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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (*)

5 FÉVRIER 1997

PROJET DE LOI

portant modification de la nouvelle loi
communale, de la loi du 2 décembre
1957sur la gendarmerie et de la loi

du 27 décembre 1973relative au statut
du personnel du corps opérationnel

de la gendarmerie

AMENDEMENTS

N° 10 DE M. DETREMMERIE

Art.6

In limine de l'article 16 proposé, supprimer
les mots « Sans préjudice des attributions du Minis-
tre de l'Intérieur »,

JUSTIFICATION

L'autorité du bourgmestre dans l'exercice de ses mis-
sions de police administrative communale ne peut être
limitée a priori.

Voir:
- 870 - 96/97 :

- No 1: Projet de loi.
- N" 2 à 4 :Amendements.

(*) Troisième session de la 49' législature.
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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1996-1997 (*)

5 FEBRUARI 1997

WETSONTWERP

tot wijziging van de nieuwe
gemeentewet, de wet van 2 december
1957op de rijkswacht en de wet van
27 december 1973betreffende het
statuut van het personeel van het

operationeel korps van de rijkswacht

AMENDEMENTEN

Nr 10 VAN DE HEER DETREMMERIE

Art.6

In limine van het voorgestelde artikel16, de
woorden « Onverminderd de bevoegdheden van de
Minister van Binnenlandse Zaken, schikt de rijks-
wacht zich » vervangen door de woorden «De
rijkswacht schikt zich .»,

VERANTWOORDING

Het gezag van de burgemeester bij de uitoefening van
zijn taken van gemeentelijke administratieve politie mag
niet a priori worden beperkt.

Zie:
- 870 - 96 / 97 :

- N' 1: Wetsontwerp.
- N" 2 tot 4 :Amendementen.

(*) Derde zitting van de 49' zittingsperiode.

S.-1953
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N° 11 DE M. DETREMMERIE

Art.10

Remplacer l'article 51bis proposé par la dis-
position suivante:

«Art. 51bis. - La gendarmerie est tenue de se
conformer aux réquisitions et directives qui lui sont
données par le bourgmestre dans le cadre de la politi-
que administrative communale.

Si l'autorité responsable de gendarmerie estime,
après avoir exécuté les missions qui lui ont été con-
fiées, que le bourgmestre a abusé de ses prérogatives,
elle adresse un rapport motivé au bourgmestre. Celui-
ci est tenu d'y répondre dans les 48 heures.

En cas d'absence de réponse ou de réponse jugée
insatisfaisante par l'autorité de gendarmerie, celle-ci
saisit la concertation pentagonale locale. La concerta-
tion pentagonale se prononce dans un délai de
20jours.

A défaut d'accord entre les partenaires à la concer-
tation pentagonale, celle-ci saisit le ministre de l'Inté-
rieur après avoir rendu un avis motivé.

Le ministre statue dans un délai de deux mois.

Si le bourgmestre constate que la gendarmerie ne
respecte pas les obligations qui lui sont imposées dans
le cadre de la politique administrative communale, il
peut inviter le chef hiérarchique de l'autorité de gen-
darmerie concernée à faire respecter ces obligations.

Le chef hiérarchique adresse un rapport motivé au
bourgmestre sur les suites réservées à sa requête dans
les 48 heures de celle-ci.

S'il n'est pas satisfait à sa requête ou s'il juge
insuffisants les motifs invoqués, le bourgmestre saisit
la concertation pentagonale selon la procédure prévue
à l'alinéa 3. »,

JUSTIFICATION

Il importe en priorité que les missions de police adminis-
trative communale soient exécutées.

La responsabilité politique en matière de politique loca-
le de sécurité repose uniquement sur la personne du bourg-
mestre qui doit pouvoir bénéficier d'un concours sans ré-
serve des services d'exécution que sont les services de
police générale.

Le bourgmestre exerce ses prérogatives en concertation
avec les autres autorités locales dans le cadre de la concer-
tation pentagonale : il paraît, en conséquence, utile de
confier à la concertation pentagonale le soin de tenter de
résoudre les conflits qui pourraient surgir de divergences
d'appréciation en matière d'exécution des missions de poli-
ce.

J.-P. DETREMMERIE
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Nr 11 VAN DE HEER DETREMMERIE

Art.10

Het voorgestelde artikel51bis vervangen
door de volgende bepaling:

«Art. 51 bis. - De rijkswacht moet zich schikken
naar de opvorderingen en richtlijnen die haar door de
burgemeester worden opgelegd in het raam van het
gemeentelijk bestuurlijk beleid.

Als de verantwoordelijke hiërarchische overheid
van de rijkswacht, nadat zij de haar opgedragen
taken heeft uitgevoerd, oordeelt dat de burgemeester
misbruik heeft gemaakt van zijn prerogatieven, richt
zij een met redenen omkleed verslag aan de burge-
meester. Deze moet hierop binnen 48 uur een ani-
woord formuleren.

Als een antwoord uitblijft of als de rijkswachtover-
heid het antwoord ontoereikend acht, roept zij het
plaatselijke vijfhoeksoverleg samen. Het vijfhoeks-
overleg spreekt zich binnen een termijn van 20 dagen
uit.

Zo een akkoord tussen de gesprekspartners van het
vijfhoeksoverleg uitblijft, wendt die overheid zich, na
een met redenen omkleed advies te hebbengegeven, tot
de minister van Binnenlandse Zaken.

De minister doet een uitspraak binnen een termijn
van twee maanden.

Indien de burgemeester vaststelt dat de rijkswacht
de verbintenissen niet nakomt die haar in het raam
van het gemeentelijke bestuurlijk beleid zijn opge-
legd, kan hij de hiërarchische chef van de betrokken
rijkswachtoverheid verzoeken deze verbintenissen te
doen eerbiedigen.

De hiërarchische chef stuurt binnen 48 uur een met
redenen omkleed verslag aan de burgemeester over
het gevolg dat hij aan dat verzoek geeft.

Zo zijn verzoek niet wordt ingewilligd of hij de
ingeroepen redenen onvoldoende acht, roept de burge-
meester het vijfhoeksoverleg samen, overeenkomstig
de in het derde lid bepaalde procedure. »,

VERANTWOORDING

Het is in de eerste plaats belangrijk dat de taken van
gemeentelijke administratieve politie worden uitgevoerd.

De politieke verantwoordelijkheid inzake gemeentelijk
veiligheidsbeleid wordt uitsluitend door de persoon van de
burgemeester gedragen. Deze moet de onvoorwaardelijke
steun kunnen genieten van de uitvoerende diensten, met
name de algemene politiediensten.

De burgemeester oefent zijn bevoegdheden uit in over-
leg met de andere plaatselijke overheden in het raam van
het vijfhoeksoverleg : het lijkt dus nuttig om het vijfhoeks-
overleg de zorg op te dragen te proberen de conflicten weg
te werken die het resultaat zouden zijn van uiteenlopende
inschattingen inzake de uitvoering van de politionele ta-
ken.



N° 12 DE M. CORTOIS

Art.4

A l'article 172, § 2, proposé, entre les mots
« dans les plus brefs délais» et les mots « des faits
importants », insérer les mots «par le biais d'un
rapport journalier interne».

JUSTIFICATION

Afin que le bourgmestre puisse se faire une idée précise
de la situation locale en matière de sécurité, il convient que
le chef de corps l'informe journellement.

N° 13 DE M. BREYNE ET CONSORTS

Art.3

Au 2°, remplacer l'alinéa proposé par ce qui
suit:

« Le bourgmestre soumet pour approbation au con-
seil communal les conventions générales qu'il a con-
clues en matière d'exécution des missions communa-
les de police administrative, dans ou en dehors du
cadre de la concertation pentagonale visée à l'arti-
cle 10, § t-, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de
police, pour autant que celles-ci aient des répercus-
sions sur les matières qui relèvent de la compétence
du conseil communal. »
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Nr 12 VAN DE HEER CORTOIS

Art.4

In het voorgestelde artikel 172, in § 2, op de
derde en vierde regels, tussen de woorden « van
de gemeentepolitie » en de woorden « hem zo snel
mogelijk » de woorden « aan de hand van een intern
dagverslag » invoegen.

VERANTWOORDING

Met het oog op een accurate beoordeling van de lokale
situatie op veiligheidsgebied wordt de burgemeester het
best dagelijks geïnformeerd door de korpschef.

W. CORTOIS

Nr 13 VAN DE HEER BREYNE c.s.

Art.3

In het 2°, het voorgestelde lid vervangen
door wat volgt:

«De burgemeester legt de mede door hem, al dan
niet in het raam van het vijfhoeksoverleg bedoeld in
artikellO, § 1, van de wet van 5 augustus 1992 op het
politieambt, gesloten algemene overeenkomsten inza-
ke het vervullen van de gemeentelijke opdrachten van
bestuurlijke politie ter goedkeuring voor aan de ge-
meenteraad, voor zover die gevolgen hebben voor de
aangelegenheden die tot de bevoegdheden van de ge-
meenteraad behoren. »

P. BREYNE
J. CANON
W. CORTOIS
J.-P. DETREMMERIE
D.D'HONDT
C. JANSSENS
T. SMETS
P. VAN GHELUWE
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N° 14 DE M. CANON ET CONSORTS

Art.6

A l'article 16 proposé, aux pr'emrere et
deuxième lignes, remplacer les mots «des attri-
butions du ministre» par les mots « des instructions
et ordres du ministre »,

J. CANON
W. CORTOIS
J.-P. DETREMMERIE
D.D'HONDT
C. JANSSENS
T. SMETS
P. VAN GHELUWE
D.VANPOUCKE
J.-P. VISEUR
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Nr 14 VAN DE HEER CANON c.s.

Art.6

In het voorgestelde artikel16, op de eerste en
tweede regels, de woorden« debevoegdhedenvan
de minister » vervangen door de woorden «de
onderrichtingen en bevelen van de minister »,
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