
COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE COMMISSION DE LA JUSTICE

van

DINSDAG 9 DECEMBER 2008

Voormiddag

______

du

MARDI 9 DÉCEMBRE 2008

Matin

______

De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 12.11 uur. De vergadering wordt voorgezeten 
door mevrouw Mia De Schamphelaere.
Le développement des questions et interpellations commence à 12.11 heures. La réunion est présidée par 
Mme Mia De Schamphelaere.

01 Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en 
Institutionele Hervormingen over "het dragen van een kogelvrij vest door de chauffeur van een 
celwagen" (nr. 8247)
01 Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des 
Réformes institutionnelles sur "le port d'un gilet pare-balles par le chauffeur d'un fourgon cellulaire" 
(n° 8247)

01.01  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, ik heb een korte 
vraag in verband met het dragen van kogelvrij vesten door chauffeurs van een celwagen. Het uitgangspunt 
van mijn vraag was eigenlijk een aanvraag van de gevangenis in Ieper om een kogelvrij vest te bekomen 
voor de chauffeur van de celwagen. Dat is een aanvraag van oktober 2007, dus meer dan een jaar geleden.

Ik had graag de algemene regel gekend in verband met het al dan niet verplicht zijn van kogelvrij vesten 
voor chauffeurs van een celwagen tijdens de dienst. In welke gevangenis beschikken de chauffeurs over 
dergelijke vesten? Wat is de reden voor het lang uitblijven van een beslissing ter zake?

01.02 Minister Jo Vandeurzen: Mevrouw de voorzitter, de indicatie tot het dragen van een kogelvrij vest 
houdt verband met het resultaat van de risico-inschatting van de te transporteren gedetineerden. De 
dreiginggraad wordt bepaald door de politie op basis van de gegevens uit de nationale gegevensbank en op 
basis van informatie die door de gevangenis wordt verstrekt.

De transporten met dreiginggraad 3 worden door een speciaal politieteam uitgevoerd met materieel en 
chauffeur van hetzij de lokale politie hetzij de federale politie.

Hetzelfde geldt voor transporten met dreiginggraad 2 die worden uitgevoerd door de lokale politie. In dat 
geval stelt hetzij de gevangenis, hetzij de politie een kogelvrij vest ter beschikking van de chauffeur. Het 
dragen van een kogelvrij vest door de chauffeur is een facultatieve beslissing.

Transporten met dreiginggraad 1 gebeuren met celvoertuigen van de gevangenis, bestuurd door de 
celwagenchauffeur. In dat geval wordt in de regel geen kogelvrij vest gedragen, ook niet door de 
begeleidende politie-inspecteurs of veiligheidsagenten.

Als algemene regel geldt dat wanneer op basis van de dreiginganalyse het dragen van een kogelvrij vest is 
aangewezen, dit ter beschikking wordt gesteld, hetzij door de gevangenis, hetzij door de politie.

Op dit ogenblik beschikken 15 gevangenissen over 1 tot 3 eigen kogelvrij vesten. In Vlaanderen gaat het om: 
Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Merksplas en Oudenaarde. In Wallonië gaat het om Andenne, Aarlen, 
Hoei, Ittre, Lantin, Bergen, Namen, Nijvel, Doornik en Verviers.

Het aankopen van kogelvrij vesten behoort tot de bevoegdheid van de lokale gevangenisdirecteurs. In 
principe gebeurt de aankoop niet op het centrale niveau. De gevangenissen moeten dus zelf de 
aankoopprocedures volgen en moeten daarvoor de budgetten gebruiken die zij voor hun werking ter 



beschikking krijgen.

Het vastlopen van de aankoopprocedure te Ieper berust kennelijk op een misverstand. De procedures 
werden gevolgd. Het advies van de preventieadviseur werd ingewonnen. Bij de bestelling zelf is er echter 
iets fout gelopen.

Bij navraag bevestigde de gevangenisdirecteur te Ieper dat de bestelling voor kogelvrij vesten inmiddels is 
gedaan en dat de levering ervan eerstdaags zal plaatsvinden.

01.03  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mevrouw de voorzitter, ik dank de minister voor het antwoord.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 12.14 uur.
La réunion publique de commission est levée à 12.14 heures.
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