgevoerd bij het verstrijken van de geldigheids-
duur van de toelatingen, vastgelegd op 5 jaar door de wet nr. 2006-64 van 23 
januari 2006 (CSI, art. L. 252-4).

Artikel 10 van de wet van 21 januari 1995 laat de prefect toe de toelating in te trek-
ken wanneer de exploitant de essentiële voorwaarden die eraan gekoppeld zijn, 
niet naleeft (CSI, art. L. 253-1 tot L. 253-3).

≥ De commissions départementales de vidéoprotection fungeren tevens als 
aanspreekpunten waar iedereen problemen kan melden m.b.t. de werking van 
de videobewaking. De wet nr. 2006-64 van 23 januari 2006 betreffende de pre-
ventie van terrorisme heeft die commissies een algemene controlebevoegdheid 
verleend. De commissie kan, op eigen initiatief of op verzoek van eender welke 
belanghebbende, overgaan tot een controle van de conformiteit van de installaties 
met de toelatingen van de prefect. De commissie kan aanbevelingen formuleren 
of de prefect vragen een toelating in te trekken.

De commissie beschikt evenwel over geen enkele beslissingsbevoegdheid of 
bevoegdheid om dwangmaatregelen op te leggen.

De CnIL wordt belast met het toezicht op de commissions départementales de 
vidéoprotection (CSI, art. L. 253-2 en L. 253-3). Artikel 18 van de wet voorziet dat 

18 - PWat Halluin betreft gaat het momenteel over de heer Thierry Polnecq (informatie daterend van vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2014) 
alsook a priori over een aantal van de 5 ambtenaren van de politiepost van Halluin.



40

de CnIL op eigen initiatief of op verzoek van een commission départementale kan 
nagaan of een videobewakingssysteem wordt gebruikt conform de vergunning. 
Wanneer een tekortkoming wordt vastgesteld, kan de CnIL de prefect of het hoofd 
van de politie te Parijs vragen het videobewakingssysteem op te schorten of weg 
te halen. De CnIL stelt de burgemeester van de betrokken gemeente in kennis van 
dit verzoek. De CnIL kan eveneens ter plaatse controles uitvoeren tussen 6 en 21 
uur, na kennisgeving aan de Procureur de la République. De verantwoordelijke van 
de lokalen kan zich verzetten tegen het bezoek. In een dergelijk geval moet de juge 
des libertés et de la détention de controle toestaan. De bezetter van de plaatsen 
kan zich laten bijstaan door een raadsman naar keuze of door twee getuigen. De 
controle geeft aanleiding tot een tegensprekelijk proces-verbaal van de controles 
en bezoeken. De eerste voorzitter van het hof van beroep neemt kennis van de 
beroepen die het verloop van de bezoeken betwisten. 

 Belgisch juridisch stelsel

Wat het Koninkrijk België betreft, wordt in paragraaf 4 van artikel 5 van de wet 
van 21 maart 2007 de termijn voor het bewaren van de gegevens die werden 
ingezameld door bewakingscamera’s op openbare plaatsen, vastgesteld op één 
maand.

De videobewaking wordt in België geregeld door de Wet van 21 maart 2007 tot 
regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s. Deze wet 
voorziet dat elk heimelijk gebruik van bewakingscamera’s verboden is.

Het bekijken van die beelden in real time is uitsluitend toegestaan om onmiddellijk 
te kunnen ingrijpen bij misdrijf, schade, overlast of verstoring van de openbare 
orde. Het opnemen van beelden is uitsluitend toegestaan teneinde bewijzen 
te verzamelen van overlast of van feiten die een misdrijf opleveren of schade 
veroorzaken en daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of 
slachtoffers op te sporen en te identificeren. 

Indien deze beelden geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een 
misdrijf, van schade of van overlast of tot het identificeren van een dader, een 
verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer, worden zij niet 
langer dan één maand bewaard.

Artikel 12 van diezelfde wet wijst erop dat iedere persoon die werd gefilmd door 
een camera geïnstalleerd in een openbare ruimte, de verantwoordelijke voor de 
verwerking om toegang kan verzoeken tot de beelden waarop hij verschijnt.

De wet van 21 maart 2007 vermeldt eveneens de verplichtingen inzake de plaatsing 
van camera’s, de bescherming en het toezicht op het gebruik van de beelden, die 
grotendeels samenhangen en overeenstemmen met het Franse systeem.
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Ook al lijkt het Europees recht rekening te houden met het delen van 
elektronische gegevens, in de bestanden en door het beeldmateriaal via de 
camera’s voor videobewaking die op het plein zijn opgesteld, toch maakt dit 
geen versterkte samenwerking mogelijk m.b.t. het eerste gebruik van deze 
systemen, nl. toezicht en ondersteuning van het optreden van de ordediensten. 
De mogelijkheid om politieagenten formeel te detacheren tussen Menen en 
Halluin kan materieel niet worden overwogen, zelfs al wordt dit vermeld in 
het akkoord van Doornik, en dit wegens de kostprijs en het personeelstekort. 
Wat het Franse deel betreft, kan dit enkel betrekking hebben op ambtenaren 
van de police nationale en niet op gemeentelijke politieagenten : het juridische 
kader zou moeten worden aangepast.

Voor de toekomst  : 
De voorgestelde oplossingen zouden op de eerste plaats bestaan uit het 
uitwisselen en delen van gegevens door de systemen op het Jacques 
Delorsplein. Het lijkt ons wenselijk die praktijken uit te breiden naar de 
straten die uitkomen op het plein, om herhaalde overtredingen die vaak aan 
beide zijden van de grens worden begaan, op te volgen en beter in rechte te 
vervolgen (meer bepaald overtredingen van het «rodeo»-type).
• In een ruimer kader (regio’s bedoeld door de akkoorden van Doornik 2 
van 18 maart 2013 en verduidelijkt in artikel 1, paragraaf 3, zijnde het hele 
grondgebied van het Koninkrijk België en de Franse departementen Aisne, 
Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Marne, Meuse, Moselle, Nord, Pas-de-Calais 
en Somme) :
- m.b.t. de verbetering van een bestaande structuur : op basis van 
het CPDS-model cellen uitdenken (in de structuur van Tournai om de 
informatie te centraliseren) die functioneren volgens hetzelfde systeem voor 
grensoverschrijdende gemeenten en gevoelige punten.
- m.b.t. de omvang van het gemeenschappelijke gegevensbestand : 
gewoonten creëren betreffende de raadpleging van het gemeenschappelijke 
gegevensbestand die het CPDS kan exploiteren en toelaat te exploiteren, door 
de ordediensten van de gemeenten die gemachtigd zijn om de aanvraag te 
doen.
- m.b.t. de vergunningen : een standaardmodel van «gemengde» toelating 
creëren voor de Franse prefect en zijn Belgische ambtgenoot, een soort van 
gemeenschappelijke toelating die beide handtekeningen vermeldt en die 
gebaseerd is op de wetgeving van beide landen, met als doel de procedure 
minder complex te maken en de logistiek te vergemakkelijken.

Voorstel van 
oplossing  
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POLITIE IN DE BREDE ZIN 
VAN HET WOORD 

DE BELANGRIJKSTE VRAAG INzAKE VEILIGHEID 
BETREFT DE SAMENWERKING VAN DE BELGISCHE EN 
FRANSE POLITIE- OF DOUANEDIENSTEN, EVENALS 
DE MODALITEITEN M.B.T. DE INTERVENTIE VAN DIE 
DIENSTEN.

Verschillende problematieken werden naar voren 
geschoven betreffende :
• het observatierecht
• het aanhoudingsrecht
• het achtervolgingsrecht
• de vaststelling van overtredingen
• de operaties van de gerechtelijke politie
• de politieoperaties op het terrein (administratieve 
politie), ook tijdens evenementen of protestmanifestaties

Andere kwesties m.b.t. de uitoefening van de 
politiebevoegdheid in de brede zin van het woord, meer 
bepaald in de zin van de regelgeving betreffende de 
openbare orderhandhaving (openbare veiligheid, hygiëne 
en rust) :

•  regelgeving op het vlak van reclame en distributie 
(verkoopautomaten voor alcohol in België, alcohol, 
sigaretten, lokaal publiciteitsreglement, enz.)

• regelgeving op het vlak van prostitutie

• verkeer : verkeersverbod bv. tijdens het weekend, 
snelheidsbeperking of gereglementeerde zones in de 
omgeving van het plein (voetgangerszones, 20-30 km/u)
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BELANGRIJKSTE PROBLEMEN  BIJ OPERATIES EN 
INTERVENTIES VAN DE POLITIEDIENSTEN1915

 Europees en internationaal juridisch stelsel

• Huidige Europese maatregelen en politiebevoegdheden :

≥ Schengen, een eerste basis

Het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 tussen de regeringen van de Staten 
van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de 
Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de 
gemeenschappelijke grenzen, ondertekend in Schengen op 19 juni 1990, bepaalt 
als doelstelling de versterking van de grensoverschrijdende politiesamenwerking.

De bepalingen van het Akkoord van Schengen zijn weliswaar niet oninteressant 
wat grensoverschrijdende samenwerking betreft, maar de mogelijkheden blijven 
vrij beperkt en bestaan hoofdzakelijk uit het voorstellen van een akkoord tussen 
de ordediensten van de verschillende Staten.

Zo regelt dit Akkoord achtervolgings- en observatierechten voor de politieagenten 
die een grens moeten oversteken, evenals de juridische stelsels die in dergelijke 
situaties moeten worden toegepast. Dat blijft evenwel vrij beperkt : de finale 
doelstelling zal er weliswaar in bestaan de overtreding een halt toe te roepen, 
maar zonder permanent concreet recht en vaak resulterend in een akkoord met 
het oog op een uitlevering. De dimensie van de uitzonderlijke overschrijding van 
niet langer fysieke grenzen blijft bestaan.

Hoofdstuk VII van het decreet heeft betrekking op de productie- en 
aankoopvoorwaarden, evenals op informatiemaatregelen die moeten worden 
genomen m.b.t. vuurwapens en bijbehorende munitie.

De Franse en Belgische regelgevingen zijn vrij gelijklopend wat betreft 
wapenverkoop en wapenbezit, en vormen in ons geval geen probleem.

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat artikel 39 van dit Akkoord van 
Schengen voorziet dat de samenwerking geregeld kan worden door bilaterale 
overeenkomsten in de grensoverschrijdende regio’s, afgesloten tussen de 
bevoegde ministers van de verdragsluitende partijen, en dat het Akkoord van 
Schengen en zijn bepalingen geen afbreuk doen aan deze verdergaande bestaande 
en toekomstige bilaterale akkoorden.

Op basis van deze bepaling werden de Akkoorden van Doornik 1 in 2001 en 
Doornik 2 in 2013 afgesloten. Het Akkoord van Doornik van 2013 werd nog steeds 
niet door Frankrijk  geratificeerd ; er kan worden overwogen nieuwe akkoorden af 
te sluiten indien beide Staten dit wensen. 

≥ Het akkoord van Doornik van 2001, «Doornik 1»

Dit akkoord, ondertekend te Doornik op 5 maart 2001 door Frankrijk en België, 
brengt uiteraard meer gevolgen met zich mee voor de problematieken in het 
kader van Jacques Delorsplein.

Het akkoord creëert een nieuwe structuur: het CPDS of Centrum voor Politie- en 
Douanesamenwerking (artikel 4, cf. bijlage). Dit centrum bestaat, wat Frankrijk 

19 - Om praktische redenen moeten de referenties in dit deel in verband worden gebracht met de bijlage “Bijlage betreffende het gebruik van de 
internationale teksten” 
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betreft, uit agenten van de police nationale, de gendarmerie nationale en de douane, 
en wat België betreft, uit agenten van de lokale politie, de federale politie en 
de administratie der douane en accijnzen ; zij zijn bevoegd voor een bepaalde 
geografische zone (artikel 1, cf. bijlage).

Artikel 4 van Doornik 1 bepaalt evenwel dat «het CPDS niet aangewezen is voor 
het autonoom uitvoeren van interventies van operationele aard» en dat het een 
ondersteunende dienst blijft voor de police nationale, de gendarmerie nationale en 
de douane voor Frankrijk, en de federale politie, de politiezones en de douanes 
voor België.

In afwachting van de bijdragen van het akkoord van Doornik 2 van 2013 is er 
weliswaar een rechtstreekse samenwerking voorzien, maar die blijft evenwel 
beperkt aangezien de agenten de soevereine rechten van hun collega’s 
van de andere kant van de grens niet mogen uitoefenen noch zelfstandig 
politiemaatregelen mogen uitvoeren.

Ook al wordt de samenwerking door dit akkoord geconcretiseerd, voorziet 
artikel 11 (cf. bijlage) dat het CPDS de belangrijkste schakel moet blijven van 
de rechtstreekse samenwerking. Deze samenwerking blijft bijgevolg grotendeels 
beperkt tot het operationele domein en tot de problemen m.b.t. het Jacques 
Delorsplein en de gemeenten Menen en Halluin.

≥ Het Verdrag van Prüm, een doelgerichte vooruitgang, operationeel 
gemaakt door de besluiten EU 615 JBZ en EU 616 JBZ

Dit verdrag werd op 27 mei 2005 ondertekend in Prüm (Duitsland) door België, 
Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, nederland, Oostenrijk en Spanje. Later hebben 
Finland, Italië, Portugal, Roemenië, Slovenië en Zweden zich hierbij aangesloten.

De «finale» doelstelling van het Verdrag van Prüm was duidelijk: overgeschreven 
worden in het recht van de Europese Unie na meer dan 3 jaar toepassing 
(maximum).

Deze doelstelling was een gedeeltelijk succes, dat ondanks alles toch mag worden 
benadrukt voor wat betreft politiesamenwerking, uitwisseling van informatie 
over DnA-profielen, vingerafdrukken en nummerplaten.  16

Vanuit operationeel perspectief dienen de besluiten van de Raad van de Europese 
Unie 615 JBZ en 616 JBZ20 te worden vermeld, die tot doel hebben de inhoud 
van de bepalingen van het Verdrag van Prüm in het rechtskader van de Europese 
Unie te integreren. Ze betekenen - ten opzichte van het Akkoord van Doornik 1 - 
een onmiskenbare vooruitgang die kadert binnen de logica van een dynamische 
samenwerking, opgestart door de Overeenkomst ter Uitvoering van het Akkoord 
van Schengen.

Dat blijkt meer bepaald op het vlak van gezamenlijk optreden (artikel 24 van het 
Verdrag en artikel 17 van het besluit EU 615 JBZ, cf. bijlage), aangezien het 
voortaan mogelijk is soevereine bevoegdheden toe te kennen aan ambtenaren 
in de gaststaat.

In de artikelen 28 en 31 (cf. bijlage) worden de voorwaarden verduidelijkt voor 
het gebruik van wapens en ander materiaal, alsook de juridische stelsels van 
agenten die optreden op het grondgebied van een buitenlandse Staat.

20 - Teneinde een parallellisme toe te laten en aangezien die beslissingen bijna eensluidende kopieën zijn van de initiële tekst van het Verdrag van 
Prüm, vermeldt de bijlage betreffende het gebruik van de internationale teksten de artikelen die de begrippen in het Verdrag van Prüm uiteenzetten, 
alsook hun equivalent in de beslissingen van de raad van de Europese Unie.
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•  Toekomstige Europese maatregelen : Het Akkoord van Doornik van 18 
maart 2013, «Doornik II :

Nog niet geratificeerd. Doornik 2 is een hoopgevende bevestiging voor een 
concrete versterking van de Frans-Belgische politiesamenwerking. Men mag 
evenwel niet vergeten dat dit akkoord nog moet worden geratificeerd en dat de 
concrete problemen die gepaard gaan met de toepassing van deze bepalingen nog 
louter hypothetisch zijn. 

Doornik 2 streeft duidelijke doelstellingen na : verhoging van de operationele 
capaciteit, betere gegevensuitwisseling, uitbreiding van het territoriale 
toepassingsgebied van het akkoord en optimalisering van het gebruik van de 
systemen voor automatische nummerplaatherkenning.

≥ Concrete verbetering van de operationele capaciteit

• De inzet van gemengde patrouilles, reeds mogelijk, met sterk verbeterde 
bevoegdheden. Artikel 13§4 (cf. bijlage) bepaalt immers dat de aanwezige 
ambtenaren - op voorwaarde dat dit voorzien is - bevoegdheden van openbaar 
gezag kunnen uitoefenen volgens de modaliteiten voorzien in de nationale 
wetgeving van de Partij op wiens grondgebied deze interventie plaatsvindt. 
Een dergelijk systeem kan uiteraard enkel worden geïmplementeerd binnen 
een beperkt kader en onder het gezag van het hoofd van de patrouille. 

• De politiediensten krijgen eveneens een concrete interventiebevoegdheid 
toegekend in geval van betrapping op heterdaad, zelfs buiten het kader van een 
gemengde patrouille, zolang het nationale recht van de Staat op wiens grondgebied 
de feiten zich afspelen, wordt nageleefd (artikel 15§4 (cf. bijlage)).

Concreet zou dit een versterkte bijstand betekenen die, in geval van aanhouding, 
voor de Belgische agenten op Frans grondgebied slechts toegelaten is bij 
omzetting van artikel 73 van het Code de procédure pénale, dat elke persoon de 
bevoegdheid geeft de dader van een misdaad of overtreding die op heterdaad 
wordt betrapt, staande te houden en voor de dichtstbijzijnde Franse officier van 
gerechtelijke politie te brengen.

• De patrouilles zullen de grens gemakkelijker kunnen oversteken : 

 - Hetzij op een rijstrook die hen verplicht de grens over te steken 
(autosnelweg) ;

- Hetzij op de autosnelweg, waarbij de eerste afrit wordt genomen om 
terug te keren naar het eigen grondgebied (artikel 22 §1 (cf. bijlage)) ;

- Hetzij om het traject te verkorten om een verdachte, aangehouden 
op het grondgebied van bestemming, te brengen naar een ander punt 
op datzelfde grondgebied zonder omwegen te maken (artikel 23§1 (cf. 
bijlage))

Dankzij de detachering van politieagenten kan deze samenwerking blijven 
bestaan naast de periodieke contacten tussen homologe eenheden of gemengde 
patrouilles (artikel 11 (cf. bijlage)).

In geval van nood, verlening van eerste hulp of beveiliging van een site, mag de 
patrouille die zich het dichtstbij bevindt, ongeacht zijn grondgebied van herkomst, 
optreden (artikel 14§1 (cf. bijlage)).

≥ Een beter gebruik van de technologieën voor nummerplaatherkenning

at het gebruik betreft van apparatuur voor automatische nummerplaatherkenning, 
wordt door artikel 24§1 en 2 (cf. bijlage) meer overleg voorzien teneinde een 
coördinatie tussen de bevoegde diensten tot stand te brengen en/of de bestaande 
coördinatie te verbeteren met het oog op een efficiënte spreiding van de systemen 
en een geoptimaliseerd gebruik ervan. 
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≥ Op het vlak van drugsbestrijding:

Er kan weliswaar veel worden gezegd over de strijd tegen de productie van en 
handel in verboden middelen (Enkelvoudig Verdrag inzake Verdovende Middelen 
van 1961 dat aan de basis lag van de oprichting van het Internationaal Comité van 
Toezicht op Verdovende Middelen (ICTVM)), maar de operationele samenwerking 
heeft enkel betrekking op grootschalige concrete maatregelen (beslag op kapitaal, 
uitleveringen, ...), en de bevoegdheden die worden toevertrouwd aan de overheden 
op het terrein, blijven beperkt. 

Bijzondere aandacht blijft evenwel uitgaan naar drugsbestrijding ; zo werd op 
internationaal niveau bv. de United Nations Office on Drugs and Crime (UnODC) in 
het leven geroepen, de organisatie van het secretariaat van de Verenigde naties 
die belast is met de strijd tegen de illegale handel in verdovende middelen en de 
georganiseerde misdaad. De UnODC stelt internationale normen op betreffende 
verdovende middelen en evalueert regelmatig de dreiging die uitgaat van de teelt 
van en handel in verdovende middelen in de wereld.

Op Europees niveau vermelden we ook de wet nr. 2009-1188 van 7 oktober 
2009 die de ratificering zal toelaten van het akkoord tussen Ierland, het Koninkrijk 
der nederlanden, het Koninkrijk Spanje, de Italiaanse Republiek, de Portugese 
Republiek, de Franse Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en noord-Ierland, tot oprichting van het Maritime Analysis and Operations Centre - 
Narcotics (MAOC-n), ondertekend in Lissabon op 30 september 2007. 

De handel in verdovende middelen en de getroffen maatregelen moeten op een 
grotere schaal dan die van het Jacques Delorsplein nauwgezet worden opgevolgd, 
want het is mogelijk dat deze wetgeving sneller wordt aangepast dan de wetgeving 
betreffende andere interventiedomeinen van de politiediensten. ; dat zou ook een 
lokale impact kunnen hebben waarmee rekening moet worden gehouden in de 
veiligheidsstrategie m.b.t. grensoverschrijdende criminaliteit 

 Frans juridisch stelsel
De capaciteit waarover de Franse gerechtelijke politie beschikt, heeft hoofdzakelijk 
betrekking op de interventiebevoegdheden die toegekend zijn door het Code de 
procédure pénale naar aanleiding van een observatie die leidt tot een controle, een 
ontdekking op heterdaad, de vaststelling van een overtreding en/of de instelling 
van een vooronderzoek.

Opmerkelijk is de rol van de Procureur de la République, die alle handelingen stelt 
of laat stellen, nodig voor de opsporing en de vervolging van inbreuken op de 
strafwet.

Hij beschikt over alle bevoegdheden die verbonden zijn aan de functie van officier 
de police judiciaire. Wat de problemen betreft die ons aanbelangen, kan hij zich 
verplaatsen binnen het volledige nationale grondgebied. In het kader van een 
verzoek om bijstand gericht aan een buitenlandse Staat en met het akkoord van 
de bevoegde overheden van de betrokken Staat, kan hij zich eveneens verplaatsen 
op het grondgebied van een buitenlandse Staat met het oog op het afnemen 
van verhoren.

De lijst van ambtenaren en hun bevoegdheden wordt vermeld in verschillende 
artikelen van het Code de procédure pénale, afhankelijk van hun respectieve 
functie. Het personeel wordt immers onderverdeeld in de volgende categorieën : 
officiers de police judiciaire (OPJ) beheerst door artikel 16, agents de police judiciaire 
(APJ) beheerst door artikel 20, agents de police judiciaire adjoints (APJA) beheerst 
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door artikel 21, en officiers de douane judiciaire (ODJ) beheerst door artikel 28-1.

De bevoegdheden van de ambtenaren variëren afhankelijk van hun graad, maar 
eveneens van het soort van onderzoek dat ze zullen voeren :

• een enquête de flagrance (heterdaadonderzoek) (artikelen 53 en volgende 
van het Code de procédure pénale) dat zich kenmerkt door de spoedeisendheid 
van de situatie en dat zich beperkt tot misdaden en misdrijven die worden bestraft 
met een gevangenisstraf ;

• een enquête préliminaire (vooronderzoek) (artikelen 75 tot 78 en volgende 
van het Code de procédure pénale) is een standaardonderzoek dat kan worden 
gevoerd voor eender welke overtreding, ongeacht de aard ervan, met inbegrip 
van een op heterdaad vastgestelde overtreding. De toegekende, aanvankelijk 
geringere bevoegdheden zijn vergelijkbaar met de bevoegdheden die gepaard 
gaan met een enquête de flagrance.

• Motieven van de politiecontroles :

≥ Artikel 78-2 paragraaf 1 van het Code de procédure pénale bepaalt dat de officiers 
de police judiciaire en de agents de police judiciaire personen kunnen controleren die 
ervan worden verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd of gepoogd te plegen, 
of die ervan worden verdacht zich voor te bereiden op het plegen van een strafbaar 
feit. Ze kunnen eveneens de personen controleren die worden opgespoord op 
bevel van een gerechtelijke overheid, alsook de personen die nuttige inlichtingen 
kunnen verstrekken voor het onderzoek in het geval van een misdaad of misdrijf.

Het Franse Hof van Cassatie heeft erop gewezen dat die controles dienen te worden 
uitgevoerd op grond van “waarschijnlijke redenen” die een zekere dubbelzinnigheid 
creëren maar die de ambtenaren een zekere beoordelingsruimte geven.

≥ De police administrative voert controles uit voor preventieve en niet-repressieve 
doeleinden, in overeenstemming met haar opdracht. Volgens de wet van 10 
augustus 1993 mag de identiteit van eender welke persoon, ongeacht zijn gedrag, 
worden gecontroleerd ter voorkoming van een aantasting van de openbare orde en 
meer bepaald van de veiligheid van personen of goederen.

Deze wet werd evenwel grondig gemilderd door de interpretatie die de Conseil 
Constitutionnel eraan heeft gegeven in haar beslissing van 5 augustus 1993 (CC, 
5 augustus 1993, beslissing 93-323 DC). Zo zijn de algemene en discretionaire 
identiteitscontroles onverenigbaar met het beginsel van individuele vrijheid. 
De officier de police judiciaire dient bovendien de bijzondere omstandigheden te 
verantwoorden die het risico op verstoring van de openbare orde aantonen.

Op schriftelijk verzoek van de Procureur de la République kan, voor het onderzoek 
en de vervolging van door hem gepreciseerde strafbare feiten, de identiteit van 
eenieder op dezelfde wijze ook worden gecontroleerd op de plaatsen en in het 
tijdvak die door deze magistraat worden bepaald. Wanneer bij de identiteitscontrole 
andere strafbare feiten aan het licht komen dan die waarop het verzoek van de 
Procureur de la République betrekking had, is dit geen grond voor nietigheid van de 
incidentele procedures.

• Bevoegdheden van de ambtenaren:

De OPJ stellen de overtredingen vast, controleren de APJ en ontvangen klachten 
en aangiften.

In een actievere rol en wat onze problemen betreft, zijn de OPJ eveneens bevoegd 
om :

• een individu in voorlopige hechtenis te plaatsen (artikelen 62-2 tot 64-1 van 
het Code de procédure pénale) ;

• opdrachten en vorderingen uit te voeren van de onderzoeksgerechten ;



48

• vorderingen aan gekwalificeerde personen uit te voeren en nominatieve 
bestanden te onderzoeken zonder dat de geheimhouding hen kan worden 
tegengeworpen (met machtiging van de Procureur de la République, op grond van 
artikel 77-1-2 in toepassing van de bepalingen van artikel 60-2) ;

• vaststellingen te doen en onderzoek te voeren, waaronder huiszoekingen 
verrichten en beslag leggen ;

≥ De APJ hebben niet zoveel bevoegdheden als de de OPJ ; hun taak bestaat erin:

•  de officiers de police judiciaire bij te staan bij de uitoefening van hun functie ; 

• misdaden, misdrijven of overtredingen vast te stellen en er een proces-
verbaal van op te maken ;

• bij proces-verbaal de aangiften te ontvangen die worden gedaan door alle 
personen die hen aanwijzigingen, bewijzen en inlichtingen kunnen verstrekken 
m.b.t. de daders en medeplichtigen van die strafbare feiten.

De APJ zijn niet bevoegd om te beslissen over maatregelen tot voorlopige hechtenis.

≥ De agents des douanes van de categorieën A en B kunnen gemachtigd worden 
gerechtelijke onderzoeken te voeren op verzoek van de Procureur de la République 
of op rogatoire commissie van de onderzoeksrechter.

Ze zijn bevoegd om de volgende overtredingen op te sporen en vast te stellen :

• de overtredingen voorzien door het Code des douanes ;

• de overtredingen inzake indirecte belastingen, btw-fraude en diefstal van 
culturele goederen ;

• de overtredingen voorzien door de artikelen L. 2339-1 tot L. 2339-11, L. 
2344-7 en L. 2353-13 van het Code de la défense betreffende de productie van en 
handel in wapens en explosieven ;

• de overtredingen voorzien door de artikelen 324-1 tot 324-9 van het Code 
pénal betreffende het witwassen van geld ;

• de misdrijven van criminele organisaties voorzien in artikel 450-1 van het 
Code pénal, wanneer zij de voorbereiding van een van de strafbare feiten vermeld 
in 1° tot 5° en 6° tot 8° van onderhavig hoofdstuk I tot doel hebben ; 

• de overtredingen voorzien in het Code de la propriété intellectuelle ;

• de overtredingen betreffende de openstelling voor concurrentie en de 
regelgeving van de sector van online geld- en kasspelen.

Ze hebben evenwel geen enkele bevoegdheid op het vlak van handel in verdovende 
middelen.

• Verdovende middelen en intern-Franse samenwerking:

Artikel 222-34 van het Code de procédure pénale bepaalt dat het leiden of 
organiseren van een organisatie die tot doel heeft de illegale productie, fabricage, 
import, export, transport, bezit, aanbieding, overdracht, verwerving of gebruik van 
verdovende middelen, bestraft wordt met levenslange opsluiting en een boete van 
7.500.000 euro.

Alle diensten van de gerechtelijke politie zijn uiteraard aangewezen om te 
verhinderen dat die handel wordt voortgezet.

Wat de officiers de douanes judiciaires betreft en op grond van de bepalingen van 
artikel 28-1 van het Code de procédure pénale, kan de Procureur de la République 
of de territoriaal bevoegde onderzoeksrechter tijdelijke eenheden oprichten, 
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Voorstel van oplossing 

bestaande uit officiers de police judiciaire en agents des douanes, evenals het 
hoofd van elke eenheid aanstellen.

Die tijdelijke eenheden worden dus geleid door de autoriteit die de eenheid heeft 
opgericht. Ze zijn bevoegd binnen het volledige nationale grondgebied.

 Belgisch juridisch stelsel
De lokale politie is belast met de dagdagelijkse politietaken, zowel van gerechtelijke 
als van bestuurlijke politie binnen het territorium van de politiezone.  Zij verzekert 
tevens zeven basistaken : wijkwerking, onthaal, interventie, politionele steun aan 
slachtoffers, lokale recherche, ordehandhaving en verkeersveiligheid.

De federale politie voert missies uit van gerechtelijke en bestuurlijke politie in 
gespecialiseerde domeinen of wanneer fenomenen het lokale niveau overstijgen. 
Ze oefent tevens missies van operationele, administratieve en logistieke steun uit. 
De federale politie verleent ook allerlei soorten steun (operationele of niet) aan de 
lokale politiekorpsen. Tot slot vertegenwoordigt ze de Belgische politiediensten in 
het kader van de internationale politiesamenwerking.

De Douane staat in voor de bescherming van de samenleving en de bevordering 
van de internationale handel door het beheren van de buitengrenzen en het 
verzekeren van de veiligheid van de logistieke keten.

De bevoegdheden en taken van de gerechtelijke politie worden omschreven in het 
Wetboek van Strafvordering. De bevoegdheden en taken van de bestuurlijke politie 
vinden we terug in de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

Systematisering van de afspraken in geval van evenementen : 
In het kader van de organisatie van de veiligheid tijdens openbare 
evenementen (braderieën, kermissen, bals, enz.), wordt voorgesteld 
systematisch de aanwezigheid van de ordediensten van Halluin en 
Menen te voorzien tijdens de voorbereidingen en getroffen maatregelen. 
Deze afspraak zou dus niet enkel gebaseerd zijn op een aanwezigheid 
tijdens het openbare evenement, maar tevens op een daadwerkelijke 
samenwerking vanaf het projectstadium tot de realisatie. 
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REGELGEVING OP HET VLAK VAN RECLAME EN HANDHAVING 
VAN DE OPENBARE ORDE (ALCOHOL, SIGARETTEN, LOKAAL 
PUBLICITEITSREGLEMENT, ENZ.) 

 Europees juridisch stelsel
De Europese Unie is zich bewust van de problemen, het misbruik en het gebrek 
aan overeenstemming die kunnen bestaan tussen de verschillende wetgevingen 
op het vlak van reclame, verkoop en distributie van tabaksproducten en alcohol.  
Momenteel kan de Europese Unie nog geen concrete oplossingen aanreiken om 
die problemen aan te pakken.

Er bestaat evenwel een grensoverschrijdend klachtensysteem. Deze klachten 
kunnen bv. gaan over reclame die wordt gevoerd in het land van de klager, maar 
die is verschenen op een drager afkomstig van een andere Staat (zogenaamde 
regel van de Staat van herkomst van de drager). De Staat waar de adverteerder (of 
het reclamebureau) is gevestigd, is niet doorslaggevend.

Als de reclame in Frankrijk circuleert op een Franse drager en als de adverteerder 
(of het reclamebureau) gevestigd is in een andere Staat, kan er geen sprake zijn 
van een grensoverschrijdende klacht.

Er kan informatie wordt uitgewisseld tussen de zelfdisciplinaire organen van de 
Lidstaten van de European Advertising Standards Alliance (EASA), wanneer de hulp 
van andere landen noodzakelijk blijkt. Bijvoorbeeld : een geval waarbij reclame 
circuleert in een bepaald land en afkomstig is van datzelfde land, maar waarbij de 
adverteerder (of het reclamebureau) gevestigd is in een ander land (taalprobleem 
en dus probleem om elkaar te begrijpen ; noodzaak om informatie te bekomen 
over de adverteerder die gekend is in zijn land, enz.).

In het kader van de procedure betreffende de behandeling van grensoverschrijdende 
klachten, neemt de European Advertising Standards Alliance (EASA) kennis van de 
klachten zodra het dossier wordt behandeld door een van haar leden ; ze volgt de 
zaak gedurende de volledige behandelingdsduur op.

In haar publicatie “Alliance Update” worden de grensoverschrijdende klachten 
regelmatig aangekaart. De EASA kan desgevallend en in geval van extreme 
overtredingen een Euro Ad Alert uitvaardigen teneinde alle belanghebbenden 
te waarschuwen voor de activiteiten van een adverteerder wiens reclame het 
voorwerp uitmaakt van een geschil. In het kader van de grensoverschrijdende 
klachten ontvangt de Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) de 
klachten van eender welke persoon uit een andere Staat die lid is van de EASA. 
na onderzoek van het dossier door de juristen, onderneemt de ARPP acties ten 
aanzien van de adverteerder of van de drager, onder dezelfde voorwaarden als 
voor klachten over reclame verschenen op een Franse drager.

Dit systeem is evenwel niet meer dan een manier om een probleem betreffende 
grootschalige reclame a posteriori op te lossen, en het is weinig waarschijnlijk dat 
dit betrekking heeft op het Jacques Delorsplein.
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 Frans juridisch stelsel
In Frankrijk verbiedt de wet nr. 91-32 van 10 januari 1991 (loi Évin) elke vorm van 
tabaks- en alcoholreclame teneinde de algemene volksgezondheid te verbeteren 
en de jongeren te beschermen tegen de marketing van die producten waarvan de 
aankoop en consumptie geregeld worden door bijzondere wetten.

•  De tabaksreclame wordt vandaag de dag geregeld door de artikelen L. 
3511-3 tot L. 3511-9 en L. 3512-1 tot L. 3512-4 van het Code de la santé 
publique, die:

•  bepalen in welke maten een product beschouwd wordt als «tabaksproduct», 
en verduidelijken de voorwaarden waaronder zowel rechtstreekse als 
onrechtstreekse tabaksreclame verboden is (art. L511-1 en L3511-3) ;

• de distributie verbieden van pakjes van minder dan twintig sigaretten en van 
pakjes van meer dan twintig sigaretten die niet samengesteld zijn uit een veelvoud 
van vijf (art. L3511-2) ;

• de gratis distributie verbieden alsook de verkoop van sigaretten aan 
minderjarigen jonger dan 18 jaar (art. L3511-2-1).

•  De artikelen L3322-1 tot L336-4 voorzien eveneens een principiële 
verbodsbepaling betreffende de verkoop en distributie van alcohol. 
Teneinde dubbelzinnigheden met andere wetgevingen te vermijden, 
zullen deze wetteksten :

•  specificeren in welke mate alcohol geklasseerd wordt als wijn, sterkedrank 
of likeur (art. L3322-3) ;

• de distributie van alcoholische drank via verkoopautomaten verbieden (art. 
L3322-8).

Het is interessant hieraan de wet nr. 2009-879 van 22 juli 2009 toe te voegen, die 
intervenieert op andere artikelen van het Code de la santé publique om titel IV van 
boek III te wijzigen :

• artikel 93 verbiedt en sanctioneert de verkoop, aanbieding en distributie van 
alcohol aan minderjarigen jonger dan 18 jaar in drankgelegenheden en in alle 
handelszaken of op alle openbare plaatsen (art. L3342-2) ;

• artikel 95 van de wet laat de burgemeesters toe om «onverminderd hun 
algemene politiebevoegdheid, bij verordening een tijdsperiode te bepalen tussen 20 uur 
en 8 uur tijdens dewelke de verkoop van alcoholische drank op het grondgebied van de 
gemeente verboden is».

• De stedenbouwkundige reglementering van reclame

De wet van 12 juli 2010 heeft aan Métropole Européenne de Lille, als overheid be-
voegd voor het Plan Local d’Urbanisme (PLU), de bevoegdheid overgedragen om 
een lokaal reclamereglement (règlement local de publicité - RLP) op te stellen. Dit 
document laat toe de nationale reclamewetgeving af te stemmen op een lokale 
context teneinde de leefomgeving en de landschappen te beschermen. Zo kan er 
een RLP worden opgesteld dat specifieke regels inhoudt afhankelijk van de eigen-
schappen van de betrokken zones.

Hieromtrent vaardigde de Burgemeester van de gemeente Halluin op 6 januari 
2010 een besluit uit houdende een lokaal reclamereglement. Dit besluit werd op 
18 oktober 2012 echter vernietigd door een vonnis van de Tribunal Administratif de 
Lille omwille van het feit dat er geen vertegenwoordiger van de beraadslagende 
vergadering van de Métropole Européenne de Lille was opgenomen in de werkgroep 
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die het ontwerp van reglement heeft voorbereid.

Verschillende studies van lokale reclamereglementen van de Communauté werden 
voorgelegd aan de Métropole Européenne de Lille. Maar ook al kan de burgemees-
ter van Halluin de reclamewetgeving van zijn stad afstemmen op haar specifieke 
situatie, toch heeft het reële probleem geen betrekking op de Franse intercommu-
nalité, maar wel op de misbruiken door het gebrek aan overeenstemming tussen 
de Belgische en Franse wetgeving.

Het is echter goed erop te wijzen dat de gemeenten vlak bij Halluin aan Franse 
zijde kunnen proberen tot overeenstemming te komen.

 Belgisch juridisch stelsel

•  Op grond van de wet van 15 juli 1960 :

“De aanwezigheid in danszalen en drankgelegenheden terwijl er gedanst wordt, is verboden 
voor elke ongehuwde minderjarige beneden de zestien jaar indien deze niet vergezeld is van 
zijn vader, zijn moeder, zijn voogd of de persoon aan wiens bewaking hij is toevertrouwd.” De 
onwetendheid omtrent de leeftijd van de minderjarige of omtrent de identiteit van de 
vader, de moeder, de voogd of de persoon aan wie de bewaking van de minderjarige is 
toevertrouwd, kan slechts de strafbaarheid wegnemen indien zij het gevolg is van een 
onoverkomelijke dwaling (art. 6). 

• Op grond van de wet van 28 december 1983 is het volgende verboden :

Het verstrekken, zelfs gratis, van sterke drank voor gebruik ter plaatse aan 
minderjarigen in drankgelegenheden (art.13) ;

Het verkopen en het aanbieden, zelfs gratis, van mee te nemen sterke dranken 
aan minderjarigen (art.13).

De inrichting van een drankgelegenheid waar sterke dranken worden verstrekt, 
zelfs gratis, in lokaliteiten waar uitsluitend of hoofdzakelijk groeperingen van 
minderjarigen bijeenkomen (art.9).

De verkoop van mee te nemen sterke dranken op het domein van een autoweg 
(art.9).

Een onbekwame, dus meer bepaald een minderjarige, mag geen houder zijn 
van een drankgelegenheid voor ter plaatse te gebruiken sterke dranken, behalve 
wanneer de slijterij feitelijk geëxploiteerd wordt door een vertegenwoordiger van 
de onbekwame (art.11).

• Nationaal Actieplan Alcohol (2008-2012)

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 13 juni 2005 heeft de Cel 
Gezondheidsbeleid Drugs (CGD) de opdracht gegeven een «nationaal Actieplan 
Alcohol» op te stellen in het kader van de strijd tegen onaangepast, overmatig 
en problematisch alcoholgebruik. In 2007, naar aanleiding van een voorbereidend 
verslag over alcohol, alcoholgebruik en reeds ondernomen strategische acties 
hieromtrent, werden met behulp van een aantal deskundigen verschillende 
aanbevelingen geformuleerd. Dit Actieplan behoeft nog enkele aanpassingen 
en aanvullingen met soms wat concretere voorstellen, maar de voltooiing en 
invoering ervan laat nog op zich wachten.

• Verkoop van alcohol aan minderjarigen : informatiecampagne over de 
wetgeving

De federale overheid lanceert bij de handelaars en het grote publiek een campagne 
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om de wetgeving betreffende de verkoop en aanbieding van alcoholische dranken 
beter bekend te maken.

De wetgeving betreffende de verkoop van alcohol aan jongeren, daterend van 
10 december 2009, bepaalt dat het verboden is bier en wijn (gegiste dranken) te 
verkopen aan min-zestienjarigen en gedistilleerde dranken zoals wodka, jenever, 
rum, whisky en alcopops aan min-achttienjarigen. Wanneer een jongere alcohol 
wenst te kopen, moet hij bewijzen dat hij 16 of 18 jaar oud is. Indien hij niet ouder is 
dan voormelde leeftijden, kan de handelaar de verkoop weigeren. Het verbod heeft 
niet enkel betrekking op winkels en supermarkten, maar ook op drankautomaten 
en cafés, bars of restaurants.

• Tabaksverkoop

Elke verkoop van tabaksproducten aan min-16-jarigen is verboden en dit zonder 
enige uitzondering. Van elke persoon die tabaksproducten wil kopen kan worden 
geëist dat hij/zij bewijst zestien jaar te zijn.

Met het oog op het naleven van dit verbod op de verkoop van tabaksproducten 
aan min-16-jarigen, legt het Koninklijk Besluit van 3 februari 2005 inzake het 
verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door 
middel van automatische distributieapparaten een aantal voorwaarden op voor de 
verkoop van tabaksproducten via automaten :  

• de automatische distributieapparaten worden geplaatst in gesloten ruimten 
waar de tabaksproducten tegelijk op traditionele manier worden verkocht ;

• de automatische distributieapparaten moeten vergrendeld zijn en ze mogen 
enkel ontgrendeld en geactiveerd worden door en voor personen van zestien jaar 
of ouder ; 

• de verantwoordelijkheid van de ontgrendeling berust bij de persoon die 
verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van tabaksproducten op 
traditionele wijze.

De reclame voor en sponsoring van tabak, producten op basis van tabak en 
soortgelijke producten is totaal verboden. In dit kader is elke mededeling 
of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop te 
bevorderen, ongeacht de plaats, de aangewende communicatiemiddelen of de 
gebruikte technieken, verboden. Dit zijn de enige uitzonderingen op die regel:  

• reclame in dagbladen en tijdschriften die buiten de Europese Unie worden 
uitgegeven, 

• reclame in publicaties die uitsluitend bestemd zijn voor professionelen uit de 
tabakssector, 

• incidentele reclame in het kader van de mededeling aan het publiek van 
evenementen in het buitenland, 

• het afficheren van het tabaksmerk in en aan de voorgevel van tabakswinkels 
en van krantenwinkels die tabaksproducten verkopen.

• Belgisch juridisch stelsel betreffende reclame voor prostitutie

Artikel 380ter van het Belgische Strafwetboek voorziet verbodsbepalingen 
betreffende de reclame voor prostitutie.

Directe of indirecte, expliciete of impliciete uitgifte, verdeling of verspreiding van 
reclame voor prostitutie is strafbaar.

Er zijn tal van juridische stelsels voorzien naargelang de bestemmelingen van de 
reclame minderjarigen of meerderjarigen zijn en afhankelijk van de aard van de 
prostitutie en de gebruikte reclamemiddelen.
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Voorstel tot afstemming van de openingsuren 
van de etablissementen en handelszaken 

Voorstel van oplossing 
De verschillen tussen de Franse en Belgische wetgeving geven 
problemen, niet wat betreft het toepasselijke recht (het recht van de 
plaats van aanplakking), maar wat betreft de risico’s op gebrek aan 
overeenstemming en buitensporigheden in de «gevoelige» sectoren 
(tabak, alcohol, …). Het lijkt ons moeilijk overeenstemming te bereiken 
tussen de Franse en Belgische wetgeving wat betreft de verkoop van 
alcohol en tabak. Beide wetgevingen bestraffen overtredingen zoals 
dronkenschap op de openbare weg, en het lijkt ons interessant 
bepaalde hypotheses en de volgende voorstellen te overwegen :

IHet lijkt ons absoluut noodzakelijk dat de handelszaken op het 
Jacques Delorsplein hun openingsuren (binnen hun respectieve 
sectoren uiteraard) op elkaar afstemmen teneinde verstoringen van de 
openbare orde te voorkomen (bijeenkomsten die de bevolking zouden 
kunnen verontrusten, foutparkeren of geluidsoverlast) die uitsluitend 
het gevolg zijn van verschillende openingsuren. 
Indien dat niet gebeurt, zouden de politiediensten niet kunnen optreden, 
bv. in geval van een feit dat aan Franse zijde wordt ervaren als verstoring 
van de openbare orde (een etablissement dat hinderlijke muziek laat 
horen maar dat daarvoor de toelating heeft als de wetgeving van zijn 
grondgebied toelaat dat het etablissement mag openblijven tot X uur), 
maar dat volkomen wettig is in België (en vice versa). 
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Op grotere schaal 

 Er kan worden overwogen de burgemeester te vragen :
- de plaatsing te verbieden van verkoopautomaten (die op 
Belgisch grondgebied onder bepaalde voorwaarden alcohol en tabak 
mogen verdelen) op het plein en in de omgeving ervan teneinde een 
praktijk van illegale en ongecontroleerde aankoop te vermijden ;
- bij besluit de omvang van de alcohol- en tabaksreclame 
te beperken (lichtreclame vermijden of verbieden lichtreclame te 
plaatsen op de daken van gebouwen, die zichtbaar zou zijn vanaf een 
relatief grote afstand van het Jacques Delorsplein).

Een overeenkomst van het Doornik-type kan worden overwogen, 
maar om eventuele wijzigingen aan te brengen, zouden de zaken in 
een ruimer perspectief moeten worden bekeken en zou er een Verdrag 
moeten worden ondertekend tussen het Koninkrijk België en de Franse 
Republiek met als doel :
- hetzij de regels inzake alcohol- en tabaksreclame van beide 
wetgevingen te verenigen op het volledige respectieve grondgebied van 
beide landen, wat moeilijk haalbaar is ;
- hetzij ervoor te zorgen dat de specifieke openbare instelling 
(cf. infra onder III), naar aanleiding van een dergelijk akkoord, het 
mogelijk maakt een wijziging van de Franse wetgeving te overwegen. 
Dit zou zich concretiseren door de toevoeging van een artikel dat 
de lokale beperking of uitsluiting beoogt van de toepassing van de 
artikelen L. 3511-1 tot L. 3511-9 en L. 3512-2 tot L. 3512- 4 voor de 
GOI (grensoverschrijdende openbare instellingen) (voor tabak), en L. 
3322-1 tot L. 3336-4 (betreffende alcoholische dranken), waarbij een 
eigen juridisch stelsel zou moeten worden vastgelegd (het lijkt logisch 
hierbij te denken aan een zone zoals deze die gedekt wordt door de 
Akkoorden van Doornik 2 (cf. infra onder II).

Voorstel van akkoord voor een reclamebeleid 
tussen de Franse en Belgische burgemeesters 
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REGELGEVING OP HET VLAK VAN PROSTITUTIE

OVEREEnKOMSTIG EEn TRADITIOnELE OPVATTInG 
VAn HET FRAnSE RECHT, WORDEn SEKSUELE 
UITSPATTInGEn ZOALS PROSTITUTIE OP ZICH nIET 
ALS STRAFBAAR BESCHOUWD.

WE WIJZEn ER nOGMAALS OP DAT PROSTITUTIE In DE 
GEMEEnTE HALLUIn BEPERKT BLIJFT. 

HET FRAnSE JURIDISCHE STELSEL, DAT OnLAnGS 
WERD GEWIJZIGD, BLIJFT DUIDELIJK OVER DE 
PROSTITUTIEREGELS.

 Frans juridisch stelsel 

In Frankrijk zijn prostitutie en prostitutiebezoek niet strafbaar (behoudens 
uitzonderingen). Inbreuken aangaande prostitutie : souteneren, voordeel halen 
uit prostitutie, betrekkingen aangaan met minderjarige of bijzonder kwetsbare 
prostitués, en tippelen.

• Bestraffing van souteneurschap in Frankrijk

> Hulp aan prostitutie of prostitutie van anderen

In artikel 225-5 van het Code Pénal worden de directe gevallen van facilitering van 
prostitutie bestraft als souteneurschap ; dit artikel voorziet verschillende vormen 
: hulp, bijstand, bescherming, aanwerving, drukuitoefening, wegbrenging of 
meeneming van een persoon om zich te prostitueren.

Het is eveneens strafbaar een prostitué in contact te brengen met een klant of 
souteneur.

> Bordeelhouderschap

Het is verboden een bordeel of etablissement dat wordt gebruikt door het publiek 
en waar seksuele handelingen worden gesteld, rechtstreeks of bij tussenpersoon 
te houden, beheren, exploiteren, doen functioneren, of bij te dragen aan de 
financiering ervan.

> Voordeel halen uit prostitutie van anderen

Het feit rechtstreeks voordeel te halen uit prostitutie (delen van opbrengsten of 
subsidies) vormt een overtreding (artikel 225-5).

> Franse souteneurs die actief zijn in het buitenlandr

Artikel 113-6 van het Code pénal bepaalt het volgende :

“De Franse strafwet is van toepassing op eender welke misdaad begaan door een 
Fransman buiten het grondgebied van de Republiek.

Ze is van toepassing op misdrijven begaan door Fransen buiten het grondgebied van de 
Republiek wanneer de feiten bestraft worden door de wetgeving van het land waar de 
misdrijven werden gepleegd.”
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Bepaalde inbreuken betreffende het faciliteren en houden van bordelen zullen 
eveneens worden bestraft wanneer een Fransman de inbreuken pleegt op Belgisch 
grondgebied, aangezien de Belgische wetgeving dergelijke handelswijzen bestraft 
(zie «b) Belgisch juridisch stelsel»).

 >  Gebruikmaking van de diensten van minderjarige of bijzonder kwetsbare 
prostitués in het buitenland

Voormelde inbreuken, gepleegd door een Fransman in het buitenland of door een 
vreemdeling die gewoonlijk in Frankrijk verblijft, zijn strafbaar in Frankrijk zonder 
dat de buitenlandse wetgeving deze moet voorzien (artikel 225-12-3 van het Code 
pénal).

> Franse souteneurs die actief zijn in België

In geval van prostitutie van minderjarigen in het buitenland, is het Franse recht 
van toepassing op misdaden en misdrijven gepleegd door Franse souteneurs die 
actief zijn buiten het grondgebied van de Republiek, zonder dat ook de buitenlandse 
wetgeving de inbreuk dient te voorzien (artikel 225-11-2 van het Code pénal).

• Bestraffing van tippelen in Frankrijk

Artikel 225-10-1 van het Code pénal bepaalt dat het publiekelijk aanklampen van 
personen, door welk middel ook, zelfs door een passieve houding, met het doel 
hem/haar aan te zetten tot seksuele betrekkingen in ruil voor een vergoeding 
of een belofte van vergoeding, bestraft wordt met een gevangenisstraf van twee 
maanden en een geldboete van 3.750 euro.

Op 4 december 2013 werd bij eerste lezing in de Assemblée nationale het wetsvoorstel 
goedgekeurd tot verhoging van de strijd tegen het prostitutiesysteem.

Bovenop de bepalingen inzake hulp aan prostitués en penalisering van 
prostitutiebezoek, voorziet artikel 13 van de tekst de intrekking van het misdrijf 
‘tippelen’.

Momenteel wachten we op de definitieve goedkeuring ervan (datum ongekend).

 Belgisch juridisch stelsel
Zowel in België als in Frankrijk vormt het feit zich te prostitueren of klant te zijn van 
een prostitué geen overtreding (sinds 1948). De recente bepalingen betreffende de 
strafregeling dateren van de wetten van 13 april 1995 en 28 november 2000, en 
zijn terug te vinden in hoofdstuk VI van het Belgische Strafwetboek (Bederf van de 
jeugd en prostitutie - artikelen 379 tot 382 quater).

Het feit zich te prostitueren kan dus op zich niet meer het voorwerp kan uitmaken 
van een strafvervolging. Het verbod tot eigen prostitutie is beperkt tot het actief 
tippelen, hetzij het aanklampen van voorbijgangers door de prostitué en deze in 
verleiding te brengen. 

Souteneurschap en prostitutie van minderjarigen worden wettelijk bestraft (art. 
380 van het Strafwetboek).

• Bestraffing van souteneurschap in België

Is strafbaar : het feit met alle middelen meerderjarige personen te werven om 
hen te prostitueren, een bordeel te houden of kamers ter beschikking te stellen.

Artikel 380 : «1° hij die, ten einde eens anders driften te voldoen, een meerderjarige, zelfs 
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met zijn toestemming, aanwerft, meeneemt, wegbrengt of bij zich houdt met het oog op 
het plegen van ontucht of prostitutie (…) ;

2° hij die een huis van ontucht of prostitutie houdt ;

3° hij die kamers of enige andere ruimte verkoopt, verhuurt of ter beschikking stelt met het 
oog op prostitutie met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren ;

4° hij die, op welke manier ook, eens anders ontucht of prostitutie exploiteert, zal worden 
bestraft.”

Deze handelingen worden eveneens bestraft wanneer ze verricht zijn via 
een tussenpersoon (artikel 380) of wanneer de geprostitueerde persoon een 
minderjarige is.

Actief tippelen wordt bestraft door artikel 380bis van het Belgische Strafwetboek.

• Toepassing van de Belgische strafregeling inzake prostitutie

In de praktijk blijft prostitutie in bordelen in België getolereerd, op voorwaarde dat 
deze discreet is.

Al vele tientallen jaren worden de souteneurs of zaakvoerders van deze 
etablissementen niet meer vervolgd in België. 
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De verschillen tussen de Franse en Belgische wetgeving geven 
problemen, niet wat betreft het toepasselijke recht (het recht 
van het grondgebied), maar wat betreft de risico’s op gebrek aan 
overeenstemming en buitensporigheden in de grensoverschrijdende 
sectoren om voordeel te trekken van de meest gunstige wetgeving. 
Ook al is er vandaag de dag sprake van prostitutie op en rond het 
Jacques Delorsplein, toch zijn de omvang ervan en de daarmee 
gepaard gaande problemen beperkt. 

Er bestaat geen Belgische federale wetgeving om de vestiging van 
verdoken bordelen in België te regelen.
De gemeenteraad kan evenwel de opening verbieden van een 
etablissement (van eender welke aard, behoudens specifieke 
wetgeving).
Er moet in dat geval een gemeentelijke politieverordening worden 
uitgevaardigd en een ernstige reden worden opgegeven voor het 
beletten van de opening van een etablissement.

In geval van opening van een dergelijk etablissement op het Jacques 
Delorsplein, kan daadwerkelijk worden overwogen het voormelde 
Belgische recht inzake prostitutie toe te passen.
De Belgische regering lijkt terug te willen keren tot een strikte 
toepassing van haar eigen regelgeving aangezien de vice-eerste 
minister, de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansenbeleid, 
op 30 september 2013 tijdens een top over prostitutie in Brussel 
heeft verklaard dat «de wet moet worden toegepast» en dat «de 
etablissementen aan de Frans-Belgische grens goed moeten 
uitkijken».

Voorstel van oplossing 
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VERKEER IN DE OMGEVING VAN HET
JACQUES DELORSPLEIN

De weg die over het plein loopt, is grotendeels gelegen op Frans 
grondgebied. Door middel van een kruispunt aan elke kant van het 
plein kan men zich op het Belgische of Franse grondgebied begeven 
: aan de ene kant met de rue de Lille en de Rijselstraat, en aan de 
andere kant met de Allée Paul Fort en de Grensstraat.

Het lijkt ons logisch dat de Franse en Belgische verkeersregels, in 
geval van discrepanties inzake verkeerssnelheid of zones met een 
bijzondere regeling, op elkaar worden afgestemd.

Om de eventuele verschillen te elimineren, kunnen maatregelen 
worden overwogen, voorzien door een of meerdere besluiten van 
het gemeentebestuur aan Franse zijde en door hun equivalenten 
aan Belgische zijde. Daardoor zouden fouten die bestuurders vaak 
ter goede trouw begaan, kunnen worden vermeden en zouden 
overtredingen gemakkelijker kunnen worden vastgesteld.

• Betreffende de verkeerssnelheid in de straten waarlangs 
men zich toegang kan verschaffen tot het plein
• Betreffende de aanwijzing en beschikbaarheid van 
parkeerplaatsen
• Betreffende eventuele bijzondere rij- en verkeersregels 
(zoals verbodsbepalingen om stil te staan of te parkeren 
op het plein en de voetpaden)

Voorstel van akkoord of “charter betreffende de 
onderlinge afstemming van lokale besluiten en 
akkoorden” m.b.t. het verkeer 
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636363> VOORUITZICHTEN

VOORUITZICHTEN
NAAR EEN 

GRENSOVERSCHRIJDENDE 
OPENBARE INSTELLING ? 

Gelet op de diversiteit en veelheid van problemen, die 
de interventie van veel uiteenlopende bevoegdheden 
impliceren, en in het kader van de Europese integratie 
die het beheer van het Jacques Delorsplein (en van 
andere bestaande of toekomstige grensoverschrijdende 
ruimten) moet kenmerken, stelt zich de vraag of er voor 
het beheer van het Jacques Delorsplein geen specifieke 
openbare instelling moet worden gecreëerd, waaraan 
bepaalde bevoegdheden worden overgedragen.

Of een openbare instelling die instaat voor het beheer van 
alle Frans-Belgische grensoverschrijdende ruimten.

Gemakshalve zullen we die instelling G.O.I 
(Grensoverschrijdende Openbare Instelling) noemen.

Hieronder bespreken we de krachtlijnen (A), de 
procedure (B) en de modaliteiten en bevoegdheden (C).
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A. KRACHTLIJNEN
Het betreft een internationale openbare instelling.

Het specialiteitsbeginsel van deze instelling, opgelegd door het Franse recht, zou 
de grensoverschrijdende bevoegdheid zijn.

Sinds de tweede helft van de 20ste eeuw stellen we de oprichting van internationale 
openbare instellingen vast. Bij wijze van voorbeeld wordt vaak een van de oudste 
instellingen geciteerd, die regelmatig aanleiding geeft tot geschillen voor de 
Franse rechtbanken : de Luchthaven Bazel-Mulhouse, gecreëerd door de Frans-
Zwitserse overeenkomst van Bern van 4 juli 194921.15

Het gemeenschappelijke beheer van de luchthaven wordt verzekerd door een 
Raad van Bestuur samengesteld uit zestien leden, benoemd voor een periode van 
zes jaar, waarvan de helft de Franse en de andere helft de Zwitserse nationaliteit 
heeft. Er is ook een directeur, aangesteld door de Raad van Bestuur, en een 
commandant van de luchthaven, die een ambtenaar is van de Franse regering.

Daarnaast is er ook nog het Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique 
et à Madagascar (ASECnA), een internationale openbare instelling opgericht in 
1959. Dit agentschap verenigt 15 Afrikaanse Staten, Madagaskar, de Comoren en 
Frankrijk, en staat in voor het beheer van de internationale luchthaven Prins Said 
Ibrahim.

Dergelijke instellingen zijn, net als de Franse openbare instellingen, authentieke 
“afgeleide” rechtspersonen : ze zijn opgericht door twee of meerdere Staten aan 
de hand van een internationale overeenkomst die de activiteit van de instelling 
bepaalt, alsook het grondgebied waarop ze actief is.

De Wereldbank (I.B.R.D.) is daar ook een voorbeeld van.

B. PROCEDURE
Hiervoor zou een Frans-Belgische overeenkomst nodig zijn, of zelfs een trilaterale 
overeenkomst tussen Frankrijk, België en de EU.

De betrokken gemeenten en intercommunalités zouden eveneens de 
overeenkomst kunnen (of moeten) ondertekenen.

21 - Gewijzigde Frans-Zwitserse overeenkomst van 4 juli 1949 betreffende de bouw en exploitatie van de Luchthaven van Bazel-Mulhouse en haar 
bijlage I houdende het statuut van de openbare instelling, “Luchthaven van Bazel-Mulhouse” genoemd.
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C. MODALITEITEN EN 
BEVOEGDHEDEN

MATERIËLE BEVOEGDHEDEN
Het kan moeilijk zijn om de zogenaamde “regale” functies, en meer bepaald 
de politie, te integreren in de bevoegdheden van de GOI ; om redenen van 
soevereiniteit dienen deze functies best een bevoegdheid van de Staat te blijven. 
De «Bazel-Mulhouse»-ervaring heeft verschillende moeilijkheden op tafel gelegd 
: ook al wordt de soevereiniteit van Frankrijk uitgeoefend op de luchthaven en 
op zijn luchtruim, toch zijn er belangrijke beperkingen opgelegd aan de Franse 
bevoegdheden, waardoor het regime van deze luchthaven onverenigbaar is met 
het regime dat van toepassing is op de traditionele luchthavens.

Bijgevolg zal de GOI wellicht alle bevoegdheden inzake defensie, veiligheid en 
justitie moeten uitsluiten, bij toepassing van de verordening 1082 2006 van het 
Europees Parlement en van de Raad van 5 juli 2006, in de bepaling van haar artikel 
7 paragraaf 422 . 16

De GOI zou evenwel kunnen bijdragen tot de doelmatigheid van de reeds voorziene 
samenwerking door mee te helpen aan de uitwerking van een gemeenschappelijke 
doctrine betreffende de ordediensten. 

De artikelen 18 en 19 van het nog niet geratificeerde Akkoord van Doornik van 
maart 2013 voorzien immers een bestendiging van de uitwisselingen, meer bepaald 
door gezamenlijk lesprogramma’s voor opleiding en bijscholing te ontwikkelen en 
te implementeren, door een aangepaste taalopleiding aan te moedigen voor het 
personeel dat geacht wordt te werken in de gemeenschappelijke centra, of door 
opleidingsseminaries en grensoverschrijdende oefeningen te organiseren. 

Wat het gebrek aan overeenstemming betreft inzake tolerantie t.a.v. prostitutie, 
zijn de gemeenteraden momenteel bevoegd om de opening van een etablissement 
(bordeel of andere) al dan niet te verbieden. Deze bevoegdheid zou eventueel 
kunnen worden overgedragen aan de GOI. 

Alle andere bevoegdheden die betrekking hebben op een grensoverschrijdende 
ruimte, zouden kunnen worden gedelegeerd aan de GOI (in feite overgedragen 
door de oprichtingsovereenkomst) door de gemeenten, departementen, regio’s of 
gespecialiseerde openbare instellingen.

Het criterium voor delegatie en bijgevolg specialiteit is dus het grensoverschrijdende 
belang.

22 - Artikel 7§4 : “De door haar leden aan een EGTS toevertrouwde taken hebben geen betrekking op de uitoefening van publiekrechtelijk toegewezen 
bevoegdheden en van taken tot waarborging van de algemene belangen van de Staat of van andere overheidsinstanties, zoals politiële en regelgevende 
bevoegdheden, justitie en buitenlands beleid.”
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Enkele voorbeelden :

• Wegen, openbare werken, beplanting

• Ophaling en verwerking van afval

• Openbaar vervoer

• Gezondheidsdiensten en hulpverlening

• Betalend parkeren

De uitoefening van de bevoegdheden zou zich kunnen beperken tot een 
eenvoudige administratieve en/of technische coördinatie, of zou kunnen gaan tot 
een geïntegreerd beheer, met inachtneming van de teksten die afhankelijk van 
de domeinen van toepassing zijn.

TERRITORIALE BEVOEGDHEDEN 
Afhankelijk van de mate waarin integratie wordt nagestreefd, kunnen 
twee hypotheses worden overwogen, enerzijds door zich - in een 
experimentele, bescheiden veronderstelling - louter te beperken tot het 
Jacques Delorsplein (a), en anderzijds door een bevoegdheid te voorzien 
op het grondgebied van meerdere Franse en Belgische gemeenten.

 Algemene openbare instelling  

HALLUIN MENEN
In deze hypothese is de territoriale specialiteit specifiek en duidelijk : het 
JACQUES DELORSPLEIn. Het “grondgebied” van de GOI zou zich evenwel niet 
kunnen beperken tot het plein zelf, maar moet worden uitgebreid tot elke activiteit 
“die niet van elke band is ontdaan”23.17

Bijvoorbeeld : een Frans-Belgische vervoerslijn die passeert langs het Jacques 
Delorsplein, zou tot de bevoegdheid van de GOI kunnen horen, bij afvaardiging van 
Métropole Européenne de Lille en van zijn Belgisch equivalent.

 Grensoverschrijdende algemene 

openbare instelling 
Ter verantwoording van het gebruik van de diensten die nodig zijn voor alle 
betrokken sectoren, kan een principiële bevoegdheid van een openbare instelling 
voor alle betrokken grensoverschrijdende gemeenten worden voorzien.

Alle betrokken gemeenten zouden bij die instelling aangesloten zijn.

Deze territoriale bevoegdheid (waarbij de materiële bevoegdheid niet wordt 

23 - Volgens de uitdrukking van het Franse recht, gebruikt voor de definiëring van de dienstfout inzake administratieve aansprakelijkheid (bv. Conseil 
d’Etat 18 november 1949 Demoiselle MIMEUR, Revue du droit public 50.83 note Waline).
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gewijzigd, ongeacht of het een algemene openbare instelling betreft of een 
openbare instelling beperkt tot het Jacques Delorsplein) zou :

• bepaald worden onder de vorm van een beperkende lijst, waarbij een wijzi-
ging van de overeenkomst wordt opgelegd in geval van toevoeging van nieuwe 
ruimten.

• op een beschrijvende en conceptuele wijze bepaald worden, van het type 
“beheer van technisch, materieel en sociologisch homogene grensoverschrijdende ruim-
ten”, wat het voordeel biedt dat ze gemakkelijk kan worden aangepast.

• op grotere schaal alle grondgebieden omvatten vermeld in artikel 1§3 van 
het Akkoord van Doornik 2, namelijk : het hele Belgische grondgebied, en voor 
Frankrijk : de departementen Aisne, Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Marne, 
Meuse, Moselle, nord, Pas-de-Calais en Somme. 
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Dit technische deel omvat 3 soorten modelakten die bij 
wijze van voorbeeld worden afgegeven :

• Alle conventionele en unilaterale akten betreffende de 
organisatie en het verloop van een fictief evenement “9 
mei-feest” (Fiches nr. 1.1 tot 1.4)

• Een model van gemengde verordening, in de vorm van 
een unieke akte ondertekend door de twee bevoegde 
overheden van de gemeenten Halluin en Menen (Fiche 
nr. 2)

• Een model van specifieke overeenkomst (verschillend 
van de fictieve organisatie van het evenement waarvan 
sprake in fiche 1) aan de hand van het voorbeeld van een 
overeenkomst betreffende het verbod op de installatie 
van verkoopautomaten voor alcohol en/of tabak op het 
Jacques Delorsplein (Fiche nr. 3)

DEzE DOCUMENTEN zIJN LOUTER INDICATIEF EN 
KUNNEN WORDEN INGETROKKEN, TOEGEVOEGD OF 
GEWIJzIGD IN FUNCTIE VAN DE REëLE BEHOEFTEN 
VAN DE OVERHEDEN.
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MODEL VAN 
GRENSOVERSCHRIJDENDE 
INTERGEMEENTELIJKE 
OVEREENKOMST BETREFFENDE DE 
ORGANISATIE EN HET VERLOOP 
VAN EEN JAARLIJKS FEEST1

Onderhavige overeenkomst vormt de basis voor de intergemeentelijke samenwerking rond het fictieve evenement “9 
mei-feest”. Ze zal noodzakelijkerwijs worden aangevuld met de unilaterale administratieve akten van de bevoegde 
overheden (cf. fiches nr. 1-2 tot 1.4)

Tussen :

De Gemeente Halluin

Vertegenwoordigd door haar Burgemeester in functie, 
naar behoren gemachtigd.

Handelend in toepassing van het besluit van de Ge-
meenteraad nr.                          van

En :

De Gemeente Menen

Vertegenwoordigd door haar Burgemeester in functie, 
naar behoren gemachtigd.

Handelend in toepassing van het besluit van de Ge-
meenteraad nr.                          van

Hierna samen de «Partijen» 2  genoemd

INLEIDING

Métropole Européenne de Lille (Frankrijk), de stad 
Menen (België), de stad Halluin (Frankrijk) en de 
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai waren de dra-
gers van een InTERREG IV-project dat de realisatie 
beoogde van een grensoverschrijdende openbare 
ruimte tussen de gemeenten Menen en Halluin.

na het verdwijnen van de fysieke obstakels en grenzen 
diende deze grensoverschrijdende openbare ruimte, 
gekenmerkt door een stedelijke continuïteit, te wor-
den opgewaardeerd door haar een eigen identiteit en 
een centrumfunctie te geven en door er een gemeen-
schappelijk oriëntatiepunt voor alle inwoners van te 
maken. 

De doelstellingen van de creatie van deze ruimte zijn 
legio en omvatten onder meer de verbetering van de 
leefomgeving van de inwoners alsook van de stede-
lijke kwaliteit, teneinde deze ruimte om te vormen tot 
een gemakkelijk identificeerbare plaats voor uitwis-
seling en passage, door de homogeniteit en de cohe-
rentie van de bouwlijn te verzekeren. Het is eveneens 
de ambitie om de onevenwichten die verband houden 
met de grens, af te zwakken.

Dit project leidde tot de inrichting van een gemeen-
schappelijke ruimte die «Jacques Delorsplein» 
werd genoemd en die volledig kadert binnen het 
samenwerkingsbeleid van de Eurometropool. Dat 
beleid omvat een uitgesproken Europese symbolische 
dimensie, die eveneens merkbaar is in de landschap-
pelijke inrichting van het plein (27 banden die de 27 
lidstaten symboliseren). 

Deze symboliek van het Jacques Delorsplein moet 
worden versterkt door concrete acties en evenemen-
ten.

Op 9 mei 1950 legde Robert Schuman, de Franse 
minister van Buitenlandse Zaken, een verklaring af 
waarin hij de Europese landen voorstelde hun steen-
kool- en staalvoorraden samen te beheren binnen één 
gemeenschappelijke organisatie die ook openstond 
voor deelname van de andere landen van Europa.

Dit voorstel, gekend onder de naam «Schumanverkla-
ring», wordt beschouwd als de geboorteakte van de 
Europese Unie. Later werd besloten om 9 mei uit te 
roepen tot Europadag.

Ter gelegenheid van de Europadag worden tal van 

FICHE 1.1
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activiteiten en festiviteiten georganiseerd, die Europa 
dichter bij de burgers en de Europese volkeren dichter 
bij elkaar moeten brengen. De gemeenten mobilise-
ren zich om deze dag te vieren met allerlei openbare 
evenementen.

Overwegende dat dit plein en de symboliek ervan 
perfect kaderen binnen de doelstellingen van de 
Europadag, lijkt het logisch om voor die gelegenheid 
openbare, culturele en feestelijke evenementen te or-
ganiseren op het plein ter herdenking van deze datum 
die symbool staat voor de eenheid van de Europese 
volkeren die samen willen bouwen aan een gemeen-
schappelijk en ambitieus project. 

De ondergetekende partijen zijn overeengekomen 
wat volgt : 

HOOFDSTUK 1 : Algemeen

Artikel 1. Definities

Overeenkomst : Verwijst naar en betekent onde-
rhavige overeenkomst

CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales 
(Frans wetboek)

Stand(s) : Verwijst naar de animatie- en/of handelss-
tructuren die zouden kunnen worden ingericht in het 
kader van de organisatie van de Europadag op het 
Jacques Delorsplein

Het evenement : Openbaar evenement - ter gele-
genheid van de Europadag - op het Jacques Delors-
plein bestaande uit stands en eventuele activiteiten 
rond het plein (zaklopen voor kinderen tijdens de eerste 
editie...)

Fase 1 :  Voorbereidende vergadering om de in de 
loop der tijd gerealiseerde aanpassingen van de orga-
nisatie van dit evenement te evalueren. Om deze, indien 
nodig, ter stemming voor te leggen aan hun respectieve 
beslissingsorganen 

Fase 2 : Fase betreffende de respectieve organisa-
tie en uitreiking van de verordeningen en vergunnin-
gen die vereist zijn voor het project dat in Fase 1 werd 
goedgekeurd, alsook de organisatie van de vergaderin-
gen m.b.t. concrete voorbereidingen. 
Artikel 2 : Doel van de Overeenkomst

Onderhavige Overeenkomst heeft tot doel de regels 
vast te leggen voor de creatie, de organisatie en het 
verloop van een evenement dat plaatsvindt ter gele-
genheid van de Europadag op de tweede zondag van 

de maand mei van elk jaar.

Artikel 3 : Fasen van de Overeenkomst

Omdat de activiteiten, handelszaken en festiviteiten 
die verband houden met dit evenement zullen 
evolueren, zijn de partijen overeengekomen twee 
fasen te onderscheiden in de organisatie en uitvoering 
van dit evenement :
• de eerste fase zal bestaan uit de jaarlijkse 
organisatie van een vergadering voor de voorbereiding 
en actualisering van de doelstellingen, uiterlijk vier 
maanden voor de Europadag. Er wordt verstaan dat 
een activiteit van het evenement enkel in onderling 
akkoord kan doorgaan, na akkoord of stemming van 
het bevoegde orgaan van elk der partijen.
• De tweede fase zal starten zodra het project 
gedefinieerd is, en zal betrekking hebben op de 
verordeningen en vergunningen die nodig zijn voor 
de organisatie van dit evenement, met inachtneming 
van eventuele aanvullingen die nieuwe vergunningen 
vereisen. 

Artikel 4 : Wetgevend stelsel

Wat betreft de bepalingen van artikel 3, zijn de partijen 
overeengekomen dat de jaarlijkse aanpassingen van 
het evenement slechts mogen gebeuren in onderling 
akkoord tussen de Belgische en Franse bevoegde 
overheden.

Teneinde het principe van de nationale soevereiniteit te 
respecteren en met inachtneming van de respectieve 
hiërarchie van de nationale normen die van 
toepassing is op elk der partijen, zal - wat de punten 
betreft die het voorwerp zouden kunnen uitmaken van 
onenigheid - het meest dwingende stelsel3 moeten 
worden gekozen, mits niet wordt afgeweken van de 
wetgeving van een der partijen.

HOOFDSTUK 2 : Organisatie en verloop

Artikel 5 : Beheer van de bezetting van het openbaar 
domein 4

De partijen stellen zich tot doel middels gemeentelijke 
verordeningen op een vastgelegde datum en op nader 
bepaalde uren de aanwezigheid van stands te regelen 
die worden opgezet in het kader van het evenement op 
het Jacques Delorsplein.

De partijen zullen tevens, afhankelijk van de aard van 
die stands, voorafgaandelijk tot overeenstemming 
moeten komen over de aanwezigheid en het doel 
van deze stands op grond van hun belangen en de 
respectieve wetgevingen, ook al blijkt een bepaalde 
stand zich volledig op het grondgebied van één Staat 
te bevinden en op voorwaarde dat deze stand tot doel 
heeft te voldoen aan het evenement. 
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De partijen verbinden zich ertoe deze vergunningen af 
te leveren overeenkomstig het model van gemengde 
gemeentelijke vergunning voor het parkeren op het 
openbaar domein in het geval een stand zich op het 
grondgebied van beide gemeenten zou bevinden (op 
de grenslijn). 

Artikel 6 : Beheer van de tijdelijke 
drankgelegenheden en handelszaken

Overeenkomstig de bepalingen van voormeld artikel 
4, komen de partijen overeen alle gemeentelijke 
verordeningen die nodig blijken voor de 
voorafgaandelijk overeengekomen aanwezigheid van 
commerciële stands of stands toegelaten om dienst te 
doen als tijdelijke drankgelegenheid, goed te keuren 
en uitvoerbaar te maken. 

Gelet op de bijzondere ligging en op de discrepanties 
tussen de Belgische en Franse wetgeving m.b.t. 
alcoholverkoop en -consumptie, bereiken de 
partijen hierbij overeenstemming betreffende 
meerderheidscriteria die beide partijen zullen kunnen 
tevredenstellen, en komen de partijen aldus overeen 
de meest restrictieve wetgeving op het vlak van 
verkoop van alcoholische dranken, voor die stand aan 
te nemen. 

Wat dit aspect betreft, verbinden de partijen zich 
ertoe een gemengde gemeentelijke vergunning uit te 
reiken die de wetten en regelgevingen betreffende de 
drankgelegenheden vaststelt. 

Artikel 7 :  Afvalbeheer

Er wordt verstaan dat Métropole Européenne de Lille 
zal instaan voor het beheer van het afval dat het ge-
volg is van het evenement. 

De gemeente Menen zal Métropole Européenne de 
Lille een vergoeding betalen als compensatie voor de 
aldus gemaakte kosten5.  

HOOFDSTUK 3 : Beheer van het wegennet en 
verkeersregels

Artikel 8 : Tijdelijk rijverbod6

Gelet op de risico’s betreffende de organisatie van 
een dergelijk evenement, verbinden de partijen zich 
ertoe alle verkeer van al dan niet gemotoriseerde 
landvoertuigen op en rond het Jacques Delorsplein 
te verbieden binnen een straal van ……..7 , en de 
uitvoeringsmodaliteiten van dit verbod te bepalen. 

Een verkeersvrije zone werd door de partijen 
vastgelegd overeenkomstig het plan dat als bijlage 1 
bij onderhavige overeenkomst is gevoegd.

De partijen kunnen deze zone naar eigen keuze 
uitbreiden teneinde het verkeer zo goed mogelijk af te 
stemmen op de veiligheidseisen.

Wat betreft de mogelijkheden vermeld in artikel 
3 van onderhavige overeenkomst betreffende een 
verandering van de activiteiten, kunnen wijzigingen die 
voor de duur van het evenement een gereglementeerd 
verkeer voorzien, worden verkozen boven een totaal 
verbod, bij overeenkomst tussen de twee gemeenten 
afgesloten tijdens Fase 1.

Artikel 9 : Omleiding van de buslijn

Wat betreft de bepalingen van artikel 8, verbinden de 
partijen zich ertoe de gebruikers van het openbaar 
vervoer en van de buslijn die over het Franse deel 
van het Jacques Delorsplein passeert, te wijzen op de 
aanwezigheid van een halte in een nabijgelegen straat 
op een tijdelijk omgeleid traject.  

Artikel 10 : Controle en beschikbaarheid van een 
toegangsweg voor de hulpdiensten 8

Gelet op de mogelijke veiligheidsrisico’s en risico’s op 
ongevallen of incidenten, die verband houden met de 
organisatie van een dergelijk evenement, verbinden de 
partijen zich ertoe een toegangsweg ter beschikking 
te stellen van de hulpdiensten en -voertuigen zodat 
deze indien nodig ter plaatse kunnen interveniëren en 
probleemloos kunnen vertrekken. 

HOOFDSTUK 4 : Voorbereiding van een verhoogde 
en gemeenschappelijke veiligheid

Artikel 11 : Aansprakelijkheid van de Franse en 
Belgische Burgemeesters

Wat betreft de aansprakelijkheden inzake 
politiebevoegdheid van de burgemeesters, verbinden 
de partijen zich ertoe de aanwezigheid van ambtenaren 
van de ordediensten te voorzien teneinde het toezicht 
op en de veiligheid van het evenement te verzekeren. 

Gelet op het feit dat het evenement plaatsvindt op 
een zondag, verbindt de gemeente Halluin zich 
ertoe voldoende tijdig contact op te nemen met het 
politiecommissariaat van haar district (Tourcoing) 
en indien nodig met de prefect, met het oog op 
de detachering van een of meerdere ambtenaren 
gelet op de sluiting tijdens het weekend van het 
politiecommissariaat van Halluin. 
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NOTA PAGINA > 70/71 

1 - Dit evenement bestaat (nog) niet en dient slechts als voorbeeld.

2 - Onderhavige overeenkomst kan worden medeondertekend door andere eventueel bevoegde overheden (bijvoorbeeld 
intercommunalités).

3 - Dat is gebruikelijk in geval van het bestaan van verschillende normen die van toepassing zijn op eenzelfde object 
(bijvoorbeeld inzake bijzondere politie).

4 - Cf. Fiche 1.2.

NOTA PAGINA > 72 

5 - Facultatief.
6 - Cf. Fiche 1.3.
7 - Er kan eveneens een plan als bijlage worden toegevoegd.

Artikel 12 :  Organisatie van veiligheidsvergaderingen

Teneinde het toezicht en de veiligheid te 
verzekeren, verbinden de partijen zich ertoe de 
veiligheidsaspecten aan te kaarten en te bespreken 
tijdens de organisatievergaderingen in aanwezigheid 
van de betrokken veiligheidsdiensten. 

Artikel 13 : Opschortende voorwaarden

De uitvoering van onderhavige overeenkomst blijft 
opgeschort onder de volgende voorwaarden :

• De niet-tegenstrijdigheid van de jaarlijkse 
organisatie van dit evenement door een wijziging 
van de respectieve nationale wetgevingen of van de 
Europese wetgeving ;

• Het verkrijgen - indien nodig - van alle vereiste 
vergunningen zowel op niveau van de prefectuur als 
op nationaal niveau ;
• De goedkeuring van de overeenkomst door de 
bevoegde overheden van de gemeenten Menen en 
Halluin.
Onderhavige overeenkomst is opgesteld in 3 originele 
exemplaren.
Een exemplaar werd overgemaakt aan :

• de heer Burgemeester van Halluin
• mevrouw de Burgemeester van Menen

Gedaan te , op

De Burgemeester van Halluin     
 De Burgemeester van Menen
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VOORBEELD VAN VERORDENING 
HOUDENDE VERGUNNING VOOR 
HET BEZETTEN VAN HET OPENBAAR 
DOMEIN (DRAAIMOLEN VOOR 
KINDEREN)
Onderhavig model van gemeentelijke verordening is een voorbeeld van uitvoeringsmodaliteit van de 
intergemeentelijke overeenkomst betreffende de organisatie en het verloop van een jaarlijks feest, op basis van het 
fictieve evenement «9 mei-feest» (cf. fiche 1). 
Het betreft meer bepaald een voorbeeld van uitvoering, voor de Franse partij, van artikel 5 van voormelde 
overeenkomst.

GEMEENTELIJKE VERORDENING NR. XXXXXXXXX 
9 mei-feest 
Vergunning voor het bezetten van het openbaar 
domein (draaimolen voor kinderen1)
Jacques Delorsplein
zondag YY mei zzzz van … uur tot … uur …

De Burgemeester van de gemeente Halluin,

Gelet op het Franse Code Général des Collectivités 
Territoriales en meer bepaald de artikelen L.2211-1, 
L2112-2, L2213-1, L2213-6 en volgende, 

Gelet op het Franse Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques, 

Gelet op het Franse Code de la Route, 

Gelet op het Franse Code de la Voirie Routière, 

Gelet op de Franse wetten en instructies betreffende 
de openbare wegen, 

Gelet op het Franse Code pénal, 

Gelet op het Franse Règlement Sanitaire 
Départemental, 

Gelet op de gemeentelijke verordening nr. ………. 
houdende regelgeving betreffende de tijdelijke 
bezetting van het openbaar domein d.d. …………. 2

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 
december 2003, gewijzigd op 29 november 2006 en 18 
november 2010, houdende vaststelling van het tarief 
van de heffing voor de bezetting van het openbaar 
domein. 

Gelet op het verzoek d.d. XX/YYYY/ZZZZ geformuleerd 
door de heer, mevrouw XXXXXXXXXX.

VERORDENING : 
ARTIKEL 1 : 
naar aanleiding van het «9 mei-feest» wordt de 
onderneming3 ……………………, met maatschappelijke 
zetel gevestigd in de …………. te …………. (……….), 
gemachtigd een draaimolen voor kinderen te 
installeren op het JACQUES DELORSPLEIn, op het 
zuidoostelijke deel van het plein vlak bij …………. op XX 
mei ZZZZ.  

ARTIKEL 2  : 
De begunstigde zal bij de Trésorerie van Halluin de 
som van …………. euro betalen, overeenkomstig het 
besluit van de gemeenteraad van 18 december 2003, 
gewijzigd op 29 november 2006 en 18 november 2010, 
houdende vaststelling van het tarief van de heffing 
voor de bezetting van het openbaar domein. 

ARTIKEL 3 : 
Alle nodige hekken en signalisatie zullen door 
de technische diensten van de gemeente worden 
aangebracht teneinde de locatie van voormelde 
draaimolen af te bakenen.

ARTIKEL 4 : 

Met het oog op eventuele wijzigingen zullen 
de ambtenaren van de openbare macht, met 
inachtneming van hun bevoegdheden, het recht 
hebben alle nodige maatregelen te nemen teneinde 
tegemoet te komen aan de eisen inzake veiligheid en 
verkeer.  

ARTIKEL 5 : 
Teneinde de veiligheid van de arbeiders, voetgangers 
en goederen te vrijwaren, kan elk voertuig dat onwettig 
geparkeerd is in de door onderhavige verordening 
gereglementeerde zone en dat de installatie van 
de draaimolen hindert of een risico ervoor inhoudt, 
worden weggesleept. 

FICHE 1.2.1
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ARTIKEL 6 : 
De rechten van derden zijn en blijven vrijwaard.  

ARTIKEL 7 :
De heer Burgemeester en de overheden die bevoegd 
zijn inzake veiligheid, zijn - ieder voor wat hem betreft 
- belast met de tenuitvoerlegging van onderhavige 
verordening, bekendgemaakt, aangeplakt en 
ingeschreven in het register der verordeningen en in 
de bundel der administratieve akten van het Stadhuis. 

. 

ARTIKEL 8 : 
Tegen onderhavige verordening kan een contentieus 
beroep worden ingesteld vóór de Administratieve 
Rechtbank van Lille binnen een termijn van twee 
maanden te rekenen vanaf de bekendmaking ervan. 

Gedaan te HALLUIN, XX/YY/zzzz 
VOOR EENSLUIDENDE KOPIE DE BURGEMEESTER 
DE BURGEMEESTER 
Xxxxxxxxxxxxx   
Bevestigt de uitvoerbaarheid van onderhavige 
verordening op :

 

Fait à HALLUIN, XX/YY/zzzz 
POUR COPIE CONFORME LE MAIRE 
LE MAIRE 
xxxxxxxxxxxxx
Certifie le caractère exécutoire du présent arrêté le :
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1 - Het betreft een voorbeeld, dat eveneens als 
model kan dienen voor andere installaties (een 
stand, …)

2 - Indien een dergelijke verordening bestaat in de 
gemeente Halluin.

3 - Het kan eveneens een particulier, een vereniging 
of andere betreffen.
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VOORBEELD VAN VERORDENING 
HOUDENDE VERGUNNING VOOR 
HET BEZETTEN VAN HET OPENBAAR 
DOMEIN (TERRAS)
Onderhavig model van gemeentelijke verordening is een voorbeeld van uitvoeringsmodaliteit van de 
intergemeentelijke overeenkomst betreffende de organisatie en het verloop van een jaarlijks feest, op basis van het 
fictieve evenement «9 mei-feest» (cf. fiche 1). 
Het betreft meer bepaald een voorbeeld van uitvoering, voor de Franse partij, van artikel 5 van voormelde 
overeenkomst.

GEMEENTELIJKE VERORDENING NR. XXXXXXXXX 
9 mei-feest 
Vergunning voor de bezetting van het openbaar 
domein (terras)
Jacques Delorsplein
zondag YY mei zzzz van … uur tot … uur …

De Burgemeester van de gemeente Halluin,

Gelet op het Franse Code Général des Collectivités 
Territoriales en meer bepaald de artikelen L.2211-1, 
L2112-2, L2213-1, L2213-6 en volgende, 

Gelet op het Franse Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques, 

Gelet op het Franse Code de la Route, 

Gelet op het Franse Code de la Voirie Routière, 

Gelet op de Franse wetten en instructies betreffende 
de openbare wegen, 

Gelet op het Franse Code pénal, 

Gelet op het Franse Règlement Sanitaire 
Départemental, 

Gelet op de gemeentelijke verordening nr. ………. 
houdende regelgeving betreffende de tijdelijke 
bezetting van het openbaar domein d.d. …………. .

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 
december 2003, gewijzigd op 29 november 2006 en 18 
november 2010, houdende vaststelling van het tarief 
van de heffing voor de bezetting van het openbaar 
domein. 

Gelet op het verzoek d.d. XX/YYYY/ZZZZ geformuleerd 
door de heer, mevrouw ……………, zaakvoerder van 
het café «…….» verblijvende ……………… JACQUES 
DELORSPLEIn te …………………, 

Overwegende dat het van belang is het verkeer binnen 
de gemeente te reglementeren,

VERORDENING : 
ARTIKEL 1 : voorwerp
De heer, mevrouw ……… is gemachtigd een 
commercieel terras te installeren op de dag van 
het «9 mei-feest», nl. zondag XX / YY / ZZZZ tot XX/ 
YY / ZZZZ van XX uur tot YY uur, recht tegenover het 
goed gelegen op het JACQUES DELORSPLEIn, op 
een oppervlakte van maximum ……. meter breed op 
maximum ……. lang.

ARTIKEL 2 : inname van de openbare weg 
De vergunning wordt toegekend voor een bezetting 
van …… vierkante meter. 

ARTIKEL 3 : veiligheid - toegankelijkheid 
De installaties mogen onder geen beding de veilige 
doorgang en toegankelijkheid voor de hulpdiensten in 
het gedrang brengen ;

De installaties moeten een permanente doorgang 
van ……. meter breed vrijhouden, voorbehouden voor 
voetgangers.

De installaties moeten rekening houden met de 
toegankelijkheid voor personen met een beperking.

ARTIKEL 4 : voorwaarden betreffende de uitbating 
van het terras 
De uitbating van het terras is toegelaten tijdens de 
openingsuren van de handelszaken. 

• De begunstigde van de vergunning moet erop toezien 
dat noch de hantering van het meubilair, noch de 
clientèle geluidsoverlast veroorzaken voor de buren. 

• Op het terras is geen enkele muziekinstallatie 
toegelaten met uitzondering van specifieke 
vergunningsaanvragen die verband houden met 
punctuele activiteiten. 

• De landschappelijke inrichting en de aanplanting 
van bloemen zijn ten laste van de uitbater. 

FICHE 1.2.2
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FICHE 1.2.2 (suite)

• Teneinde de harmonie van de terrassen te vrijwaren, 
dienen deze vervaardigd te zijn uit hout in natuurlijke 
kleur. 

• De hoogte van de relingen bedraagt maximum 1 
meter. 

• De hoeken zijn beveiligd d.m.v. reflecterende 
banden, op kosten van de uitbater. 

• De uitbater staat in voor de schoonmaak van het 
terras en de directe omgeving ervan. 

• Alle reclame op de parasols is verboden. 

• Eventuele windschermen moeten afneembaar zijn, 
mogen niet bevestigd zijn aan de overdekking en 
moeten samengesteld zijn uit een onbuigzame glazen 
structuur met onbuigzame of halfsoepele transparante 
materialen met een geringe oppervlakte. 

• Alle reclame op het terras is verboden. 

ARTIKEL 5 : verzekeringen  
De begunstigde van de vergunning moet de nodige 
verzekeringen afsluiten om alle risico’s te dekken die 
kunnen voortvloeien uit de vergunde bezetting. 

ARTIKEL 6 : 
De begunstigde zal bij de Trésorerie van Halluin de 
som van …………. euro betalen, overeenkomstig het 
besluit van de gemeenteraad van 18 december 2003, 
gewijzigd op 29 november 2006 en 18 november 2010, 
houdende vaststelling van het tarief van de heffing 
voor de bezetting van het openbaar domein. 

ARTIKEL 7 : vergunningsregeling 
Onderhavige vergunning wordt ten persoonlijke titel 
toegekend. Ze mag niet worden overgedragen, noch 
verhuurd, noch uitgeleend. 

Onderhavige vergunning wordt uitgereikt ten precaire 
en herroepbare titel. Ze kan te allen tijde worden 
ingetrokken. 

 ARTIKEL 8 : sancties  

De inbreuken op onderhavige verordening worden 
vastgesteld bij proces-verbaal en worden vervolgd 
overeenkomstig de van kracht zijnde wetten en 
verordeningen. 

ARTIKEL 9 : overdracht - tenuitvoerlegging  
De heer Burgemeester en de overheden die bevoegd 
zijn inzake veiligheid, zijn - ieder voor wat hem betreft 
- belast met de tenuitvoerlegging van onderhavige 
verordening, bekendgemaakt aan de begunstigde, 
gepubliceerd en ingeschreven in het register der 
verordeningen en in de bundel der administratieve 
akten van het Stadhuis.

ARTIKEL 10 : rechtsmiddelen en beroepstermijnen 
Tegen onderhavige verordening kan een contentieus 
beroep worden ingesteld vóór de Administratieve 
Rechtbank van Lille binnen een termijn van twee 
maanden te rekenen vanaf de kennisgeving en 
publicatie ervan. 

 

Gedaan te HALLUIN, XX/YY/zzzz 
VOOR EENSLUIDENDE KOPIE DE BURGEMEESTER 
DE BURGEMEESTER 
Xxxxxxxxxxxxx  
Bevestigt de uitvoerbaarheid van onderhavige 
verordening op :

NOTA PAGINA > 76

1 -   Indien een dergelijke verordening bestaat in de gemeente Halluin.
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VOORBEELD VAN VERORDENING 
HOUDENDE PARKEER- EN 
VERKEERSVERBOD
Onderhavig model van gemeentelijke verordening is een voorbeeld van uitvoeringsmodaliteit van de grensover-
schrijdende intergemeentelijke overeenkomst betreffende de organisatie en het verloop van een jaarlijks feest, op 
basis van het fictieve evenement «9 mei-feest» (cf. fiche 1). 
Het betreft meer bepaald een voorbeeld van uitvoering, voor de Franse partij, van artikel 8 van voormelde overeen-
komst.

GEMEENTELIJKE VERORDENING NR. XXXXXXXXX 
9 mei-feest 
Parkeer- en verkeersverbod 
Jacques Delorsplein
zondag YY mei zzzz van … uur tot … uur …

De Burgemeester van de gemeente Halluin,

Gelet op het Franse Code Général des Collectivités 
Territoriales en meer bepaald de artikelen L.2211-1, 
L2112-2, L2213-1, L2213-6 en volgende, 

Gelet op het Franse Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques, 

Gelet op het Franse Code de la Route, 

Gelet op het Franse Code de la Voirie Routière, 

Gelet op de Franse wetten en instructies betreffende 
de openbare wegen, 

Gelet op het Franse Code pénal, 

Overwegende dat het van belang is het verkeer binnen 
de gemeente te reglementeren naar aanleiding 
van de viering van het 9 mei-feest op het Jacques 
Delorsplein. 

BEPAALT HET VOLGENDE :  
ARTIKEL 1 :
Het is verboden te parkeren op : 

Zondag XX mei YYYY van …. uur tot …. uur 

- Jacques Delorsplein

- Rue de Lille over een afstand van XXXX meter van het 
Jacques Delorsplein

- Rue de ……

- Avenue ……

ARTIKEL 2 : 
Alle verkeer zal worden verboden tijdens de volledige 
duur van de festiviteiten in de volgende straten : 
- Rue de Lille 
- Rue …… 
- Rue …… 
- Avenue …… 
- Avenue …… 

ARTIKEL 3 : 
De reglementaire verkeersborden zullen worden 
geplaatst door het personeel van de technische 
diensten van de gemeente.

ARTIKEL 4 : 
Teneinde de veiligheid van de voetgangers en 
goederen te vrijwaren, kan elk voertuig dat onwettig 
geparkeerd is in de door onderhavige verordening 
gereglementeerde zone en dat het verloop van het 
evenement hindert of een risico ervoor inhoudt, 
worden weggesleept.

ARTIKEL 5 : 
De heer Burgemeester en de overheden die bevoegd 
zijn inzake openbare veiligheid, zijn - ieder voor wat 
hem betreft - belast met de tenuitvoerlegging van 
onderhavige verordening, die zal worden ingeschreven 
in het register der verordeningen en in de bundel der 
administratieve akten van het Stadhuis.

ARTIKEL 6 :
Tegen onderhavige verordening kan een contentieus 
beroep worden ingesteld vóór de Administratieve 
Rechtbank van Lille binnen een termijn van twee 
maanden te rekenen vanaf de publicatie ervan. 

Gedaan te HALLUIN, XX/YY/zzzz 
VOOR EENSLUIDENDE KOPIE DE BURGEMEESTER 
DE BURGEMEESTER 
xxxxxxxxxxxxx
Bevestigt de uitvoerbaarheid van onderhavige 
verordening op :

FICHE 1.3
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VOORBEELD VAN VERORDENING TOT 
AFBAKENING VAN EEN RODE AS
Onderhavig model van gemeentelijke verordening is een voorbeeld van uitvoeringsmodaliteit van de 
grensoverschrijdende intergemeentelijke overeenkomst betreffende de organisatie en het verloop van een jaarlijks 
feest, op basis van het fictieve evenement «9 mei-feest» (cf. fiche 1). 
Het betreft meer bepaald een voorbeeld van uitvoering, voor de Franse partij, van artikel 10 van voormelde 
overeenkomst.

GEMEENTELIJKE VERORDENING NR. XXXXXXXXX 
9 mei-feest 
Toegang voor hulpdiensten
Jacques Delorsplein
zondag YY mei zzzz van … uur tot … uur …

De Burgemeester van de gemeente Halluin,

GELET OP het Franse Code Général des Collectivités 
Territoriales en meer bepaald de artikelen L.2211-1, L 
2212-2, L2212-5, L 2213-1 tot L 2213-6,

GELET OP het Franse Code de la Route, meer bepaald 
de artikelen L325-1 tot L325-13, de artikelen R325-1 
en R325-5- 1-1, de artikelen R325-12 tot R325-52,

GELET OP het Franse Code pénal, meer bepaald 
artikel R 610-5,

GELET OP het Franse Code de Procédure Pénale, en 
meer bepaald de artikelen 21, 21-1 en D 15,

GELET OP de datum waarop het “9 mei-feest” 
plaatsvindt op het Jacques Delorsplein,

OVERWEGEnDE DAT het, naar aanleiding van dit 
feest, van belang is alle nodige maatregelen te 
treffen om de verplaatsingen van de hulpdiensten te 
vergemakkelijken van …..u tot ……..u.

BEPAALT HET VOLGENDE :
BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE 
HULPDIENSTEN

ARTIKEL 1 :
De prioritaire noodroutes, de zogenaamde “rode as-
sen”, zullen het voorwerp uitmaken van een bijzon-
dere bewegwijzering en een bijzonder toezicht zodat 
ze volkomen vrij zijn tijdens de volledige duur van de 
festiviteiten ; er mogen geen voertuigen worden ge-
parkeerd teneinde te bewerkstelligen dat de voertui-
gen van de hulpdiensten op geen enkele wijze worden 
gehinderd.

ARTIKEL 2:

De rode as volgt de volgende wegen1:

- XXXXXXXX

- XXXXXXXX

ARTIKEL 3 :
In geval van niet-naleving van de maatregelen die 
werden genomen in het kader van onderhavige 
verordening, zullen de politiediensten alle fout 
geparkeerde voertuigen laten wegslepen op kosten 
van de eigenaar, overeenkomstig voormelde 
wetgeving.

ARTIKEL 4 :
De technische diensten van de gemeente zullen 
verbodsborden plaatsen overeenkomstig de van 
kracht zijnde normen.

ARTIKEL 5 : 
De heer Burgemeester en de overheden die bevoegd 
zijn inzake veiligheid, zijn - ieder voor wat hem betreft 
- belast met de tenuitvoerlegging van onderhavige 
verordening, die zal worden ingeschreven in het 
register der verordeningen en in de bundel der 
administratieve akten van het Stadhuis.

ARTIKEL 6 :
Tegen onderhavige verordening kan een contentieus 
beroep worden ingesteld vóór de Administratieve 
Rechtbank van Lille binnen een termijn van twee 
maanden te rekenen vanaf de publicatie ervan. 

Gedaan te HALLUIN, XX/YY/zzzz 
VOOR EENSLUIDENDE KOPIE DE BURGEMEESTER 
DE BURGEMEESTER 
xxxxxxxxxxxxx
Bevestigt de uitvoerbaarheid van onderhavige 
verordening op :

FICHE 1.4

1 - Desgevallend een plan bijvoegen.
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VOORBEELD VAN GEMENGDE 
VERORDENING TOT REGELING 
VAN HET VERKEER IN EEN 
GRENSOVERSCHRIJDENDE 
INTERGEMEENTELIJKE ZONE
Deze fiche heeft tot doel een model van gemengde verordening aan te bieden, in de vorm van een unieke akte 
ondertekend door de twee bevoegde overheden van de 2 gemeenten Halluin en Menen. 

Tussen :

De Gemeente Halluin

Vertegenwoordigd door haar Burgemeester in 
functie, naar behoren gemachtigd.

Handelend in toepassing van het besluit van de 
Gemeenteraad nr.                          van

En :

De Stad Menen

Vertegenwoordigd door haar Burgemeester in 
functie1, naar behoren gemachtigd. 

Handelend in toepassing van het besluit van de 
Gemeenteraad nr.                          van

En op grond van de goedkeuring van onderstaande 
verordening door de Gemeenteraad. 

Gemeente Halluin    
En    Stad 
Menen

INTERGEMEENTELIJKE VERKEERSVERORDENING
(Instelling van een verkeersverbod en omleiding)

Wij, Burgemeester van de Gemeente Halluin en 
Burgemeester van de Stad Menen,

OP GROND VAN DE FRANSE WETGEVING 2:

GELET OP de gewijzigde Franse wet nr. 82213 van 2 
maart 1982 betreffende de rechten en vrijheden van 
de Gemeenten, Departementen en Regio’s,

GELET OP de gewijzigde Franse wet nr. 83-8 
van 7 januari 1983 betreffende de verdeling van 
de bevoegdheden tussen de Gemeenten, de 
Departementen, de Regio’s en de Staat,

GELET OP het Franse Code Général des Collectivités 

Territoriales en meer bepaald de artikelen L2213-1, 
L2213-2 en L2215-21,

GELET OP het Franse Code de la Route, meer bepaald 
de artikelen R411-1 tot R411-9 en R411-25 tot R411-
28,

GELET OP het gewijzigde interministerieel besluit van 
24 november 1967 betreffende de verkeerstekens en 
de uitvoeringsteksten,

GELET OP de interministeriële instructie betreffende 
de verkeerstekens (boek 1 - 8ste deel - tijdelijke 
verkeerstekens), goedgekeurd door het gewijzigde 
interministerieel besluit van 6 november 1992,

Overeenkomstig artikel R. 421-1 van het Franse Code 
de Justice administrative kan tegen onderhavig 
besluit een contentieus beroep worden ingesteld 
vóór de administratieve rechtbank van Lille binnen 
een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de 
datum van publicatie.

OP GROND VAN DE BELGISCHE WETGEVING3 : 

Gelet op de artikelen 2, 3 en 12 van de gecoördineerde 
wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het 
wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten,

Gelet op artikel 119 van de nieuwe Gemeentewet,

Gelet op het decreet van 19 december 2007 betreffende 
het goedkeuringstoezicht van het Waalse Gewest 
op de aanvullende reglementen op de openbare 
wegen en op het verkeer van de gemeenschappelijke 
vervoermiddelen, 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 
waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 
worden bepaald, en zijn bijlagen,

FICHE 2
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FICHE 2 (suite)

Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 
november 1977 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens,

Overwegende dat het noodzakelijk is de veiligheid en 
de vlotte doorstroming van het verkeer te verzekeren.

Tegen onderhavige verordening kan een contentieus 
beroep worden ingesteld vóór de Conseil d’Etat/Raad 
van State binnen een termijn van twee maanden/
zestig dagen te rekenen vanaf de publicatie ervan4.

Overwegende dat de Gemeenteweg nr. … tussen 
.......... en .............  het verkeer en de doortocht 
van voetgangers rond het Jacques Delorsplein 
noodzakelijkerwijs combineert ;

BEPALEN HET VOLGENDE :

ARTIKEL 1 : 
Het verkeer op de Gemeenteweg(en) nr. …   …   …   … 
op het grondgebied van de gemeente Halluin is voor 
alle gemotoriseerde landvoertuigen beperkt tot een 
maximumsnelheid van 30km/u.  

Het verkeer op de Gemeenteweg(en) nr. … … … … 
op het grondgebied van de gemeente Menen is voor 
alle gemotoriseerde landvoertuigen beperkt tot een 
maximumsnelheid van 30km/u.

ARTIKEL 2 :
In alle gevallen zal het Jacques Delorsplein 
worden beschouwd als een ontmoetingszone voor 
voetgangers, die voorrang krijgen bij het oversteken 
van de wegen vermeld in artikel 1.

ARTIKEL 3 : 
Voor wat het Franse deel betreft, zullen de 
reglementaire bewegwijzering en de bewegwijzering 
van het gekozen omleidingstraject worden 
aangebracht ten laste van de gemeente ……………………

Op het Belgische deel zullen de reglementaire 
bewegwijzering en de bewegwijzering van het gekozen 
omleidingstraject worden aangebracht ten laste van 
de gemeente ……………………. . 

ARTIKEL 4 : 
De bepalingen voorzien in artikel 1 zullen in 
werking treden op de dag van aanbrenging van de 
bewegwijzering bedoeld in bovenstaand artikel.

ARTIKEL 5 : 
Elke inbreuk op onderhavige verordening zal worden 
vastgesteld en vervolgd overeenkomstig de wetten en 
reglementen die op het respectieve grondgebied van 
kracht zijn. 

ARTIKEL 6 : 
Onderhavige verordening zal worden gepubliceerd 
en uitgehangen overeenkomstig de in de gemeenten 
Menen en Halluin van kracht zijnde regelgeving.

ARTIKEL 7 : 

Onderhavige verordening sluit geen bijzonder en 
aangepast verkeer uit voor de voertuigen van de 
hulpdiensten die tijdens het evenement zouden 
moeten interveniëren. 

ARTIKEL 8 : 

De Burgemeester van de gemeente Halluin en de 
Belgische bevoegde overheid, 

(de heer Préfet du nord – Bureau de la Sécurité 
Routière et de la Police des Réseaux Routiers),

(de heer Politiecommissaris van ……….), zijn belast - 
ieder voor wat hem betreft - met de uitvoering van 
onderhavige verordening.

Fait à , le  
sur l’initiative de  .

Signé, approuvé et rendu effectif dans un second 
temps par à , 
le

Een integrale kopie zal worden verstuurd naar :

• De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking 
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

• De Burgemeester van Halluin

• De gemeenteraden van beide gemeenten 

• De Burgemeester van Menen

• de heer Voorzitter van de Communauté de Commune de 
……………, (indien het een weg van communautair belang 
betreft)

• Het hoofd van het hulpcentrum van Halluin (of daaraan 
verbonden)

• Het hoofd van het hulpcentrum van Menen (of daaraan 
verbonden)
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1 -  Of de Belgische bevoegde overheid die gemachtigd is om een dergelijke verordening met een permanent karakter uit te vaardigen.

2 - Desgevallend aan te vullen met de adviezen die werden ingewonnen bij andere overheden. 

3 - Onder voorbehoud van de van kracht zijnde wetgeving.

4 - Onder voorbehoud van de in België van toepassing zijnde wetgeving.
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VOORBEELD VAN OVEREENKOMST 
BETREFFENDE HET VERBOD 
OP DE INSTALLATIE VAN 
VERKOOPAUTOMATEN VOOR 
ALCOHOL EN/OF TABAK OP HET 
JACqUES DELORSPLEIN
Tussen :

De Gemeente Halluin

Vertegenwoordigd door haar Burgemeester in 
functie, naar behoren gemachtigd.

Handelend in toepassing van het besluit van de 
Gemeenteraad nr.                          van

En :

De Stad Menen

Vertegenwoordigd door haar Burgemeester in 
functie, naar behoren gemachtigd. 

Handelend in toepassing van het besluit van de 
Gemeenteraad nr.                          van

Hierna «de partijen» genoemd.

Wij, Burgemeester van de Gemeente Halluin en 
Burgemeester van de Stad Menen,

OP GROND VAN DE FRANSE WETGEVING : 

Gelet op artikel L3322-8 van het Code de la santé 
publique betreffende het verbod op de distributie van 
alcoholische drank via verkoopautomaten, 

Gelet op artikel 93 van de wet nr. 2009-879 van 22 juli 
2009, dat de verkoop, aanbieding en distributie van 
alcohol verbiedt en sanctioneert aan minderjarigen 
jonger dan 18 jaar in drankgelegenheden en in alle 
handelszaken of op alle openbare plaatsen (art. 
L3342-2) ;

Gelet op artikel 95 van dezelfde wet, dat de 
burgemeesters toelaat om, onverminderd hun 
algemene politiebevoegdheid, bij verordening een 
tijdsperiode te bepalen tussen 20 uur en 8 uur tijdens 

dewelke de verkoop van alcoholische drank op het 
grondgebied van de gemeente verboden is.

OP GROND VAN DE BELGISCHE WETGEVING : 

Gelet op artikel 13 van de wet van 28 december 1983, 
dat het verkopen en het aanbieden, zelfs gratis, van 
mee te nemen sterke dranken aan minderjarigen 
verbiedt,

Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 februari 2005 
inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten 
aan personen onder de zestien jaar door middel van 
automatische distributieapparaten,

Overwegende dat de Belgische en Franse wetgeving 
verschillende stelsels hebben betreffende de 
toelating voor de installatie en het gebruik van 
verkoopautomaten ;

Gelet op het grensoverschrijdende karakter van het 
Jacques Delorsplein en op het gemak voor Franse 
minderjarigen om de Franse wetgeving te overtreden 
door op Belgisch grondgebied producten aan te 
schaffen waarvan de aankoop door hen verboden is ;

Gelet op de manifeste wil van de verkozenen om 
een efficiënte samenwerking te creëren en om 
gezamenlijk de duurzaamheid van de openbare orde 
te verzekeren 

De ondergetekende partijen zijn overeengekomen 
wat volgt : 

ARTIKEL 1 : 
Met het oog op de handhaving van de openbare 
orde, bereiken de partijen overeenstemming over de 
noodzaak om de installatie van verkoopautomaten 
voor alcohol en/of tabak op het Jacques Delorsplein 
te verbieden.

FICHE 3
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De betrokken handelszaken, zowel bestaande als 
toekomstige, zullen door de territoriaal bevoegde 
overheid in kennis worden gesteld van deze 
verbodsbeschikkingen. 

ARTIKEL 2 :
De partijen verbinden zich ertoe hun bevoegdheid aan 
te wenden om op zeer korte termijn alle specifieke 
akten die nodig zouden blijken voor de naleving van 
deze overeenkomst, op te stellen en te publiceren.

ARTIKEL 3 :
De partijen verbinden zich ertoe om onderling overleg 
te plegen en om elkaar de verschillende akten te 
bezorgen die de implementatie van deze overeenkomst 
in hun respectieve gemeenten aantonen, alsook om 
elkaar in kennis te stellen van elk beroep dat tegen 
deze overeenkomst zou kunnen worden ingesteld.

ARTIKEL 4 :
De partijen verbinden zich ertoe elkaar in kennis 
te stellen van een eventuele wens tot herroeping 
alvorens de overeenkomst uitvoerbaar te maken, 
teneinde eventuele onderhandelingen mogelijk te 
maken.  

Gedaan te  , op          

De Burgemeester  De Burgemeester

van Halluin   van Menen

    
Een integrale kopie zal worden verstuurd naar :

• De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking 
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

• De Burgemeester van Halluin

• De Burgemeester van Menen

• de heer Voorzitter van de Communauté de Commune de 
……………, (indien het een weg van communautair belang 
betreft)

• De handelaars van het Jacques Delorsplein
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OVEREENKOMST TER UITVOERING VAN 
HET AKKOORD VAN SCHENGEN
TITEL III  POLITIE En VEILIGHEID
Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van 
Schengen ondertekend op 19 juni 1990 ondertekend 
door België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en 
nederland. 

Titel III van de Overeenkomst ter uitvoering van het 
Akkoord van Schengen beoogt de versterking van 
de grensoverschrijdende politiële samenwerking  
(HOOFDSTUK 1 : politiële samenwerking).

Er zouden samenwerkingsverbanden kunnen worden 
opgestart om de informatieoverdracht tussen 
buurlanden te verbeteren. 

Er zijn achtervolgings- en observatierechten voorzien 
voor politieagenten die een grens moeten oversteken. 
Het juridische stelsel van ambtenaren die buiten hun 
land opereren, is eveneens geregeld.

Hoofdstuk VI betreffende verdovende middelen 
bepaalt de maatregelen die moeten worden genomen 
in de strijd tegen de uitvoer en invoer tussen die landen, 
evenals de uitzonderingen op die maatregelen. 

Hoofdstuk VII betreffende vuurwapens en munitie 
bepaalt de productie- en aankoopvoorwaarden, 
evenals de informatiemaatregelen die moeten worden 
genomen ten aanzien van de bezitters van vuurwapens 
en munitie.

Ter herinnering : de Franse en Belgische regelgevingen 
zijn vrij gelijklopend wat betreft wapenverkoop en 
wapenbezit.

HOOFDSTUK 1 > Politiële samenwerking
Artikel 39 :
1. De overeenkomstsluitende partijen verbinden 
zich ertoe dat hun politiediensten elkaar, met 
inachtneming van het nationale recht binnen 
de grenzen van hun bevoegdheden, wederzijds 
bijstand verlenen ten behoeve van de voorkoming en 
opsporing van strafbare feiten, voor zover het doen of 
behandelen van een verzoek naar nationaal recht niet 
aan de justitiële autoriteiten is voorbehouden en voor 
het inwilligen van het verzoek door de aangezochte 
overeenkomstsluitende partij geen dwangmiddelen 
behoeven te worden toegepast. Wanneer de 
aangezochte politieautoriteiten tot de afdoening van 
een verzoek niet bevoegd zijn, zenden zij dit aan de 
bevoegde autoriteiten door.

2. Schriftelijke informatie die krachtens het bepaalde 
in lid 1 door de aangezochte overeenkomstsluitende 
partij wordt verstrekt, kan door de verzoekende 

overeenkomstsluitende partij slechts met 
toestemming van de bevoegde justitiële autoriteiten 
van de aangezochte overeenkomstsluitende partij als 
bewijsmiddel voor het ten laste gelegde feit worden 
aangewend.

3. De in lid 1 bedoelde verzoeken om bijstand 
en reacties daarop kunnen tussen de door de 
onderscheiden overeenkomstsluitende partijen 
met de internationale politiesamenwerking belaste 
centrale autoriteiten worden uitgewisseld. 

In gevallen waarin het verzoek langs bovengenoemde 
weg niet tijdig kan worden gedaan, kunnen verzoeken 
door de politieautoriteiten van de verzoekende 
overeenkomstsluitende partij rechtstreeks aan de 
bevoegde politieautoriteiten van de aangezochte 
overeenkomstsluitende partij worden toegezonden 
en door deze rechtstreeks worden beantwoord. In 
deze gevallen stelt de verzoekende politieautoriteit 
zo spoedig mogelijk de in de aangezochte 
overeenkomstsluitende partij met de internationale 
politiesamenwerking belaste autoriteit van haar 
rechtstreekse verzoek in kennis.

4. De samenwerking in grensgebieden kan nader 
worden geregeld in afspraken tussen de bevoegde 
ministers van de overeenkomstsluitende partijen. 

5. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk 
aan verdergaande, bestaande en toekomstige 
bilaterale akkoorden tussen aan elkaar 
grenzende overeenkomstsluitende partijen. De 
overeenkomstsluitende partijen doen elkaar 
mededeling van deze akkoorden.

Artikel  40 : Recht tot observatie in Staat B van een 
persoon te wiens aanzien er een redelijk vermoeden 
bestaat dat hij in Staat A is betrokken bij het plegen 
van een strafbaar feit dat tot uitlevering aanleiding 
kan geven.

Artikel  41 : Recht tot achtervolging in Staat B in geval 
van betrapping op heterdaad bij het plegen van een 
feit in Staat A dat tot uitlevering aanleiding kan geven.

Artikel  42 : Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 
ambtenaren van Staat A op het grondgebied van Staat 
B voor strafbare feiten die tegen of door hen worden 
begaan.

Artikel  43 : Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de ambtenaren van Staat A die op het grondgebied van 
Staat B optreden.
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Artikel  44 : Te implementeren communicatiemiddelen 
tussen ambtenaren van verschillende Staten.

Artikel  45 : Bij te houden register voor professionele 
verhuurders (hotels, tenten, kampeerwagens, …).

Artikel  46 : Informatie-uitwisseling voor de bestrijding 
en voorkoming van strafbare feiten en verstoringen 
van de openbare orde, verder uitgewerkt in het 
Verdrag van Prüm en de Akkoorden van Doornik.

Artikel  47 : Afsluiting van akkoorden voor 
de detachering van contactambtenaren bij de 
politiediensten van de andere overeenkomstsluitende 
partij.

HOOFDSTUK  II > Wederzijdse rechtshulp 
in strafzaken
Artikelen 48 à 53

HOOFDSTUK  III > Toepassing van het 
beginsel Ne bis in idem 
Artikelen 54 à 58

HOOFDSTUK  IV > Uitlevering 
Artikelen 59 à 66

HOOFDSTUK V > Overdracht van 
tenuitvoerlegging van strafvonnissen  
Artikelen 67 à 69

HOOFDSTUK  VI > Verdovende middelen
Artikel  70 : Creatie van een gemeenschappelijke 
werkgroep m.b.t. problemen inzake verdovende mid-
delencriminaliteit.

Artikel  71 : Maatregelen ter bestrijding van de invoer 
en uitvoer van verdovende middelen waaronder 
cannabis.

Artikel  72 : De overeenkomstsluitende Staten 
moeten alle wettelijke voorzieningen treffen die 
inbeslagneming en ontneming mogelijk maken.

Artikel  73 : De overeenkomstsluitende Staten 
moeten alle wettelijke voorzieningen treffen voor de 
gecontroleerde aflevering bij illegale handel.

Artikel  74 : « De overeenkomstsluitende partijen 
komen overeen de controles op het legale verkeer van 
verdovende middelen en psychotrope stoffen op grond 
van de verplichtingen neergelegd in de Verdragen van 
de Verenigde naties, opgesomd in artikel 71, die aan 
de binnengrenzen worden uitgevoerd, zoveel mogelijk 
naar het binnenland te verleggen. »

Artikel  75 : Vergunning voor het meevoeren van 
verdovende middelen voor reizigers die deze middelen 
gebruiken in het kader van een therapeutische 
behandeling, en vormen van de vergunning.

Artikel  76 : 1. «De overeenkomstsluitende partijen 
treffen in voorkomend geval, met inachtneming 
van hun medisch, ethisch en praktisch gebruikelijk 
handelen, passende maatregelen met betrekking tot 
de controle op verdovende middelen en psychotrope 
stoffen, welke op het grondgebied van één of meer 
overeenkomstsluitende partijen aan strengere 
controles dan op het eigen grondgebied zijn 
onderworpen, opdat aan de doelmatigheid van deze 
strengere controles geen afbreuk wordt gedaan.»

HOOFDSTUK VII > Vuurwapens en 
munitie
Artikel 77 : De partijen dienen hun wetgeving aan te 
passen aan onderhavig hoofdstuk.

Artikel 78 : Onderverdeling van vuurwapens in 
categorieën.

Artikel 79 : Lijst van verboden vuurwapens en 
munitie.

Artikel 80 : Lijst van vuurwapens waarvoor een 
vergunning vereist is, voor zover deze niet verboden 
zijn.

Artikel 81 : Aanvulling bij artikel 80.

Artikel 82 : Wapens die niet omvat zijn in de artikelen 
80 en 81.

Artikel 83 : Voorwaarden voor de verlening van een 
vergunning voor het verwerven en voorhanden hebben 
van een vuurwapen.

Artikel 84 : Register van eigenaars van wapens.

Artikel 85 : Vergunningen voor de productie van 
wapens ; opspoorbaarheid van wapens.

Artikel 86 : De partijen moeten maatregelen nemen 
om de overdracht van wapens van een gemachtigde 
persoon aan een niet-gemachtigde persoon te 
beperken.

Artikel 87 : De intrekking van vergunningen mogelijk 
maken.

Artikel 88 : Regelgevingen voor het verwerven van 
munitie.

Artikel 89 : De lijsten van gecontroleerde wapens 
kunnen door het Uitvoerend Comité worden aangevuld 
of gewijzigd.

Artikel 90 : nationale mogelijkheden tot het 
vaststellen van strengere voorschriften.

Artikel 91 : Informatie-uitwisseling omtrent het 
verwerven van vuurwapens door onderdanen van 
Staat A die verblijven in Staat B.
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AKKOORD VAN DOORNIK (1)
Ondertekend te Doornik op 5 maart 2001 tussen 
Frankrijk en België.

Het Akkoord van Doornik vloeit voort uit de mogelijkheid 
gecreëerd door artikel 39 van de Overeenkomst ter 
uitvoering van de Akkoorden van Schengen van 19 
juni 1990, om middels afspraken tussen de bevoegde 
ministers de politiële samenwerking te regelen.

Het Akkoord van Doornik creëert een nieuwe 
structuur : het CPDS of Centrum voor Politie- en 
Douanesamenwerking in Doornik (artikel 4). Dit 
centrum bestaat, wat Frankrijk betreft, uit ambtenaren 
van de police nationale, de gendarmerie nationale en 
de douane, en wat België betreft, uit ambtenaren van 
de lokale politie, de federale politie en de administratie 
der douane en accijnzen ; zij zijn bevoegd voor een 
bepaalde geografische zone (artikel 1).

Het akkoord bepaalt het juridische stelsel van deze 
ambtenaren, alsook hun taak, namelijk de overdracht 
van informatie aan de nationale autoriteiten vermeld 
in de vorige paragraaf (cf. TITEL I). De aard van 
de verstrekte informatie wordt verduidelijkt bij 
overeenkomst.

Dit eerste akkoord van Doornik voorziet bovendien 
een directe samenwerking tussen ambtenaren van 
de verschillende bevoegde diensten opdat deze 
rechtstreeks verbindingsfuncties zouden bekleden 
tussen de Staten. Hun juridische stelsels worden 
eveneens vastgelegd.

Er dient te worden opgemerkt dat hun interventietaak 
vrij beperkt is aangezien ze de soevereine rechten van 
hun nationale ambtgenoten niet mogen uitoefenen 
noch autonoom politiemaatregelen mogen uitvoeren 
(cf. TITEL II). Deze problemen worden deels rechtgezet 
door het Akkoord van Doornik van 2.

Titel III, tot slot, legt meer algemene bepalingen 
vast om het CPDS te evalueren en om zijn 
potentiële gebruikers vertrouwd te maken met zijn 
werkingswijzen.

Samenvatting van de verschillende 
artikelen :

Artikel 1 : Bevoegde diensten en bevoegdheidszones.

Artikel 2 : «De Partijen beginnen, met inachtneming 
van hun respectieve soevereiniteit en van de rol van 
de territoriaal bevoegde bestuurlijke en gerechtelijke 
overheden, een grensoverschrijdende samenwerking 
in het grensgebied, met de diensten die belast zijn met 
politie- en douaneopdrachten, om de strafbare feiten 
in het grensoverschrijdend gebied bedoeld in artikel 
1, te voorkomen en gemakkelijker te bestrijden, in het 
kader van de bepalingen van politiële samenwerking 
zoals bedoeld in de Overeenkomst tot uitvoering 
van het Akkoord van Schengen en onverminderd 
de door de centrale overheden georganiseerde 
samenwerking op nationaal niveau. Op douanegebied 
heeft de samenwerking betrekking op de strikte 
naleving van alle verboden en beperkingen van het 
grensoverschrijdende verkeer.

De samenwerking tussen de overeenkomstsluitende 
Partijen wordt uitgeoefend zonder afbreuk te doen 
aan de overeenkomsten van internationaal recht die 
de overeenkomstsluitende Partijen verbinden, van het 
gemeenschapsrecht en van het nationaal recht van de 
overeenkomstsluitende Partijen.»

TITEL I  > Centra voor Politie- en 
Douanesamenwerking
Artikel 3 : 
1 : De CPDS zijn gevestigd in de buurt van de grens 
en samengesteld uit ambtenaren van beide Partijen. 
2 : Keuze van de installaties die vereist zijn voor de 
werking van de CPDS. 
3 : Door het CPDS bij te houden documentatie. 
4 : De verdeling van de kosten gebeurt bij akkoord 
tussen de bevoegde ministers van de beide Partijen. 
5 : Officiële aanduiding van de CPDS. 
6 : Waarborgen van de tucht binnen het CPDS voor 
de buitenlandse ambtenaren van het grondgebied 
waarop het centrum zich bevindt. 
7 : Faciliteiten betreffende het gebruik van de 
telecommunicatiemiddelen tussen partijen. 
8 : Overdracht van brieven komende van of bestemd 
voor de CPDS.

Artikel 4 : nut van het CPDS van Doornik (dienst voor 
de gegevensuitwisseling en coördinatie).

«Het is niet aangewezen om op autonome wijze 
interventies van operationele aard uit te voeren.»

Artikel 5 : Doelstellingen van het CPDS en 
terbeschikkingstelling van andere diensten.

Artikel 6 : Analyse en uitwisseling van informatie 
tussen diensten dankzij het CPDS.



89> AKKOORD VAN DOORNIK (1)

bĳlage

Artikel 7 : Hulp van de CPDS voor de overname 
van onrechtmatig verblijvende buitenlanders ; de 
toepassing van het observatie- en achtervolgingsrecht 
op buitenlands grondgebied ; bewakingsmaatregelen 
in het grensgebied. 

Artikel 8 : Overdracht van informatie betreffende 
nummerplaten.

Artikel 9 : Beheer en leiding van de personeelsleden 
van het CPDS, stelsels voor strafrechtelijke en 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

TITEL II > Rechtstreekse samenwerking
Artikel 10 : «De overheden vermeld in 
artikel 1, de ondergeschikte diensten en de 
overeenkomstige operationele eenheden van 
een overeenkomstsluitende partij, kunnen een 
rechtstreekse samenwerking aangaan met hun 
collega’s van de andere overeenkomstsluitende partij, 
wanneer de omstandigheden zulks rechtvaardigen 
en met inachtneming van de hiërarchische regels die 
voor elk van de in het artikel 1 vastgelegde diensten 
werden bepaald. naast regelmatige contacten, 
kan deze samenwerking bestaan uit het onderling 
detacheren van ambtenaren voor een beperkte duur. 
Zij hebben de taak de verbinding te verzekeren met 
de naburige Staat, zonder soevereine rechten uit te 
oefenen.»

Artikel 11 : Het CPDS moet de belangrijkste schakel 
blijven van de rechtstreekse samenwerking. Alle 
inlichtingen die in dit tweede geval werden verkregen, 
zullen aan het CPDS moeten worden meegedeeld.

Artikel 12 : Stelsel van verantwoordelijkheden 
van de gedetacheerde ambtenaren ; hiërarchie ; 
bescherming en bijstand.

Artikel 13 :  
1 : De gedetacheerde ambtenaren moeten 
toegang hebben tot de informatie betreffende de 
grensoverschrijdende regio, die nuttig is voor de 
uitvoering van hun opdracht. 
2 : “Die ambtenaren kunnen opgedragen worden 
deel te nemen aan gemengde groepen en aan het 
toezicht op openbare bijeenkomsten die de diensten 
van de andere partij zouden kunnen interesseren. Zij 
zijn niet bevoegd voor de autonome uitvoering van 
politiemaatregelen. De rechten en verplichtingen van 
die ambtenaren, alsook de uitvoeringsvoorwaarden 
van de voorziene opdrachten, meer bepaald wat het 
dragen van het uniform en van wapens betreft, zijn 
onderworpen aan de wetten en voorschriften van het 
land waarin die opdrachten worden uitgevoerd.”

Artikel 14 : Taak van de verantwoordelijken van 
eenheden die gedetacheerde ambtenaren ontvangen 
en vergaderingen m.b.t. de balans, evaluatie en 
projectie van die detacheringen.

TITEL III > Algemene bepalingen
Artikel 15 : Evaluatie van de efficiëntie van het 
CPDS door een gemeenschappelijke werkgroep die 
eveneens aanvullingen kan voorstellen.

Artikel 16 : Uitwisselingen en relevante communicatie 
tussen de verschillende diensten die de CPDS 
gebruiken.

Artikel 17 : Taalopleiding voor de ambtenaren van de 
CPDS.

Artikel 18 : Uitwisseling van stagiairs teneinde de 
ambtenaren vertrouwd te maken met de structuren 
en praktijken van de bevoegde diensten van de andere 
Partij.

Artikel 19 : Bezoeken en seminaries teneinde de 
ambtenaren vertrouwd te maken met de structuren 
en praktijken van de bevoegde diensten van de andere 
Partij.

Artikel 20 : De overeenkomst wordt opgevat binnen de 
grenzen van de budgettaire middelen van de Partijen.

Artikel 21 : Motieven om de samenwerking te 
weigeren.

Artikel 22 :  Kennisgeving aan de andere Partij 
van de grondwettelijke procedures vereist voor de 
inwerkingtreding van de overeenkomst.
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VERDRAG VAN PRüM & BESLUITEn 615 
En 616 VAn DE RAAD VAn DE EU
Ondertekend op 27 mei 2005 te Prüm in Duitsland 
door :

België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, nederland, 
Oostenrijk en Spanje.

Later werd het eveneens ondertekend door Finland, 
Italië, Portugal, Roemenië, Slovenië en Zweden.

Uiteindelijke doelstelling van het Verdrag van Prüm : 
“overgeschreven” worden in het recht van de Europese 
Unie na maximum 3 jaar toepassing. 

Dat was gedeeltelijk het geval, meer bepaald wat 
betreft de politiesamenwerking, de uitwisseling van 
informatie over DnA-profielen, de vingerafdrukken en 
de nummerplaten.

De raad van de Europese Unie voorziet evenwel in 
zijn besluiten 615 JBZ en 616 JBZ van 23 juni 2008 
een meer operationele implementatie i.p.v. de Staten 
te laten doen - Staten die weliswaar het Verdrag 
van Prüm hebben ondertekend, hoewel de concrete 
tenuitvoerlegging van de bepalingen op zich liet 
wachten. 

Het besluit EU 615 JBZ bestaat uit een zeer 
gelijkaardige herformulering van de tekst van het 
Verdrag van Prüm, terwijl het besluit EU 616 JBZ een 
meer uitgewerkte versie is betreffende technische 
aspecten en de implementatie van die maatregelen.  

Dat is een vooruitgang ten opzichte van de 
Overeenkomst ter uitvoering van de Akkoorden van 
Schengen en van het Akkoord van Doornik (1).

Dat blijkt meer bepaald op het vlak van gezamenlijk 
optreden (cf. artikel 24 of artikel 17 EU 615 JBz), 
aangezien het voortaan mogelijk is uitvoerende 
bevoegdheden toe te kennen aan ambtenaren in de 
gastlidstaat.

Artikel 25 voorziet eveneens maatregelen bij acuut 
gevaar, meer bepaald de mogelijkheid om in een 
spoedeisende situatie de grens te overschrijden en 
voorlopige maatregelen te treffen (cf. artikel).

In respectievelijk de artikelen 28 (overeenstemmend 
met artikel 18 van het besluit EU 615 JBz) en 
31 (overeenstemmend met de artikelen 21 en 
22) worden de voorwaarden verduidelijkt voor het 
gebruik van wapens en ander materiaal, alsook de 
juridische stelsels van ambtenaren die optreden op 
het grondgebied van een buitenlandse Staat.

Hierna verduidelijken we de inhoud van het Verdrag 
van Prüm en leggen we het verband met de bepalingen 

van de besluiten van de raad van de Europese Unie 
door de artikelen integraal over te nemen die op 
ons project ‘Jacques Delorsplein’ betrekking hebben 
op het vlak van veiligheid, en door de organisatie te 
verduidelijken van de bepalingen van de verdragen 
voor de artikelen die niet rechtstreeks betrekking 
hebben op ons project.

I] Algemene bepalingen betreffende de 
uitvoering van het verdrag

Artikel 45 : Territoriale werkingssfeer

“De bepalingen van dit Verdrag gelden voor het 
grondgebied van de Verdragsluitende Partijen. Voor 
het Koninkrijk der nederlanden geldt dit Verdrag 
uitsluitend voor het in Europa gelegen deel van het 
Koninkrijk. Voor de Franse Republiek geldt dit Verdrag 
uitsluitend voor het in Europa gelegen deel van de 
Republiek.”

Artikel 47 : Verhouding tot andere bi- of multilaterale 
verdragen

“(1) De bepalingen van dit Verdrag zijn slechts van 
toepassing, voor zover zij met het recht van de Europese 
Unie verenigbaar zijn. Indien door de Europese Unie 
in de toekomst regelingen worden ingevoerd die op 
de werkingssfeer van dit Verdrag zien, geldt bij de 
toepassing van de desbetreffende bepalingen van dit 
Verdrag het recht van de Europese Unie bij voorrang. 
De Verdragsluitende Partijen kunnen de bepalingen 
van dit Verdrag, gelet op de desbetreffende nieuwe 
regelingen voortvloeiend uit het recht van de Europese 
Unie, wijzigen of vervangen.

(2) Dit Verdrag laat de in bestaande bi- of multilaterale 
verdragen tussen de Verdragsluitende Partijen 
vastgelegde rechten of verplichtingen onverlet. 
De Verdragsluitende Partijen staat het vrij om de 
bestaande bi- of multilaterale verdragen tussen de 
Verdragspartijen toe te passen in hun wederzijdse 
betrekkingen. Bij tegenstrijdigheid met rechten of 
verplichtingen uit hoofde van dergelijke verdragen 
geldt de bepaling uit onderhavig verdrag.”

Artikel 50 : Inwerkingtreding

“(1) Dit Verdrag treedt negentig dagen na de 
neerlegging van de tweede akte van bekrachtiging, 
aanvaarding of goedkeuring in werking tussen de 
Verdragsluitende Partijen die het Verdrag hebben 
bekrachtigd. Voor de overige Verdragsluitende Partijen 
treedt het Verdrag negentig dagen na de neerlegging 
van hun akten van bekrachtiging, aanvaarding of 
goedkeuring in werking.
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(2) De depositaris stelt alle Verdragsluitende Partijen 
in kennis van de datum van inwerkingtreding.”

Artikel 52 : Opzegging

“(1) Dit Verdrag wordt voor onbepaalde tijd gesloten.”

II] Organisatie van het verdrag en artikelen die op het 
project van het grensoverschrijdende plein betrekking 
kunnen hebben

HOOFDSTUK II > Algemeen deel                                                                                        
Artikel 1

HOOFDSTUK II > DNA-profielen, 
dactyloscopische en overige gegevens 
Artikelen 2 tot 15

HOOFDSTUK III > Maatregelen ter 
voorkoming van terroristische strafbare 
feiten       

Artikelen 16 tot 19

HOOFDSTUK IV > Maatregelen ter 
bestrijding van de illegale migratie    
Artikelen 20 tot 23

HOOFDSTUK V > Overige vormen van 
samenwerking
Artikel 24 : Gezamenlijk optreden (overeenstemmend 
met artikel 17 van het besluit EU 615 JBZ) : 

“Gezamenlijke vormen van optreden

(1) Ter intensivering van de politiële samenwerking 
kunnen de door de Verdragsluitende Partijen 
benoemde bevoegde autoriteiten gezamenlijke 
patrouilles en andere vormen van gezamenlijk 
optreden ter handhaving van de openbare orde en 
veiligheid en ter voorkoming van strafbare feiten 
instellen, waarbij de door de Verdragsluitende Partijen 
benoemde ambtenaren of ander overheidspersoneel 
(hierna : ambtenaren), van andere Verdragsluitende 
Partijen aan optredens op het grondgebied van een 
Verdragsluitende Partij meewerken.

(2) Elke Verdragsluitende Partij kan als gaststaat, 
met inachtneming van haar nationale recht, 
ambtenaren van andere Verdragsluitende Partijen 
met toestemming van de zendstaat in het kader 
van gezamenlijke vormen van optreden soevereine 
bevoegdheden toekennen of, voor zover zulks naar 
het recht van de gaststaat is toegestaan, ambtenaren 

van andere Verdragsluitende Partijen toestaan 
hun soevereine bevoegdheden overeenkomstig het 
recht van de zendstaat uit te oefenen. Soevereine 
bevoegdheden mogen hierbij uitsluitend onder leiding 
en in beginsel in aanwezigheid van ambtenaren van 
de gaststaat worden uitgeoefend. De ambtenaren 
van de andere Verdragsluitende Partij zijn hierbij aan 
het nationale recht van de gaststaat gebonden. Hun 
handelen valt onder de verantwoordelijkheid van de 
gaststaat.

(3) Bij gezamenlijk optreden betrokken ambtenaren 
van andere Verdragsluitende Partijen zijn 
onderworpen aan de aanwijzingen van de bevoegde 
autoriteit van de gaststaat.

(4) De praktische aspecten van de samenwerking 
worden door middel van uitvoeringsafspraken zoals 
bedoeld in artikel 44 geregeld.”

Artikel 25 : Maatregelen bij acuut gevaar

“(1) Ambtenaren van een Verdragsluitende Partij 
mogen in spoedeisende situaties zonder voorafgaande 
toestemming van de andere Verdragsluitende 
Partij de gemeenschappelijke grens overschrijden 
teneinde in het nabij de grens gelegen gebied op het 
grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij 
met inachtneming van het nationale recht van de 
gaststaat voorlopige maatregelen te treffen die ter 
afwending van een acuut gevaar voor de lichamelijke 
integriteit van personen noodzakelijk zijn.

(2) Van een spoedeisende situatie als bedoeld in het 
eerste lid is sprake indien het risico bestaat dat het 
gevaar zich daadwerkelijk manifesteert bij het wachten 
op het optreden van de ambtenaren van de gaststaat 
of het tot stand komen van een gezagsverhouding 
zoals bedoeld in artikel 24, tweede lid.

(3) De grensoverschrijdende ambtenaren dienen de 
gaststaat onverwijld in kennis te stellen. De gaststaat 
bevestigt deze kennisgeving en dient onverwijld 
de noodzakelijke maatregelen te treffen om het 
gevaar af te wenden en de regie over te nemen. 
De grensoverschrijdende ambtenaren mogen in 
de gaststaat slechts optreden totdat de gaststaat 
de noodzakelijke handhavingsmaatregelen heeft 
getroffen. De grensoverschrijdende ambtenaren zijn 
aan de aanwijzingen van de gaststaat gebonden.

(4) De Verdragsluitende Partijen regelen in een 
afzonderlijke afspraak welke autoriteiten onverwijld 
in kennis dienen te worden gesteld, zoals bedoeld in 
het derde lid. De grensoverschrijdende ambtenaren 
zijn gebonden aan de bepalingen van dit artikel en 
aan het recht van de Verdragsluitende Partij op wiens 
grondgebied zij optreden.

(5) De gaststaat is verantwoordelijk voor de door 
de grensoverschrijdende ambtenaren getroffen 
maatregelen.”
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Artikel 26 : Bijstandsverlening bij grootschalige 
evenementen, rampen en zware ongevallen

Artikel 27 : Samenwerking op verzoek (artikel 18 EU 
615 JBZ)

“(1) De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende 
Partijen verlenen elkaar in het kader van hun 
bevoegdheden en met inachtneming van hun nationale 
recht op verzoek bijstand.

(2) De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende 
Partijen verlenen elkaar, met inachtneming van artikel 
39, eerste lid, eerste volzin, van de Overeenkomst 
van 19 juni 1990 ter uitvoering van het op 14 juni 
1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende 
de geleidelijke afschaffing van de controles aan 
de gemeenschappelijke grenzen, bijstand, in het 
bijzonder door : 

1. Vaststelling van houders en eigenaars van 
voertuigen alsmede informatie over bestuurders 
en gezagvoerders van voertuigen, vaartuigen en 
luchtvaartuigen, voor zover artikel 12 hierin niet reeds 
voorziet ;

2. Verstrekking van informatie over rijbewijzen, 
vaarbewijzen en soortgelijke vergunningen ;

3. Vaststelling van de woon- en verblijfplaats van 
personen ;

4. Vaststelling van verblijfstitels ;

5. Vaststelling van telefoonabonneehouders 
en abonneehouders van overige 
telecommunicatievoorzieningen, voor zover deze 
openbaar toegankelijk zijn ;

6. Vaststelling van de identiteit van personen ;

7. Onderzoek naar de herkomst van zaken zoals 
wapens, motorvoertuigen en vaartuigen (onderzoek 
naar de verkoopkanalen) ;

8. Verstrekking van gegevens uit politiële 
gegevensbestanden en politiedossiers alsmede 
verstrekking van informatie uit voor het publiek 
toegankelijke registers van de overheid ;

9. Spoedmeldingen inzake wapens en explosieven 
alsmede meldingen betreffende valsmunterij en 
fraude met waardepapieren ; 

10. Verstrekking van informatie over de 
praktische uitvoering van grensoverschrijdende 
observatiemaatregelen, grensoverschrijdende 
achtervolgingen en gecontroleerde afleveringen ; en

11. Vaststelling van de bereidheid van een persoon tot 
het afleggen van een verklaring. 

(3) Indien de aangezochte autoriteit niet bevoegd 

is het verzoek af te handelen, zendt zij het verzoek 
aan de bevoegde autoriteit door. De aangezochte 
autoriteit informeert de verzoekende autoriteit over de 
doorzending en over de voor de afhandeling van het 
verzoek bevoegde autoriteit. De bevoegde autoriteit 
handelt het verzoek af en doet het resultaat aan de 
verzoekende autoriteit toekomen.”

HOOFDSTUK VI > Algemene bepalingen

Artikel 28 : Gebruik van bewapening, munitie en 
uitrusting (artikel 18 besluit EU 615 JBZ)

“(1) Ambtenaren van een Verdragsluitende Partij die 
zich in het kader van een gezamenlijk optreden op 
het grondgebied van een andere Verdragsluitende 
Partij bevinden, kunnen ter plaatse hun nationale 
dienstkleding dragen. Zij kunnen hun naar het 
nationale recht van de zendstaat toegestane 
bewapening, munitie en uitrusting meevoeren. Elke 
Verdragsluitende Partij kan het meevoeren van 
bepaalde bewapening, munitie en uitrusting door 
ambtenaren van de zendstaat verbieden.

(2) De bewapening, munitie en uitrusting als vermeld 
in Bijlage 2 mogen uitsluitend worden gebruikt in 
geval van wettige verdediging van zichzelf of van een 
ander. De met de feitelijke leiding belaste ambtenaar 
van de gaststaat kan in individuele gevallen met 
inachtneming van het nationale recht toestemming 
verlenen voor gebruik van bewapening, munitie en 
uitrusting dat verder reikt dan het bepaalde in de 
eerste volzin. Bepalend voor het gebruik van de 
bewapening, munitie en uitrusting is het recht van 
de gaststaat. De bevoegde autoriteiten informeren 
elkaar over de toegestane bewapening, munitie en 
uitrusting alsmede over de voorwaarden voor het 
gebruik ervan.

(3) De Verdragssluitende Partijen kunnen door middel 
van een afzonderlijke afspraak een wijziging van 
Bijlage 2 overeenkomen.

(4) Indien ambtenaren van de ene Verdragsluitende 
Partij bij maatregelen op grond van dit Verdrag op 
het grondgebied van een andere Verdragsluitende 
Partij voertuigen inzetten, zijn zij aan dezelfde 
verkeersrechterlijke bepalingen, met inbegrip van 
de voorrangsrechten en speciale voorrechten, 
onderworpen als de ambtenaren van de gaststaat.

(5) De praktische aspecten van het gebruik van 
bewapening, munitie en uitrusting worden door 
middel van een uitvoeringsafspraak zoals bedoeld in 
artikel 44 geregeld.

(6) Artikel 18 blijft onverlet.”
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Artikel 29 : Bescherming en hulpverlening (artikel 
20 EU 615 JBz)

“De Verdragsluitende Partijen zijn jegens de 
grensoverschrijdende ambtenaren van de andere 
Verdragsluitende Partijen tijdens de dienstuitoefening 
tot dezelfde bescherming en hulpverlening verplicht 
als jegens de eigen ambtenaren.”

Artikel 30 : Algemene aansprakelijkheidsregeling

Artikel 31 : Strafrechtelijke aansprakelijkheid 
(artikel 22 EU 615 JBz)

«De ambtenaren die uit hoofde van dit Verdrag op 
het grondgebied van een andere Verdragsluitende 
Partij optreden, worden gelijkgesteld met de 
ambtenaren van de andere Verdragsluitende Partij 
wat betreft strafbare feiten die door of tegen hen 
mochten worden begaan, tenzij in een ander voor de 
Verdragsluitende Partijen geldend verdrag anders is 
overeengekomen.»

Artikel 32 : Dienstbetrekking

HOOFDSTUK VII > Algemene bepalingen 
betreffende gegevensbescherming

Artikel 24 EU 615 JBz : «verwerking van 
persoonsgegevens» : elke handeling of elk geheel van 
handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, al 
dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde 
procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, 
ordenen, bewaren, bijwerken of wijzigen, selecteren, 
opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 
middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei 
andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, 
met elkaar in verband brengen, alsmede het 
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. 
Als verwerking in de zin van dit besluit geldt ook de 
mededeling of er al dan niet een hit gevonden is.

Artikel 25 EU 615 JBz : niveau van 
gegevensbescherming gewaarborgd door elke 
lidstaat, dat ten minste overeenstemt met datgene dat 
voortvloeit uit het Verdrag van de Raad van Europa van 
28 januari 1981 en het daarbij behorende Aanvullend 
Protocol van 8 november 2001.

Artikel 26 EU 615 JBz : De ontvangende lidstaat mag 
de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de 
doeleinden waarvoor deze op grond van dit besluit 
zijn verstrekt. Verwerking voor andere doeleinden is 
alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van 
de lidstaat die het dossier beheert en mag uitsluitend 
beheerd worden door het nationale recht van de 
ontvangende lidstaat. De toestemming mag worden 
verleend voor zover op grond van het nationale recht 
van de lidstaat die het bestand beheert deze verwerking 
voor zulke andere doeleinden is toegestaan.

HOOFDSTUK VIII > Uitvoerings- en 
slotbepalingen

B I J L A G E 2

VERDRAG INzAKE DE INTENSIVERING VAN DE 
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING, 
IN HET BIJzONDER TER BESTRIJDING VAN HET 
TERRORISME, DE GRENSOVERSCHRIJDENDE 
CRIMINALITEIT EN DE ILLEGALE MIGRATIE

Lijst met bewapening, munitie en toegestane mid-
delen tot inzet als bedoeld in artikel 28, tweede lid, 
zinnen 1 en 2 :
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AKKOORD VAN DOORNIK (2)
Het Akkoord van Doornik van 18 maart 2013 herneemt 
de richtlijnen van het eerste Akkoord van Doornik, 
waarbij de samenwerking verder wordt uitgediept.

Op 31 maart 2013 was het nog steeds niet bekrachtigd 
door Frankrijk ; bijgevolg is het nog niet van 
toepassing. Wanneer het in werking zal treden, zal het 
eerste Akkoord vervallen.

Het tweede Akkoord van Doornik versterkt de 
bevoegdheden van het Centrum voor Politie- en 
Douanesamenwerking (CPDS) van Doornik, waarbij 
de taken en organisatie worden verduidelijkt (TITEL 
I).

De tekst verduidelijkt het statuut van de gedetacheerde 
ambtenaren en de gemengde patrouilles, alsook de 
bevoegdheden die hen worden toegekend volgens het 
kader van hun opdracht (TITEL II).

Titel III beoogt eveneens de versterking van de 
samenwerkings- en communicatiemiddelen tussen 
de diensten van beide Staten.

Samenvatting van de verschillende 
artikelen :

Artikel 1 : Bevoegde diensten en bevoegdheidszones.

Artikel 2 : 

«1. De Partijen verbinden zich tot een 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
de diensten die belast zijn met politie- en 
douaneopdrachten, teneinde strafbare feiten in 
hun gemeenschappelijke bevoegdheidszone zoals 
gedefinieerd in artikel 1 te voorkomen en de bestrijding 
ervan te vergemakkelijken, met inachtneming van 
hun respectieve soevereiniteit en van de rol van de 
territoriaal bevoegde bestuurlijke en gerechtelijke 
overheden en onverminderd de samenwerking die op 
nationaal niveau georganiseerd wordt door de centrale 
organen. Op douanegebied heeft de samenwerking 
betrekking op de strikte naleving van alle verboden en 
beperkingen van het grensoverschrijdende verkeer.

2. De samenwerking tussen de Partijen bij deze 
Overeenkomst wordt uitgeoefend zonder afbreuk te 
doen aan de internationale akkoorden die de Partijen 
binden en aan het recht van de Europese Unie.»

TITEL I > Centra voor Politie- en 
Douanesamenwerking

Artikel 3 : 
1 : De CPDS zijn gevestigd in de buurt van de grens 
en samengesteld uit ambtenaren van beide Partijen.

2 : Keuze van de installaties die vereist zijn voor de 
werking van de CPDS.

3 : Door het CPDS bij te houden documentatie.

4 : De verdeling van de kosten gebeurt bij akkoord 
tussen de bevoegde ministers van de beide Partijen.

5 : Officiële aanduiding van de CPDS.

6 : Waarborgen van de tucht binnen het CPDS voor 
de buitenlandse ambtenaren van het grondgebied 
waarop het centrum zich bevindt.

7 : Faciliteiten betreffende het gebruik van de 
telecommunicatiemiddelen tussen partijen.

8 : Overdracht van brieven komende van of bestemd 
voor de CPDS.

Artikel 4 : Bevoegdheidszone van het CPDS 
van Doornik, mogelijkheid om het aantal en de 
vestigingsplaats van de CPDS te wijzigen en naleving 
van de andere internationale verbintenissen.

Artikel 5 : Taak van het CPDS en terbeschikkingstelling 
van andere diensten (versterkt ten opzichte van 
Doornik 1). Analyse en uitwisseling van informatie 
tussen diensten dankzij het CPDS.

«De gemeenschappelijke centra hebben niet als taak 
om autonoom optredens van operationele aard te 
verrichten.»

Artikel 6 : Coördinatie van gezamenlijke punctuele 
surveillancemaatregelen en interventieopdrachten, 
hulp bij overnames van onregelmatig verblijvende 
personen, hulp bij grensoverschrijdende observaties 
en achtervolgingen.

Artikel 7 : Creatie en gebruiksvoorschriften van een 
«gemeenschappelijk bestand» : bestand voor de 
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens 
nuttig voor de handelingen die kunnen worden gesteld 
op grond van de artikelen 6 en 7.

Artikel 8 : Beveiliging van de lokalen, voertuigen en 
informatie van het CPDS.

Artikel 9 : Overdracht van informatie betreffende 
inbreuken inzake verkeersveiligheid.

Artikel 10 : *Bevoegdheid van een ambtenaar van een 
Partij om informatie over te maken aan beide Partijen. 
Organisatie van diensten binnen het CPDS.

*Bescherming van de personeelsleden en 
stelsels van burgerrechtelijke en strafrechtelijke 
aansprakelijkheid die op hen van toepassing zijn.

*Dragen van het uniform en het dienstwapen door de 
ambtenaren van Staat A van het CPDS in Staat B en 
wapengebruik in het kader van wettige verdediging.
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TITEL II > Directe samenwerking

Artikel 11 : «1. De bevoegde diensten van elke 
Partij en hun ondergeschikte eenheden gaan in 
de gemeenschappelijke bevoegdheidszone een 
directe samenwerking aan met hun ambtgenoten 
van de andere Partij, met inachtneming van de 
organisatieregels die door hun respectieve nationale 
overheden vastgelegd zijn.

2. naast periodieke contacten tussen homologe 
eenheden, kan deze samenwerking met name 
bestaan uit het wederzijds detacheren van 
verbindingsambtenaren en uit het organiseren van 
gemeenschappelijke patrouilles en andere vormen 
van gezamenlijke operaties.

3. De directe samenwerking wordt uitgeoefend zonder 
afbreuk te doen aan de samenwerking bedoeld in 
titel I van deze Overeenkomst en is er een aanvulling 
op. Elke inlichting, die in het kader van deze 
samenwerking wordt verkregen, wordt overgemaakt 
aan de gemeenschappelijke centra, met het oog op 
uitwisseling en analyse.»

Artikel 12 : *Bevoegdheden van openbaar gezag 
die kunnen worden uitgeoefend door de gede-
tacheerde ambtenaren van Staat A in Staat B 
en informatie die aan hen kan worden bezorgd. 
*Toezicht op openbare manifestaties.

Artikel 13 : *Organisatie en leiding van de 
gemeenschappelijke patrouilles afhankelijk van het 
land waar ze plaatsvinden en andere vormen van 
operaties na akkoord van de bevoegde diensten.  
*Bevoegdheden van openbaar gezag van de 
gedetacheerde ambtenaren van Staat A toegewezen 
aan een gemengde patrouille die zich in Staat B 
bevindt.

Artikel 14 : Interventie in geval van nood of ernstig 
ongeval en bevoegdheden van de ambtenaren van 
Staat A in Staat B in die situaties.

Artikel 15 : *Bescherming en stelsel 
van burgerrechtelijke en strafrechtelijke 
aansprakelijkheid van de gedetacheerde ambtenaren. 
*Dragen van wapens en andere uitrusting 
door een gedetacheerde ambtenaar 
van Staat A die zich in Staat B bevindt. 
*Aanhouding van personen die op heterdaad 
betrapt worden bij het plegen van een misdrijf, door 
ambtenaren van Staat A op het grondgebied van 
Staat B.

Artikel 16 : Taak van de verantwoordelijken van 
eenheden die gedetacheerde ambtenaren ontvangen 
en vergaderingen m.b.t. de balans, evaluatie en 
projectie van die detacheringen.

TITEL III > Gemeenschappelijke 
bepalingen

Artikel 17 : Supervisie en opvolging van de toepassing 
van de Overeenkomst en van de kwaliteit van de 
samenwerking.

Artikel 18 : Uitwisselingen en relevante communicatie 
tussen de verschillende diensten die de CPDS 
gebruiken.

Artikel 19 : Samenwerking inzake opleiding en 
bijscholing betreffende de twee talen en betreffende 
het gebruik van deze overeenkomst.

Artikel 20 : Modaliteiten betreffende het gebruik van 
het vervoer over het binnenwater of door de lucht.

Artikel 21 : Verplaatsing in Staat A van ambtenaren 
van Staat B die personen meevoeren die aan hun 
bewaking toevertrouwd zijn.

Artikel 22 : Verplaatsing van ambtenaren van Staat A 
op het grondgebied van Staat B tijdens de uitoefening 
van hun opdrachten, met inbegrip van de overdracht 
van personen ten aanzien van wie dwang- of retentie-
maatregelen worden uitgeoefend.

Artikel 23 : Mogelijkheid voor de eenheden van Staat 
A om over het grondgebied van Staat B te gaan en 
naleving van de regels betreffende het wegverkeer.

Artikel 24 : Uitwisseling van «goede praktijken 
inzake het gebruik van apparatuur voor automatische 
nummerplaatherkenning en inzake de exploitatie 
van gegevens die afkomstig zijn van dergelijke 
verwerkingen» en overleg over de «ontplooiing van 
dergelijke systemen in de gemeenschappelijke 
bevoegdheidszone».

Artikel 25 : Wederzijdse terbeschikkingstelling 
van voertuigen, uitrusting en deskundigen in 
het kader van al of niet gezamenlijke operaties 
tussen de twee overeenkomstsluitende Staten. 
Gezamenlijke verwerving van voertuigen of uitrusting 
en hierop betrekking hebbende overeenkomsten.

TITEL IV  > Slotbepalingen

Artikel 26 : Bijdragen van beide partijen en financiële 
modaliteiten.

Artikel 27 : Afwijzing of gedeeltelijke aanvaarding van 
verzoeken tot samenwerking.

Artikel 28 : Regeling van de geschillen over de 
toepassing of interpretatie van de Overeenkomst.

Artikel 29 : *Kennisgeving aan de andere partij 
van de grondwettelijke procedures vereist voor de 
inwerkingtreding van de overeenkomst.

*De overeenkomst is afgesloten voor onbepaalde 
duur.

*Opheffing van het Akkoord van Doornik van 5 
maart 2001 (Doornik 1) op het ogenblik van de 
inwerkingtreding van deze Overeenkomst.

*Wijzigingen, uitvoeringsovereenkomsten of 
technische afspraken en opzegging van de 
overeenkomst door een der partijen.
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AJDA Actualité Juridique – Droit Administratif

Adm. recht  Administratief recht

AJDA Actualité Juridique – Droit Administratif

ANPR Automatic number Plate Recognition

APJA Agent de police judiciaire adjoint

ARPP  Autorité de Régulation Professionnelle de 
Publicité

Art. Artikel

ASCENA  Agence pour la sécurité de la navigation aé-
rienne en Afrique et Madagascar

Besl. Besluit

Bv. Bijvoorbeeld

CAA Cour administrative d’appel

CC Conseil Constitutionnel

CE Conseil d’Etat

CETE Centre d’Etude Technique de l’Equipement

CGCT Code Général des Collectivités Territoriales

CGD Cel Gezondheidsbeleid Drugs 

CGPPP  Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques

CNIL  Commission nationale de l’Informatique et 
des Libertés

Comm. Commentaar

Const. wet Constitutionele wet

COT Convention d’occupation temporaire

CPDS Centra voor Politie- en Douanesamenwerking

CSI Code de la sécurité intérieure

DTA Directive territoriale d’aménagement

EASA European Advertising Standards Alliance

EGTS  Europese Groepering voor Territoriale Sa-
menwerking

EU Europese Unie

Fasc. Fascikel

GART  Groupement des Autorités Responsables des 
Transports

Gaz. Pal. Gazette du Palais

GOI Grensoverschrijdende Openbare Instelling 

I.B.R.D.  International Bank for Reconstruction and 
Development  (Wereldbank)

ICTVM  Internationaal Comité van Toezicht op Verdo-
vende Middelen 

JOAN Journal Officiel – Assemblée nationale

K.B. Koninklijk Besluit

LAPI  Lecteurs Automatiques de Plaques d’Imma-
triculation

LPA Les Petites Affiches

MEL Métropole Européenne de Lille

Min. Antw. Ministerieel antwoord

ODJ Officier de douane judiciaire

OPJ Officier de police judiciaire

Opm. Opmerkingen

Overw. Overweging

PLU Plan local d’urbanisme

PSMV Plans de sauvegarde et de mise en valeur

RDP  Revue du droit public et de la science poli-
tique

RLP Règlement local de publicité

RUP Ruimtelijke uitvoeringsplannen

SCOT Schéma de cohérence territoriale

TA Tribunal administratif

UNODC United nations Office on Drugs and Crime

VCRO Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Verz. Verzameling

LIJST MET AFKORTINGEN
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INDEX
A 
Aansprakelijkheid 
14, 23, 66, 72, 86, 89, 93-95

Afvalbeheer 
17, 72

Akkoord van Doornik van 5 maart 2001, Doornik 1 
genaamd 
88, 89

Akkoord van Doornik, Doornik 2 genaamd 
88, 89, 94, 95

Akkoord van Schengen 
6, 7, 37, 43, 44, 86, 88

Algemeen bevoegdheidsbeding 
5

Algemene politionele bevoegdheid 
18

B
Beheer van de openbare dienstverlening 
17

Beheer van het opnbar vervoer 
17, 20

Belangrijkste problemen bij operaties en interventies 
van de politiediensten 
43

Bestraffing van souteneurschap in België 
57

Bestraffing van souteneurschap in Frankrijk 
56

Bestraffing van tippelen in Frankrijk 
57

Bevoegdheden van de ambtenaren 
47, 95

Bezetting van het openbaar domein 
10-13, 31, 33, 71, 74, 76, 77

C
Controles a posteriori van de Franse opnames 
39

D 
De uitwisseling van beeldmateriaal is mogelijk op 
grond van het akkoord van Schengen 
37

E
Europees en internationaal juridisch stelsel 
37

Europese omkadering van de videobewaking 
37

Europese verdragen 
6

F
Foutparkeren 
30, 54

G
Gemeenschappelijke openbare werken 
10, 16

Gemeentelijke autonomie in België 
4

Gemeentelijke autonomie in Frankrijk 
4

Gemengde akte 
29

Gemengde patrouilles 
45

Grondwet 
4, 5, 11, 33, 38, 89, 95

H
Harmonisering van de regels 
25

Huidig regime inzake parkeren voor een beperkte tijd 
(« blauwe zone », of betalend parkeren) 
31, 35

Huidige maatregelen en politiebevoegdheden 
43

K
Kader voor het gebruik van videobewaking 
37, 38

M
Modalitieten odaliteiten en bevoegdheden van de goi 
65



100100

N
nieuw regime voor betalend parkeren 
33

nodige toelatingen voor het gebruik van videobewa-
king 
38

O
Onderhoud (van de openbare werken) 
10, 14, 15, 20, 30, 31

Op het vlak van drugsbestrijding 
46

Openbaar domein 
9-13, 15, 16, 22, 31, 33, 71, 72, 74, 76, 77

Openbare werken 
10, 14, 16, 66

P
parkeerbeleid 
20, 25, 30-31, 34-35

parkeerovertredingen 
34

parkeerplaatsen 
30, 32, 60

parkeertarief 
32

parkeerterrein 
20, 30

parkeertijd 
33, 35

parkeerzones 
31

parkeren 
30-35, 54, 60, 66, 72, 78

Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
31, 33

Politie in de brede zin van het woord 
42

Problemen betreffende het beheer van het openbaar 
domein 
10

Prostitutie 
42, 53, 56-59, 65

R
Regelgeving op het vlak van prostitutie 
56

Regelgeving op het vlak van reclame en handhaving 
van de openbare orde (alcohol, sigaretten, lokaal 
publiciteitsreglement, enz.) 
50

S
Samenwerking op het vlak van gezondheidszorg en 
hulpverlening, ook in geval van nood 
23

Soevereiniteit 
4, 65, 71, 88, 94

Stedenbouwkundige vergunningen 
26-29

V
Verdovende middelen en intern-Franse samenwer-
king 
48

Verdrag van Prüm 
6, 44

Verkeer in de omgeving van het Jacques Delorsplein 
60

Videobewaking 
25, 35-41

Videobewaking en gegevensverwerking 
34

Vooruitzichten naar een grensoverschrijdende open-
bare instelling 
63, 66

W
Waterbeheer en riolering 
22
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Interreg efface les frontières
Interreg doet grenzen vervagen

Interreg efface les frontières
Interreg doet grenzen vervagen

Deze praktische gids, bestemd voor de 
beheerders van een grensoverschrijdende 
openbare ruimte (Jacques Delorsplein, 
Noord-Frankrijk – Nederlandstalig België), 
werd opgesteld door de advocatenkanto-
ren* Gros-Hicter & Associés (Frankrijk) en 
Monard D’hulst (België), met de steun van 
de partners van de Eurometropool Lille-
Kortrijk-Tournai en de financiële steun van 
Europa (Interreg IVA-programma).

Gelieve uw feedback en alle andere
suggesties te sturen naar :

Agentschap van de Eurometropool
Doorniksestraat 63

8500 KORTRIJK
Of : info@eurometropolis.eu 
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