
 

Aan: 

 
Stad Oostende 
-Bestuurszaken- 
Vindictivelaan 1,  
8400 Oostende 
 

Uw Ref.:                     Ons Ref.:              4.08.2021 
  04-08-2021 BestOpslui 
 
 

VERZOEKSCHRIFT AAN LOKAAL BESTUUR VAN DE STAD OOSTENDE 
 
 

Betreft:  Bestuurlijk opsluiting ! 
 
 
Geachte, 
 
Hierbij wenst Pro-Actief Belgium afd. Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer 

Wyffels René zich te richten aan het stadsbestuur Oostende zoals in artikel 28 van de Grondwet, 

artikel 304 §2 van het decreet lokaal bestuur en artikel 36 van het Huishoudelijk reglement zoals 

door de Gemeenteraad bepaald. 

Redenen:  

In het kader van de rechtvaardigheid zijn wij van overtuiging dat de Oostendenaars NIET mogen 

opdraaien voor de bestuurlijke opsluiting. Om deze redenen dienen wij vandaag een verzoekschrift in 

deze de rechtvaardigheid een stukje benaderd.  

Verschillende Europese buurlanden maar ook gemeenten en steden in dit land factureren de verblijf 

in de Politie-cel. Hierbij werden echter een onderscheid gemaakt tussen bestuurlijke en gerechtelijke 

opsluitingen. Gerechtelijke opsluitingen kunnen NIET worden gefactureerd. Bestuurlijke opsluitingen 

hiertegen is de bevoegdheid van de lokale besturen.  

De stad Oostende moet wat ons betreffen inspelen op een modernisering van onze diensten. In dit 

kader en uiteraard in het kader van de rechtvaardigheid, is het niet langer aan de orde, dat de 

Oostendenaars  moeten OPDRAAIEN voor de kostprijs van de bestuurlijke opsluiting.  

Laten wij even eerlijk blijven. Een bestuurlijke opsluiting wordt noodzakelijk als de openbare orde in 

onze stad worden verstoord. Dit is niet zelden een bewuste keuze van de gearresteerde. Teven 

gebeuren bestuurlijke opsluitingen in het kader van alcohol gebruik op openbaar domain waarvan de 

openbare orde worden verstoord.  

Pro-Actief Oostende  als onafhankelijke burgerpartij wil hier de rechtvaardigheid binnen onze stad 

tot zijn recht verhelpen. Hieromtrent willen wij het stadsbestuur sensibiliseren over ons voorstel in 

een debat te treden. Het juridische kader te creëren, een facturering van een verblijf in de Politie-cel  

deze opteleggen deze ook de oorzaak zijn.  

 

  



 

 

Onze vragen en suggesties:  

 

➢ Is het stadsbestuur bereid de juridische dienst te laten nakijken welk kader moet worden 

gecreëerd voor een mogelijke facturering ?  

 

➢ Welk is het standpunt van het huidige stadsbestuur  ?  

 

➢ Hoe verklaard het stadsbestuur aan de Oostendenaars, dat deze moeten OPLDRAAIEN voor 

de kostprijs van een bestuurlijke opsluiting in het kader van het verstoren van de openbare 

orde ?  

 

➢ Indien het stadsbestuur onze suggestie niet wenst te volgen, is het stadsbestuur bereid op 

deze aan de Oostendenaars te willen uitleggen  dan zij moeten verder de kostprijs van de 

bestuurlijke opsluiting moeten betalen  ?  

 

➢ Wil het stadsbestuur even de vergelijking maken, waarom de facturering in ander landen 

en steden en gemeentes wel kan ?  

 

 

Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                                               Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  


