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Samenvatting van het « Protocol tegen geweld op politieambtenaren » ingediend door het 
VSOA Politie bij alle  bevoegde instanties.  
 
Spijtig genoeg hebben we vastgesteld dat, om diverse redenen en door verschillende 
statutaire bepalingen, de politieambtenaren, slachtoffer van geweld, maar al te vaak aan 
hun lot worden overgelaten, geld moeten uitgeven voor hun eigen bijstand en geen 
bijstand moeten verwachten voor hun familie.    
 
Enkele voorbeelden ter illustratie : 
§ Als de poot van een stoel, gegooid door een onbekende tijdens een vechtpartij in 
een café, zodanige letsels veroorzaakt dat plastische chirurgie nodig is, kan men enkel 
een tussenkomst van het RIZIV bekomen, beperkt tot 1.400 €, daar waar de werkelijke 
medische kosten dit bedrag ruim overschrijden…  
§ Als ik alleenstaande moeder ben, zonder familie in de buurt, en ik ben 
opgenomen in het ziekenhuis voor een paar dagen/weken : wie zal zorg dragen voor mijn 
kinderen ?  
§ Ik raakte zwaar gewond door een chauffeur die mijn bevelen weigerde en mij 
omver reed met zijn wagen… en het Parket klasseerde de zaak zonder gevolg (zonder 
mij te verwittigen), wat mij noodzaakt om mij burgerlijke partij te stellen ; of het Parket stelt 
mij een bemiddeling voor … 
§ Ik moest schieten op de chauffeur van een voertuig dat blijkbaar naar mij toe reed 
om te ontsnappen aan een controle en word beschuldigd van vrijwillige doodslag.  
Aangezien het om een opzettelijke fout gaat zal ik geen bijstand genieten vanwege mijn 
werkgever, behalve als de procedure op het einde in mijn voordeel beslecht wordt. 
 
Op basis van deze bevindingen realiseerden we ons dat we iets anders moesten 
ontwikkelen : een kader schetsen dat alle bestaande procedures coördineert ; de huidige 
anomalieën wegwerken ; de nog ontbrekende stukken aanbrengen. Zodoende hebben wij 
een «Protocol tegen geweld op politieambtenaren» ontwikkeld dat we gepubliceerd 
hebben in december 2011 en neergelegd bij de ministers in januari 2012. 
 
Het is essentieel om aan dezelfde tafel te zitten met alle betrokken instanties (politieke 
overheden ; mandatarissen ; magistraten ; …) in het kader van de bescherming, 
ondersteuning en bijstand aan politieambtenaren slachtoffer van geweld, en hun families.. 
 
Het doel is om elke mogelijke actie voor ieder van deze actoren in te schrijven in een 
protocol zodanig dat deze een verplichting worden.  
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