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worden de woorden « bij artikel 227 van het Strafwetboek » ingevoegd tussen de woorden « bij de artikelen 379 tot 386ter van het Strafwetboek » en de
woorden « bij artikel 259bis van het Strafwetboek »; worden de woorden « opzettelijke slagen en verwondingen » ingevoegd tussen de woorden « valsheid in
geschriften, » en de woorden « aanranding van de eerbaarheid »; worden de woorden « behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving
betreffende de politie over het wegverkeer » ingevoegd tussen de woorden « zelfs niet met uitstel, » en de woorden « tot enige correctionele of criminele straf
»;
2° het eerste lid wordt aangevuld als volgt : « 9° niet tegelijkertijd werkzaamheden uitoefenen voor een onderneming of dienst die diensten levert, bedoeld in
artikel 1, § 1, eerste lid, 3°, en voor een onderneming of dienst die activiteiten uitvoert voor cafés of dansgelegenheden;
10° niet tegelijkertijd werkzaamheden uitoefenen voor een veiligheidsdienst en voor een onderneming of dienst die activiteiten uitvoert voor cafés of
dansgelegenheden.
».
HOOFDSTUK II. - Invoering van een regeling betreffende de registratie en de controle van de reizigers die verblijven in een toeristische
verblijfsaccommodatie
Art. 141.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk en zijn uitvoeringsbesluiten, wordt verstaan onder :

1° toeristische verblijfsaccommodatie : alle gebouwen of plaatsen waar personen, om toeristische of professionele redenen, tijdelijk verblijven zonder in de
bevolkingsregisters ingeschreven te zijn;
2° reiziger : elke meerderjarige en niet-begeleide minderjarige persoon ouder dan 15 jaar die om welke reden ook in een toeristische verblijfsaccommodatie
verblijft;
3° logiesverstrekker : elke professionele uitbater van een toeristische verblijfsaccommodatie.
Art. 142. Elke reiziger dient door de logiesverstrekker of zijn aangestelde te worden geregistreerd. Deze registratie moet gebeuren de dag van aankomst
van de reiziger.
Volgende gegevens dienen te worden geregistreerd :
1° het ondernemingsnummer van de logiesverstrekker;
2° een uniek en doorlopend volgnummer;
3° de datum van aankomst;
4° de identificatiegegevens van de reiziger, namelijk : a) naam en voornaam;
b) geboorteplaats en geboortedatum;
c) de nationaliteit;
d) het nummer van het voorgelegde identiteitsdocument of eventueel vervangend document.
Voor de reizigers die beschikken over een identiteitskaart uitgegeven of verstrekt door de Belgische overheid moeten de volgende gegevens worden vermeld :
ofwel de gegevens bedoeld in punt a) evenals het identificatienummer van het Rijksregister, ofwel de gegevens bedoeld in punten a), b) en d) ;
5° de naam en voornaam van de minderjarige kinderen die een meerderjarige reiziger vergezellen.
Binnen vierentwintig uur na het vertrek van de reiziger dient de registratie te worden aangevuld met de datum van vertrek.
Art. 143. De logiesvertrekker of zijn aangestelde gaat de juistheid van de verstrekte inlichtingen na en doet zich te dien einde door de reiziger de nodige
identiteitsbewijzen of vervangende documenten voorleggen. De reiziger is verplicht die stukken voor te leggen.
Art. 144. De logiesverstrekker of zijn aangestelde stelt, indien hij daarom wordt verzocht, de geregistreerde gegevens ter beschikking van de politie zodat
de controle ervan mogelijk is.
Art. 145.
bepaald.

De nadere regels betreffende de registratie alsmede betreffende de terbeschikkingstelling van de politie van de gegevens worden door de Koning

Art. 146. § 1. De overtreding van artikel 143 alsmede van de koninklijke besluiten ter uitvoering van artikel 145 wordt gestraft met een gevangenisstraf
van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van die straffen alleen. § 2. De overtreding van artikel 144 wordt
gestraft met een geldboete van 26 tot 100 euro. § 3. De logiesverstrekker is burgerlijk aansprakelijk voor de krachtens dit artikel aan zijn aangestelde
opgelegde geldboete. § 4. Al de bepalingen van boek I van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, zijn van toepassing op de
overtredingen van dit hoofdstuk en van de besluiten genomen ter uitvoering ervan.
Art. 147.

De wet van 17 december 1963 tot inrichting van de controle op reizigers in logementhuizen wordt opgeheven.

HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader
van de politiediensten
Art. 148. In artikel 53bis van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt worden de woorden « de hulpagenten van politie » vervangen door de
woorden « de agenten van politie en de personeelsleden van het administratief en logistiek kader ».
Art. 149. Artikel 7, § 1, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, gewijzigd bij de wetten van 20 mei
1997 en 22 maart 1999, wordt aangevuld als volgt : « In afwijking van het eerste lid, kunnen de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van
de politiediensten die tewerkgesteld zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op hun vraag, de prestaties die zij in het raam van de
vrijwillige vierdagenweek verrichten, over vijf werkdagen per week spreiden. ».
Art. 150. In artikel 13, tweede lid, van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, worden de
woorden « of van zijn klasse » ingevoegd tussen de woorden « van zijn graad » en de woorden « dan houdt de terugzetting ».
Art. 151. Artikel 2 van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en
houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, wordt aangevuld als volgt : « 15° « de gecertificeerde opleiding » : een opleiding
die erop gericht is de competenties van het personeelslid van het administratief en logistiek kader te actualiseren en te ontwikkelen en die wordt afgesloten
met de validering van de verworven kennis van die opleiding;
16° « klasse » : groepering van functies met een vergelijkbaar niveau van omkadering of bijdrage aan de organisatie.
».
Art. 152. In artikel 8 van dezelfde wet worden de woorden « Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 9 omvat elk niveau » vervangen door de
woorden « Elk niveau omvat ».

http://www.etaamb.be/nl/wet-van-01-maart-2007_n2007200604.html

Pagina 15 van 17

Wet van 01/03/2007 houdende diverse bepalingen (1)

Art. 153.

27/02/18 17:04

De artikelen 9 en 10 van dezelfde wet worden opgeheven.

Art. 154. De Koning bepaalt de nadere overgangsregels met betrekking tot de personeelsleden die vóór 1 januari 2007 in de graad van werkleider of
ploegbaas werden benoemd.
Art. 155. Het opschrift van Hoofdstuk VI van Titel II van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : « Hoofdstuk VI. - De baremische loopbaan, de
bevordering door verhoging in graad of klasse en de bevordering door overgang naar een hoger kader of niveau ».
Art. 156.

Artikel 29, tweede lid, van dezelfde wet wordt aangevuld als volgt : « of klasse ».

Art. 157. In artikel 30, 3°, van dezelfde wet worden de woorden « of een gecertificeerde opleiding » ingevoegd tussen de woorden « een voortgezette
opleiding » en de woorden « hebben gevolgd ».
Art. 158.

In artikel 31 van dezelfde wet vervallen de woorden « of, naar gelang van het geval, het personeelslid van niveau A, ».

Art. 159. Het opschrift van Afdeling 3 van Hoofdstuk VI van Titel II van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : « Afdeling 3. - De bevordering door
verhoging in graad of klasse ».
Art. 160. Het opschrift van Onderafdeling 2 van Afdeling 3 van Hoofdstuk VI van Titel II van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : « Onderafdeling 2.
- De bevordering door overgang naar een hogere klasse van de personeelsleden van niveau A van het administratief en logistiek kader ».
Art. 161.
Art. 34.

Artikel 34 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt : «
Om bevorderd te worden door overgang naar een hogere klasse moet het personeelslid :

1° de door de Koning bepaalde anciënniteit bezitten;
2° overeenkomstig de regels inzake de mobiliteit of via de mandaatprocedure worden aangewezen in een vacante betrekking van de beoogde klasse.
».
Art. 162.

De artikelen 35 en 36 van dezelfde wet worden opgeheven.

Art. 163.

In artikel 93, § 2, eerste lid, van dezelfde wet vervallen de woorden « uit het operationeel kader ».

Art. 164. In artikel XII.VII.7 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten,
bekrachtigd bij de programmawet van 30 december 2001 en gewijzigd bij de wet van 16 maart 2006, worden de woorden « twaalf maanden » vervangen door
de woorden « achttien maanden ».
Art. 165.
2005.

Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007, met uitzondering van artikel 164 dat uitwerking heeft met ingang van 1 april

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 1 maart 2007.
ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Financiën, D.
REYNDERS De Minister van Consumentenzaken, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL Voor de Minister van
Economie, afwezig : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R.
DEMOTTE De Minister van Middenstand en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Leefmilieu, B. TOBBACK De Minister van Werk, P.
VANVELTHOVEN De Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, V. VAN QUICKENBORNE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van
Justitie, Mevr. L. ONKELINX ______ Nota
(1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 51-2788-2006/2007 : 001 : Wetsontwerp.
002 tot 007 : Amendementen. 008 tot 010 : Verslagen. 011 : Amendement. 012 tot 014 : Verslagen. 015 : Aanvullend verslag. 016 : Tekst aangenomen door de
commissies. 017 : Amendementen. 018 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.
Integraal verslag : 8 februari 2007.
Stukken van de Senaat : 3-2055-2006/2007 : Nr. 1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar
en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
Teksten die naar dit document verwijzen:
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit betreffende de registratie en de controle van
reizigers die verblijven in een toeristische verblijfsaccommodatie

VERSLAG AAN DE KONING
Sire,
Via de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III), werd de wet van 17 december 1963 tot
inrichting van de controle op reizigers in logementhuizen vervangen door een nieuwe regeling die een
belangrijke vereenvoudiging mogelijk maakt. Tot nu toe wordt immers een verplichting opgelegd om voor
elke hotelgast of kamerhuurder een controlesteekkaart in te vullen (officieel dus "kaart inzake controle op
reizigers in hotels en logementhuizen", ook gekend als "politiefiche" of "hotelfiche"). Dit dient manueel te
gebeuren en in tweevoud. Eén deel van de kaart dient uiterlijk de dag na de aankomst van de reiziger aan
de politieoverheden te worden bezorgd. Het andere deel dient gedurende een jaar bewaard te blijven.
Terecht wordt het systeem, zoals dit vandaag bestaat, aangeklaagd als administratieve rompslomp. Men
stelt, in deze tijd van automatisering, het manueel invullen van deze kaart - meestal door de hotelgast zelf
- in vraag en het doorzenden van het tweede luik van de kaart voor systematische controle door de politie.
Ook het aantal in te vullen gegevens wordt als erg veel en mogelijk voor een deel nutteloos beschouwd.
Deze regeling heeft niet alleen voor de burgers en de hoteliers administratieve overlast tot gevolg maar
zeker ook voor de politiediensten.
In de wet is reeds voorzien dat het aantal verplicht te registreren gegevens lager is dan momenteel het
geval is.
Het voorliggend Koninklijk besluit voorziet, in uitvoering van bovenvermelde wet, als verdere
vereenvoudiging dat de registratie van de weerhouden gegevens in principe digitaal kan gebeuren. Voor
zover alle gegevens correct worden bijgehouden, wordt aan de diverse logiesverstrekkers de vrijheid
gegeven om zelf de specifieke vorm of wijze van informatisering te bepalen. Het is uiteraard wel de
bedoeling, zoals vermeld in artikel 3, dat de gegevens, indien nodig, in consulteerbare vorm ter
beschikking kunnen worden gesteld van de politiediensten.
Deze ruime bepaling laat immers, voor de logiesverstrekker die dit wenst, toe de identiteitsgegevens van
elk inwoner van België, of later misschien ruimer, die over een elektronische identiteitskaart beschikt
automatisch in te lezen in zijn databestand.
Aangezien meer dan 50 % van de reizigers in België inwoners van België zijn en deze over enkele jaren
quasi allemaal een elektronische identiteitskaart zullen bezitten, zal dit een grote werkbesparing inhouden
voor de logiesverstrekker, zeker omdat ook bijna alle andere verplicht te registreren gegevens automatisch
gegenereerd kunnen worden.
De logiesverstrekker die de gegevens niet digitaal kan of wil registreren wordt de mogelijkheid geboden
deze op een lijst bij te houden. Dit betekent dat ook voor hen de vroegere 'hotelfiches' kunnen wegvallen
hetgeen alleszins heel wat papier uitspaart. Ook hier wordt de vrijheid gelaten om de vorm van de lijst
waarop de gegevens worden bijgehouden zelf te bepalen, uiteraard onder de voorwaarde dat alle
verplichte gegevens worden opgenomen.
Dit ook weer op zodanige wijze dat ze, indien nodig, makkelijk consulteerbaar zijn door de
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politiediensten.
Het volstaat evenwel dat er per kamer, bungalow,... één registratie met één volgnummer gebeurt. De
logiesverstrekker moet dus niet per reiziger een afzonderlijke registratie doen.
Zoals aangehaald kunnen de politiediensten, indien zij dit nodig achten, de gegevens ter plaatse
controleren ofwel de logiesverstrekker verzoeken ze in consulteerbare vorm te overhandigen teneinde ze
bijvoorbeeld in het politiebureel te kunnen nazien.
Ook hier zijn diverse mogelijkheden voorzien, waarbij uiteraard de voorkeur uitgaat naar het digitaal ter
beschikking stellen via bijvoorbeeld een CD-rom, een USB-stick of elke andere wijze die nuttig wordt
geacht en mits akkoord van de betrokken politiedienst.
Verder is alleen de verplichting voorzien de gegevens gedurende zeven jaar ter plaatse bij te houden.
Deze termijn is bepaald in overeenstemming met de verplichte bewaartermijn van dezelfde gegevens in
het kader van fiscale verplichtingen vermits ze desgewenst geïntegreerd kunnen worden in de
boekhouding.
Ik heb de eer te zijn,
Sire,
Van Uw Majesteit,
de zeer eerbiedige
en zeer getrouwe dienaar,
De Eerste Minister,
G. VERHOFSTADT
De Minister van Binnenlandse Zaken
P. DEWAEL
De Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging
V. VAN QUICKENBORNE
27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit betreffende de registratie en de controle van reizigers die verblijven
in een toeristische verblijfsaccommodatie
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet houdende diverse bepalingen (III) van 1 maart 2007;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financien, gegeven op 11 juli 2006;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 20 juli 2006;
Gelet op het advies nr. 42.435/2 van de Raad van State, gegeven op 2 april 2007, met toepassing van
artikel 84, § 1, 1°, van de gecoordineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Eerste Minister, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en van Onze
Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, en op het advies van Onze in Raad vergaderde
Ministers
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. De registratie van de gegevens van de reizigers die in toeristische verblijfsaccommodaties
verblijven gebeurt op papier of elektronisch.
Art. 2. Bij registratie op papier dient dit te gebeuren in een register waarin op duidelijk leesbare wijze de
te registreren gegevens chronologisch worden vermeld, voorafgegaan door het uniek volgnummer zoals
voorzien in artikel 142, alinea 2, 2e van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III).
Indien de registratie gebeurt door middel van een geïnformatiseerd systeem maakt dit systeem het
voorwerp uit van aangepaste procedures die elke niet zichtbare wijziging, toevoeging of schrapping van
registraties voorkomen. De te registreren gegevens mogen géïntegreerd worden in het eigen
administratiesysteem van de logiesverstrekker.
Art. 3. De geregistreerde gegevens moeten ter beschikking worden gehouden van de politie, die er ter
plaatse moet van kunnen kennisnemen of kan vragen bepaalde gegevens in de vorm van een bestand, een
uitprint of een kopie van het papieren register te overhandigen.
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De geregistreerde gegevens dienen door de logiesverstrekker gedurende 7 jaar na het vertrek van de
reiziger bewaard te worden. Na het einde van die termijn dienen ze te worden vernietigd.
Art. 4. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 27 april 2007.
ALBERT
Van Koningswege :
De Eerste Minister,
G. VERHOFSTADT
De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL
De Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging
V. VAN QUICKENBORNE

begin
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