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Elektronische identiteitskaarten - Diefstallen in de gemeentebesturen - Alarmsystemen.

Geachte dames en heren,
Punt 2 b) van de ministeriële omzendbrief van 5 januari 2006 betreffende de elektronische identiteitskaarten en
de diefstallen in de gemeentehuizen bepaalde dat sommige lokalen van de gemeentebesturen uitgerust moesten
zijn met een alarmsysteem en dat dat systeem een elektronische telefoonkiezer moest bevatten die automatisch
verbonden is met een politiedienst die bestendig bemand is, of met het noodnummer (101/112).
Krachtens het koninklijk besluit van 19 juni 2002 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud
en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales, was het voor de publiekrechtelijke rechtspersonen,
zoals de gemeentebesturen, mogelijk om een afwijking te krijgen opdat hun alarmsystemen rechtstreeks met de
politiediensten verbonden zouden worden. Artikel 9, tweede lid, van het koninklijk besluit van 19 juni 2002
bepaalde het volgende: “Deze goedkeuring wordt enkel verleend indien redenen van openbare orde en veiligheid
van die aard zijn dat zij een rechtstreekse alarmmelding verantwoorden boven een onrechtstreekse
alarmmelding”.
Het koninklijk besluit van 19 juni 2002 werd opgeheven en vervangen door het koninklijk besluit van 25 april 2007
tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van
alarmcentrales. Aangezien er slechts één enkele afwijking toegekend werd aan een politiecommissariaat op basis
van het koninklijk besluit van 19 juni 2002 en aangezien de weinige afwijkingsaanvragen van de
gemeentebesturen nooit goedgekeurd werden, werd de voormelde uitzondering geschrapt door het nieuwe
koninklijk besluit van 25 april 2007, dat restrictiever is.
Zo bepaalt artikel 11 van het nieuwe besluit dat alarmsignalen of boodschappen van meldsystemen niet
rechtstreeks aan de politiediensten of aan het noodnummer (101/112/ gericht kunnen worden. De mogelijkheid
voor de Minister om uitzonderingen te voorzien voor de openbare gebouwen (gemeentebesturen) werd dus
geschrapt. Een rechtstreekse aansluiting is voortaan enkel mogelijk voor twee soorten plaatsen, namelijk de
politiecommissariaten en de zetels van de Nationale Bank.
De gemeentebesturen kunnen dus geen afwijking meer vragen.
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Ik verzoek u het nieuwe koninklijk besluit van 25 april 2007 (Belgisch Staatsblad van 4 juni 2007 – in werking
getreden op 4 oktober 2007) te raadplegen om kennis te nemen van de nieuwe bepalingen ervan en ik vraag u
dus om geen rekening meer te houden met punt 2 b) van de ministeriële omzendbrief van 5 januari 2006
betreffende de elektronische identiteitskaarten en de diefstallen in de gemeentehuizen.
Hoogachtend,

Patrick DEWAEL
Minister van Binnenlandse Zaken
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