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BIJLAGE

BASISTEKST AANGEPAST
AAN HET VOORSTEL

Art. 14

Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuur-
lijke politie, zien toe op de handhaving van de open-
bare orde met inbegrip van de naleving van de politie-
wetten en -verordeningen, de voorkoming van
misdrijven en de bescherming van personen en goe-
deren.

Zij verlenen tevens bijstand aan eenieder die in ge-
vaar verkeert.

Daartoe zorgen zij voor een algemeen toezicht en
voor controles op de plaatsen waartoe zij wettelijk toe-
gang hebben, bezorgen zij het verslag van hun op-
drachten en de inlichtingen die zij naar aanleiding van
die opdrachten hebben ingewonnen aan de bevoegde
overheden, voeren zij maatregelen van bestuurlijke
politie uit, treffen zij materiële maatregelen van bestuur-
lijke politie waarvoor zij bevoegd zijn en onderhouden
zij contact met elkaar alsmede met de bevoegde over-
heidsdiensten.1

Art. 23

§ 1. Behoudens een bijzondere vordering van de ge-
rechtelijke overheden, zorgen de politiediensten met
het oog op de uitvoering van de opdrachten van ge-
rechtelijke politie waarmee zij belast zijn, voor het ha-
len van gevangenen uit hun plaats van opsluiting.

§ 2. De politiediensten zorgen voor de bewaking van
de overeenkomstig artikel 15, 1° en 2°, aangehouden
personen en leiden ze voor de bevoegde procureur des
Konings, krijgsauditeur, of onderzoeksrechter of naar
het aangewezen huis van bewaring.

Zij brengen de ter uitvoering van een vonnis of een
arrest aangehouden personen naar de dichtstbij gele-
gen strafinrichting.

§ 3. De lokale politie voert de opdrachten waarin de
§ § 1 en 2 voorzien uit binnen de grenzen van het ge-
rechtelijk arrondissement onverminderd de toepassing
van de artikelen 61 en 62 van de wet van 7 december
1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus.

BIJLAGE

BASISTEKST

Art. 14

Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuur-
lijke politie, zien toe op de handhaving van de open-
bare orde met inbegrip van de naleving van de politie-
wetten en -verordeningen, de voorkoming van
misdrijven en de bescherming van personen en goe-
deren.

Zij verlenen tevens bijstand aan eenieder die in ge-
vaar verkeert.

Daartoe zorgen zij voor een algemeen toezicht en
voor controles op de plaatsen waartoe zij wettelijk toe-
gang hebben, bezorgen zij het verslag van hun op-
drachten en de inlichtingen die zij naar aanleiding van
die opdrachten hebben ingewonnen aan de bevoegde
overheden, voeren zij maatregelen van bestuurlijke
politie uit, treffen zij materiële maatregelen van bestuur-
lijke politie waarvoor zij bevoegd zijn en onderhouden
zij contact met elkaar, met de bevoegde overheids-
diensten alsmede met de andere politiediensten.

Art. 23

§ 1. Behoudens een bijzondere vordering van de ge-
rechtelijke overheden, zorgen de politiediensten met
het oog op de uitvoering van de opdrachten van ge-
rechtelijke politie waarmee zij belast zijn, voor het ha-
len van gevangenen uit hun plaats van opsluiting.

§ 2. De politiediensten zorgen voor de bewaking van
de overeenkomstig artikel 15, 1° en 2°, aangehouden
personen en leiden ze voor de bevoegde procureur des
Konings, krijgsauditeur, of onderzoeksrechter of naar
het aangewezen huis van bewaring.

Zij brengen de ter uitvoering van een vonnis of een
arrest aangehouden personen naar de dichtstbij gele-
gen strafinrichting.

§ 3. De lokale politie voert de opdrachten waarin de
§ § 1 en 2 voorzien uit binnen de grenzen van het ge-
rechtelijk arrondissement onverminderd de toepassing
van de artikelen 61 en 62 van de wet van 7 december
1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus.

1 Vervanging : art. 2
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ANNEXE

VERSION COORDONNÉE
DES ARTICLES MODIFIÉS

Article 14

Alinéa 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de
police, modifié par la loi du 7 décembre 1998 :

« A cet effet, ils assurent une surveillance générale
et des contrôles dans les lieux qui leur sont légale-
ment accessibles, transmettent le compte rendu de
leurs missions aux autorités compétentes ainsi que
les renseignements recueillis à l’occasion de ces mis-
sions, exécutent des mesures de police administra-
tive, prennent des mesures matérielles de police ad-
ministrative de leur compétence et entretiennent des
contacts entre eux, ainsi qu’avec les administrations
compétentes. ».

Article 23

ANNEXE

VERSION  INITIALE
DES ARTICLES MODIFIÉS

Article 14

Alinéa 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de
police, modifié par la loi du 7 décembre 1998 :

« A cet effet, ils assurent une surveillance générale
et des contrôles dans les lieux qui leur sont légale-
ment accessibles, transmettent le compte rendu de
leurs missions aux autorités compétentes ainsi que
les renseignements recueillis à l’occasion de ces mis-
sions, exécutent des mesures de police administra-
tive, prennent des mesures matérielles de police ad-
ministrative de leur compétence et entretiennent des
contacts entre elles, avec les administrations compé-
tentes ainsi qu’avec les autres services de police. ».

Article 23



4 1126/002DOC 50

C H A M B R E   3 e  S E S S I O N  D E  L A  5 0 e  L É G I S L A T U R EK A M E R    3 e   Z I T T I N G  V A N  D E  5 0 e  Z I T T I N G S P E R I O D E 2000 2001

§ 4. De federale politie en, in de door de artikelen 61
en 62 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie
van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee
niveaus, bepaalde omstandigheden, de lokale politie
zorgt voor de handhaving van de orde in de hoven en
rechtbanken en voor de bewaking van de gevangenen
ter gelegenheid van hun verschijning voor de gerech-
telijke overheden.

Zij zorgen voor de bescherming bij de overbrenging
van gevangenen tussen strafinrichtingen en op vorde-
ring van de gerechtelijke overheden of van het bestuur
der strafinrichtingen, voor de bescherming bij het ha-
len van gevangenen uit strafinrichtingen om ze naar
een andere plaats over te brengen.

§ 5. De federale politie en, in de omstandigheden
bedoeld in de artikelen 61 en 62 van de wet van 7
december 1998 tot organisatie van een geïnte-
greerde politiedienst, gestructureerd op twee ni-
veaus, de lokale politie zorgt voor2  de handhaving
van de orde en de veiligheid in de gevangenissen in
geval van oproer of onlusten die van aard zijn de open-
bare orde ernstig in gevaar te brengen, wanneer zij
daartoe gevorderd wordt door de Directeur-generaal
van het Bestuur der Strafinrichtingen of zijn afgevaar-
digde omdat de middelen en het personeel van het ge-
vangeniswezen ontoereikend blijken.

Art. 44/1

Bij het vervullen van de opdrachten die hun zijn toe-
vertrouwd, kunnen de politiediensten gegevens van
persoonlijke aard en inlichtingen inwinnen en verwer-
ken, meer bepaald met betrekking tot de gebeurtenis-
sen, de groeperingen en de personen die een concreet
belang vertonen voor de uitoefening van hun opdrach-
ten van bestuurlijke politie en voor de uitoefening van
hun opdrachten van gerechtelijke politie overeenkom-
stig de artikelen 28bis, 28ter, 55 en 56 van het Wet-
boek van Strafvordering.

Deze gegevens en inlichtingen kunnen enkel wor-
den medegedeeld aan de overheden bedoeld in ar-
tikel 5, de politiediensten, de algemene inspectie
van de federale politie en van de lokale politie even-
als aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten die
ze nodig hebben voor de uitoefening van hun op-
drachten.3

§ 4. De federale politie en, in de door de artikelen 61
en 62 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie
van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee
niveaus, bepaalde omstandigheden, de lokale politie
zorgt voor de handhaving van de orde in de hoven en
rechtbanken en voor de bewaking van de gevangenen
ter gelegenheid van hun verschijning voor de gerech-
telijke overheden.

Zij zorgen voor de bescherming bij de overbrenging
van gevangenen tussen strafinrichtingen en op vorde-
ring van de gerechtelijke overheden of van het bestuur
der strafinrichtingen, voor de bescherming bij het ha-
len van gevangenen uit strafinrichtingen om ze naar
een andere plaats over te brengen.

§ 5. De federale politie zorgt voor de handhaving
van de orde en de veiligheid in de gevangenissen in
geval van oproer of onlusten die van aard zijn de open-
bare orde ernstig in gevaar te brengen, wanneer zij
daartoe gevorderd wordt door de Directeur-generaal
van het Bestuur der Strafinrichtingen of zijn afgevaar-
digde omdat de middelen en het personeel van het ge-
vangeniswezen ontoereikend blijken.

Art. 44/1

Bij het vervullen van de opdrachten die hun zijn toe-
vertrouwd, kunnen de politiediensten gegevens van
persoonlijke aard en inlichtingen inwinnen en verwer-
ken, meer bepaald met betrekking tot de gebeurtenis-
sen, de groeperingen en de personen die een concreet
belang vertonen voor de uitoefening van hun opdrach-
ten van bestuurlijke politie en voor de uitoefening van
hun opdrachten van gerechtelijke politie overeenkom-
stig de artikelen 28bis, 28ter, 55 en 56 van het Wet-
boek van Strafvordering.

Deze gegevens en inlichtingen kunnen enkel wor-
den medegedeeld aan de overheden en de politie-
diensten, evenals aan de inlichting- en veiligheidsdien-
sten die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun
opdrachten.

2 Vervanging : art. 3
3 Vervanging : art. 4
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§ 5, de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre
1998 :

« § 5. La police fédérale et, dans les circonstances
visées aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre
1998 organisant un service de police intégré, struc-
turé à deux niveaux, la police locale assurent le main-
tien de l’ordre et la sécurité dans les prisons en cas
d’émeute ou de troubles susceptibles de menacer gra-
vement l’ordre public, lorsqu’elles y sont requises par
le Directeur général des établissements pénitentiaires
ou par son délégué parce que les moyens et le person-
nel de l’administration pénitentiaire se révèlent inopé-
rants. ».

Article 44/1

Alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 7 dé-
cembre 1998 :

«Ces informations et données ne peuvent être
communiquées qu’aux autorités visées à l’article 5,
aux services de police, à l’inspection générale de la
police fédérale et de la police locale ainsi qu’aux
services de renseignements et de sécurité qui en
ont besoin pour l’exécution de leurs missions.».

§ 5, de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre
1998 :

« § 5. La police fédérale assure le maintien de l’or-
dre et la sécurité dans les prisons en cas d’émeute ou
de troubles susceptibles de menacer gravement l’or-
dre public, lorsqu’elle y est requise par le Directeur
général des établissements pénitentiaires ou par son
délégué parce que les moyens et le personnel de l’ad-
ministration pénitentiaire se révèlent inopérants. ».

Article 44/1

Alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 7 dé-
cembre 1998 :

« Ces informations et données ne peuvent être com-
muniquées qu’aux autorités et service de police ainsi
qu’aux services de renseignements et de sécurité qui
en ont besoin pour l’exécution de leur mission ».
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Art. 44/7

Er wordt een controleorgaan opgericht onder het
gezag van de minister van Binnenlandse Zaken en van
de minister van Justitie, belast met de controle van het
beheer van de algemene nationale gegevensbank be-
doeld in artikel 44/4, eerste lid. Dit controleorgaan heeft
een onbeperkt recht op toegang tot alle inlichtingen en
gegevens bewaard in deze gegevensbank.

Het is in het bijzonder belast met de controle van de
naleving van de regels inzake de toegankelijkheid van
de algemene nationale gegevensbank en de toezending
aan deze gegevensbank van de inlichtingen en gege-
vens bedoeld in artikel 44/1, eerste lid.

Onverminderd de bepalingen van artikel 44/4, kun-
nen de politiediensten in bijzondere omstandigheden
gegevensbanken oprichten. De oprichting van elke ge-
gevensbank door de politiediensten, dient voorafgaande-
lijk aan dit controleorgaan te worden gemeld. Alle in-
lichtingen en gegevens in deze gegevensbanken worden
aan de algemene nationale gegevensbank, bedoeld in
artikel 44/4, eerste lid, meegedeeld, behalve wanneer
er een akkoord is van het controleorgaan met een ver-
zoek tot niet-mededeling. Ten aanzien van deze
gegevensbanken gelden onverkort alle bevoegdheden
van het controleorgaan, zoals vermeld in dit artikel.
Onder de voorwaarden bepaald door de Koning, bij een
in Ministerraad overlegd besluit, zijn deze gegevens-
banken toegankelijk en bevraagbaar door de bevoegde
overheden, elk binnen het kader van hun bevoegdhe-
den, en de politiediensten in het kader van de uitoefe-
ning van hun opdrachten.

Teneinde zijn controleopdrachten te kunnen vervul-
len, heeft dit orgaan een onbeperkt recht op toegang
tot de lokalen waarin en gedurende de tijd dat de politie-
ambtenaren er hun functies uitoefenen.

Dit orgaan wordt voorgezeten door een federale ma-
gistraat. Deze magistraat wordt door de minister van
Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken aan-
gewezen, na advies van het college van procureurs-
generaal. Hij handelt voor de duur van zijn aanwijzing
onafhankelijk ten aanzien van het federaal parket. Voor
het overige is dit orgaan samengesteld uit een lid van
de lokale politie, een lid van de federale politie en een
deskundige, die door de minister van Binnenlandse
Zaken en de minister van Justitie worden aangewe-
zen.  In geval van afwezigheid hebben de voorzitter en
de leden bovendien elk een plaatsvervanger, aange-
wezen overeenkomstig de respectieve procedures van
de werkende leden.4

Art. 44/7

Er wordt een controleorgaan opgericht onder het
gezag van de minister van Binnenlandse Zaken en van
de minister van Justitie, belast met de controle van het
beheer van de algemene nationale gegevensbank be-
doeld in artikel 44/4, eerste lid. Dit controleorgaan heeft
een onbeperkt recht op toegang tot alle inlichtingen en
gegevens bewaard in deze gegevensbank.

Het is in het bijzonder belast met de controle van de
naleving van de regels inzake de toegankelijkheid van
de algemene nationale gegevensbank en de toezending
aan deze gegevensbank van de inlichtingen en gege-
vens bedoeld in artikel 44/1, eerste lid.

Onverminderd de bepalingen van artikel 44/4, kun-
nen de politiediensten in bijzondere omstandigheden
gegevensbanken oprichten. De oprichting van elke ge-
gevensbank door de politiediensten, dient voorafgaande-
lijk aan dit controleorgaan te worden gemeld. Alle in-
lichtingen en gegevens in deze gegevensbanken worden
aan de algemene nationale gegevensbank, bedoeld in
artikel 44/4, eerste lid, meegedeeld, behalve wanneer
er een akkoord is van het controleorgaan met een ver-
zoek tot niet-mededeling. Ten aanzien van deze
gegevensbanken gelden onverkort alle bevoegdheden
van het controleorgaan, zoals vermeld in dit artikel.
Onder de voorwaarden bepaald door de Koning, bij een
in Ministerraad overlegd besluit, zijn deze gegevens-
banken toegankelijk en bevraagbaar door de bevoegde
overheden, elk binnen het kader van hun bevoegdhe-
den, en de politiediensten in het kader van de uitoefe-
ning van hun opdrachten.

Teneinde zijn controleopdrachten te kunnen vervul-
len, heeft dit orgaan een onbeperkt recht op toegang
tot de lokalen waarin en gedurende de tijd dat de politie-
ambtenaren er hun functies uitoefenen.

Dit orgaan wordt voorgezeten door een federale ma-
gistraat. Deze magistraat wordt door de minister van
Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken aan-
gewezen, na advies van het college van procureurs-
generaal. Hij handelt voor de duur van zijn aanwijzing
onafhankelijk ten aanzien van het federaal parket. Voor
het overige is dit orgaan samengesteld uit een lid van
de lokale politie, een lid van de federale politie en een
deskundige, die door de minister van Binnenlandse
Zaken en de minister van Justitie worden aangewe-
zen.

4 Toevoeging : art. 5
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Article 44/7

De la même loi, inséré par la loi du 7 décembre
1998 :

(Alinéa 5) « Cet organe est présidé par un magistrat
fédéral. Ce magistrat est désigné par le ministre de la
Justice et le ministre de l’Intérieur, après avis du col-
lège des procureurs généraux. Il agit, pendant la durée
de sa désignation, de manière indépendante à l’égard
du parquet fédéral. Pour le surplus, cet organe est com-
posé d’un membre de la police locale, d’un membre de
la police fédérale et d’un expert qui sont désignés par
les ministres de l’Intérieur et de la Justice. En cas d’ab-
sence, le président et les membres ont en outre
chacun un suppléant désigné conformément aux
procédures respectives des membres  effectifs. ».

Article 44/7

De la même loi, inséré par la loi du 7 décembre
1998 :

(Alinéa 5) « Cet organe est présidé par un magistrat
fédéral. Ce magistrat est désigné par le ministre de la
Justice et le ministre de l’Intérieur, après avis du col-
lège des procureurs généraux. Il agit, pendant la durée
de sa désignation, de manière indépendante à l’égard
du parquet fédéral. Pour le surplus, cet organe est com-
posé d’un membre de la police locale, d’un membre de
la police fédérale et d’un expert qui sont désignés par
les ministres de l’Intérieur et de la Justice. ».
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Het controleorgaan treedt ambtshalve op of op ver-
zoek van de gerechtelijke of bestuurlijke overheden,
van de minister van Justitie of van de minister van
Binnenlandse Zaken, overeenkomstig de voorwaarden
bepaald door de Koning bij een in Ministerraad over-
legd besluit.

Wanneer de controle heeft plaatsgevonden binnen
een lokale politie, informeert het controleorgaan daar
de burgemeester of het politiecollege van en zendt hem
zijn verslag.

Wanneer de controle inlichtingen en gegevens be-
treft die verband houden met de uitoefening van op-
drachten van gerechtelijke politie, wordt het verslag
dat dienaangaande door het controleorgaan wordt op-
gesteld, ook aan de procureur des Konings toegezon-
den.

Dit controleorgaan wordt logistiek en administratief
ondersteund door de algemene inspectie van de fede-
rale politie en van de lokale politie en kan, voor de
uitvoering van haar opdracht, de bijstand vorderen van
deze inspectie.

De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd
besluit, de regels met betrekking tot het statuut van de
leden en van hun plaatsvervangers5  van dit controle-
orgaan derwijze dat hun onafhankelijkheid wordt ge-
waarborgd.

WET VAN 7 DECEMBER 1998 TOT ORGANISATIE
VAN EEN GEINTEGREERDE POLITIEDIENST,

GESTRUCTUREERD OP TWEE NIVEAUS

Art. 4

De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie
worden, met inachtname van de prerogatieven van de
bevoegde overheden, belast met het coördineren van
het algemeen politiebeleid, evenals met de coördinatie
van het beheer van de federale politie en van de lokale
politie. Zij stellen te dien einde tweejaarlijks6  een na-
tionaal veiligheidsplan op.

De krachtlijnen van het nationaal veiligheidsplan
worden aan het Parlement medegedeeld.

Het nationaal veiligheidsplan waarborgt een globale
en geïntegreerde aanpak van de veiligheid en verze-
kert de samenhang van het optreden van de politie-
diensten. De zonale veiligheidsplannen houden er re-
kening mee.

Het controleorgaan treedt ambtshalve op of op ver-
zoek van de gerechtelijke of bestuurlijke overheden,
van de minister van Justitie of van de minister van
Binnenlandse Zaken, overeenkomstig de voorwaarden
bepaald door de Koning bij een in Ministerraad over-
legd besluit.

Wanneer de controle heeft plaatsgevonden binnen
een lokale politie, informeert het controleorgaan daar
de burgemeester of het politiecollege van en zendt hem
zijn verslag.

Wanneer de controle inlichtingen en gegevens be-
treft die verband houden met de uitoefening van op-
drachten van gerechtelijke politie, wordt het verslag
dat dienaangaande door het controleorgaan wordt op-
gesteld, ook aan de procureur des Konings toegezon-
den.

Dit controleorgaan wordt logistiek en administratief
ondersteund door de algemene inspectie van de fede-
rale politie en van de lokale politie en kan, voor de
uitvoering van haar opdracht, de bijstand vorderen van
deze inspectie.

De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd
besluit, de regels met betrekking tot het statuut van de
leden van dit controleorgaan derwijze dat hun onafhan-
kelijkheid wordt gewaarborgd.

WET VAN 7 DECEMBER 1998 TOT ORGANISATIE
VAN EEN GEINTEGREERDE POLITIEDIENST,

GESTRUCTUREERD OP TWEE NIVEAUS

Art. 4

De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie
worden, met inachtname van de prerogatieven van de
bevoegde overheden, belast met het coördineren van
het algemeen politiebeleid, evenals met de coördinatie
van het beheer van de federale politie en van de lokale
politie. Zij stellen te dien einde jaarlijks een nationaal
veiligheidsplan op.

De krachtlijnen van het nationaal veiligheidsplan
worden aan het Parlement medegedeeld.

Het nationaal veiligheidsplan waarborgt een globale
en geïntegreerde aanpak van de veiligheid en verze-
kert de samenhang van het optreden van de politie-
diensten. De zonale veiligheidsplannen houden er re-
kening mee.

5 Toevoeging : art. 5
6 Vervanging : art. 6
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(Alinéa 10) « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Con-
seil des ministres, les règles relatives au statut des
membres de cet organe de contrôle et de leurs sup-
pléants de manière à garantir leur indépendance. ».

Article 4

Alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant
un service de police intégré, structuré a deux niveaux :
« Dans le respect des prérogatives des autorités com-
pétentes, les ministres de l’Intérieur et de la Justice
sont chargés de coordonner la politique générale en
matière de police ainsi que de coordonner la gestion
de la police fédérale et de la police locale. A cette fin,
ils arrêtent tous les deux ans un plan national de sé-
cu r i té .  » .

(Alinéa 10) « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Con-
seil des ministres, les règles relatives au statut des
membres de cet organe de contrôle de manière à ga-
rantir leur indépendance. ».

Article 4

Alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant
un service de police intégré, structuré a deux niveaux :
« Dans le respect des prérogatives des autorités com-
pétentes, les ministres de l’Intérieur et de la Justice
sont chargés de coordonner la politique générale en
matière de police ainsi que de coordonner la gestion
de la police fédérale et de la police locale. A cette fin,
ils arrêtent chaque année un plan national de sécu-
rité. ».
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In het raam van de hun door deze wet toegekende
bevoegdheden waken de ministers van Binnenlandse
Zaken en van Justitie er bovendien over de politie-
diensten op zodanige wijze te organiseren dat een doel-
treffende operationele samenwerking en een geïnte-
greerde politiezorg worden gewaarborgd.

Art. 12

De lokale politie in de meergemeentezone wordt be-
stuurd door een politieraad bestaande uit :

- 13 leden in een meergemeentezone die de 15
000 inwoners niet overschrijdt;

- 15 leden voor een bevolking van 15 001 tot 25
000 inwoners;

- 17 leden voor een bevolking van 25 001 tot 50
000 inwoners;

- 19 leden voor een bevolking van 50 001 tot 80
000 inwoners;

- 21 leden voor een bevolking van 80 001 tot 100
000 inwoners;

- 23 leden voor een bevolking van 100 001 tot 150
000 inwoners;

- 25 leden voor een bevolking van meer dan 150
000 inwoners.

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit le-
den van de gemeenteraden van de verschillende ge-
meenten die samen de meergemeentezone vormen,
op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers.
Elke gemeenteraad beschikt over minstens één verte-
genwoordiger in de politieraad.

De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd
besluit, de nadere regels inzake de berekeningen van
de in het tweede lid bedoelde evenredige samenstel-
ling.7

In het raam van de hun door deze wet toegekende
bevoegdheden waken de ministers van Binnenlandse
Zaken en van Justitie er bovendien over de politie-
diensten op zodanige wijze te organiseren dat een doel-
treffende operationele samenwerking en een geïnte-
greerde politiezorg worden gewaarborgd.

Art. 12

De lokale politie in de meergemeentezone wordt be-
stuurd door een politieraad bestaande uit :

- 13 leden in een meergemeentezone die de 15
000 inwoners niet overschrijdt;

- 15 leden voor een bevolking van 15 001 tot 25
000 inwoners;

- 17 leden voor een bevolking van 25 001 tot 50
000 inwoners;

- 19 leden voor een bevolking van 50 001 tot 80
000 inwoners;

- 21 leden voor een bevolking van 80 001 tot 100
000 inwoners;

- 23 leden voor een bevolking van 100 001 tot 150
000 inwoners;

- 25 leden voor een bevolking van meer dan 150
000 inwoners.

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit le-
den van de gemeenteraden van de verschillende ge-
meenten die samen de meergemeentezone vormen,
op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers.
Elke gemeenteraad beschikt over minstens één verte-
genwoordiger in de politieraad.

7 Toevoeging : art. 7
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Article 12

De la même loi:

Article 12

De la même loi:
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In de gevallen dat de evenredigheid bepaald in het
tweede lid geen vertegenwoordiging van een gemeen-
teraad toelaat, wordt één bijkomend lid toegekend om
hierin te voorzien. Het aantal leden bepaald in het eer-
ste lid wordt in dit geval telkens vermeerderd met één
eenheid.  Het aantal leden dat iedere gemeenteraad
telt in de politieraad, wordt met inachtneming van de
voorgaande leden, vastgesteld door de uittredende
politieraad.8

Elk effectief lid heeft een of twee opvolgers.

De burgemeesters van de gemeenten die deel uit-
maken van de meergemeentezone zijn van rechtswege
lid van de politieraad. Zij worden niet meegerekend in
het overeenkomstig het eerste lid bepaald aantal le-
den.

Art. 18bis9

De burgemeester kondigt onmiddellijk na de in arti-
kel 18 of in artikel 19, tweede lid, bepaalde verkiezing
de verkiezingsuitslag af

Het dossier van de verkiezing van de leden van de
politieraad en van hun opvolgers wordt door elke ge-
meente onverwijld toegezonden aan de bestendige de-
putatie of aan het college bedoeld in artikel 83quinquies,
§ 2, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met
betrekking tot de Brusselse instellingen.

Enkel de kandidaten kunnen een bezwaar indienen
tegen deze verkiezingen.

Elk bezwaar tegen de verkiezing moet, op straffe
van verval, schriftelijk bij de bestendige deputatie of
bij het in het tweede lid bedoelde college worden inge-
diend binnen tien dagen volgend op de in het eerste lid
bedoelde afkondiging van de verkiezingsuitslag.

Het feit dat de verkiezing geldigheid heeft verkregen
door het verstrijken van de termijn of de beslissing van
de bestendige deputatie of het in het tweede lid be-

In de gevallen dat de evenredigheid bepaald in het
tweede lid geen vertegenwoordiging van een gemeen-
teraad toelaat, wordt één bijkomend lid toegekend om
hierin te voorzien. Het aantal leden bepaald in het eer-
ste lid wordt in dit geval telkens vermeerderd met één
eenheid.

Elk effectief lid heeft een of twee opvolgers.

De burgemeesters van de gemeenten die deel uit-
maken van de meergemeentezone zijn van rechtswege
lid van de politieraad. Zij worden niet meegerekend in
het overeenkomstig het eerste lid bepaald aantal le-
den.

8 Toevoeging : art. 7
9 Toevoeging : art. 8
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(Alinéa 2) « Le conseil de police est proportionnelle-
ment composé de conseillers communaux des diffé-
rentes communes constituant ensemble la zone
pluricommunale, sur la base de leurs chiffres de popu-
lation respectifs. Chaque conseil communal dispose
au minimum d’un représentant au conseil de police.

(Nouvel alinéa 3)  Le Roi fixe, par arrêté royal
délibéré en Conseil des ministres, les règles spéci-
fiques relatives à la comptabilisation de la compo-
sition proportionnelle visée à l’alinéa 2 .

(Alinéa 3 devenu alinéa 4) Dans les cas où la pro-
portionnalité visée au deuxième alinéa ne permet pas
la représentation d’un conseil communal, un membre
supplémentaire lui est attribué afin d’y remédier. Le
nombre de membres déterminé à l’alinéa 1er  est en ce
cas augmenté d’une unité. Le nombre de membres
que compte chaque conseil communal au sein du
conseil de police, est fixé par le conseil de police
sortant, en tenant compte des membres précé-
dents. ». 

(Alinéa 2) « Le conseil de police est proportionnelle-
ment composé de conseillers communaux des diffé-
rentes communes constituant ensemble la zone
pluricommunale, sur la base de leurs chiffres de popu-
lation respectifs. Chaque conseil communal dispose
au minimum d’un représentant au conseil de police.

(Alinéa 3) Dans les cas où la proportionnalité visée
au deuxième alinéa ne permet pas la représentation
d’un conseil communal, un membre supplémentaire lui
est attribué afin d’y remédier. Le nombre de membres
déterminé à l’alinéa 1er  est en ce cas augmenté d’une
unité.
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doelde college, wordt door de gouverneur medegedeeld
aan de betrokken gemeenteraad en aan de politieraad.
Er wordt bij ter post aangetekende brief kennis van
gegeven aan de leden en opvolgers  van de politieraad
wier verkiezing werd vernietigd, aan de opvolgers wier
verkiezingsrang werd gewijzigd en aan de personen
die bezwaren hebben ingediend.

Wanneer een vernietiging definitief is geworden, wordt
tot een nieuwe verkiezing overgegaan. In dit geval is
artikel 18 van toepassing met dien verstande dat de
termijn slechts een aanvang neemt de dag volgend op
die waarop de vernietiging aan de betrokken gemeen-
teraad werd medegedeeld.

Art. 20

10 Het mandaat van de leden van de politieraad11

vangt aan de eerste werkdag van de derde maand,
volgend op de datum van het aantreden van de verko-
zen gemeenteraden na een volledige vernieuwing of
ten laatste de eerste werkdag van de tweede maand
volgend op de maand waarin de uitslag van hun ver-
kiezing definitief is geworden. De leden blijven hun
mandaat uitoefenen tot de installatie van de nieuwe
politieraad.

Het lid dat ontslag neemt, blijft zijn mandaat uitoefe-
nen tot zijn opvolger is beëdigd.

De opvolger of het ter plaatsvervanging verkozen
lid voleindigt het mandaat van het lid dat hij opvolgt.

Art. 20bis12

§1. Alvorens in functie te treden, worden de over-
eenkomstig artikel 18 verkozen leden van de politie-
raad  tot de eedaflegging opgeroepen door de voorzit-
ter van het politiecollege. Zij leggen in zijn handen de
volgende eed af : «Ik zweer getrouwheid aan de Ko-
ning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wet-
ten van het Belgische volk.».

Art. 20

Het mandaat van de leden van de politieraad duurt
zes jaar. Dit mandaat vangt aan de eerste werkdag
van de derde maand, volgend op de datum van het
aantreden van de verkozen gemeenteraden na een vol-
ledige vernieuwing of ten laatste de eerste werkdag
van de tweede maand volgend op de maand waarin de
uitslag van hun verkiezing definitief is geworden. De
leden blijven hun mandaat uitoefenen tot de installatie
van de nieuwe politieraad.

Het lid dat ontslag neemt, blijft zijn mandaat uitoefe-
nen tot zijn opvolger is beëdigd.

De opvolger of het ter plaatsvervanging verkozen
lid voleindigt het mandaat van het lid dat hij opvolgt.

 10 Opheffing : art. 9
 11 Vervanging : art. 9
 12 Toevoeging : art. 10
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Article 20

Alinéa 1er, de la même loi :
« La durée du mandat des membres du conseil

de police est de six ans Le mandat des membres du
conseil de police prend cours le premier jour ouvra-
ble du troisième mois qui suit la date d’entrée en fonc-
tion des conseils communaux élus après un renouvel-
lement complet, ou au plus tard le premier jour du
deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résul-
tat de leur élection est devenu définitif. Les membres
poursuivent leur mandat jusqu’à l’installation du nou-
veau conseil de police. ».

Article 20

Alinéa 1er, de la même loi :
« La durée du mandat des membres du conseil de

police est de six ans. Ce mandat prend cours le pre-
mier jour ouvrable du troisième mois qui suit la date
d’entrée en fonction des conseils communaux élus
après un renouvellement complet, ou au plus tard le
premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours
duquel le résultat de leur élection est devenu définitif.
Les membres poursuivent leur mandat jusqu’à l’instal-
lation du nouveau conseil de police. ».
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In geval van volledige vernieuwing van de politie-
raad heeft de eedaflegging plaats tijdens de installatie-
vergadering belegd op de datum van de aanvang van
het mandaat bedoeld bij artikel 20, eerste lid. Elke an-
dere eedaflegging geschiedt enkel ten overstaan van
de burgemeester van de betrokken gemeente en in
aanwezigheid van de gemeentesecretaris. Hiervan
wordt een door de burgemeester en de secretaris on-
dertekend proces-verbaal opgemaakt dat aan de voor-
zitter van het politiecollege wordt gestuurd.

§2. Indien, naar gelang van het geval, de voorzitter
van het politiecollege of de burgemeester nalaat de le-
den van de politieraad tot de eedaflegging op te roe-
pen, dan worden de leden opgeroepen door de gouver-
neur en leggen ze de eed af in zijn handen of in handen
van een door hem aangewezen commissaris.

De gouverneur neemt deze maatregelen binnen der-
tig dagen nadat hij van het verzuim kennis heeft gekre-
gen.

De kosten van deze procedure komen ten laste van
de voorzitter van het politiecollege of de burgemeester
die verzuimd heeft uitvoering te geven aan § 1.

De invordering van die kosten geschiedt door, naar
gelang van het geval, de bijzondere rekenplichtige of
de gemeenteontvanger ten laste van de voorzitter van
het politiecollege of de burgemeester, nadat de gou-
verneur het bevelschrift uitvoerbaar heeft verklaard.

Art. 21bis13

Onverminderd de toepassing van artikel 21 wordt
het ontslag door een overeenkomstig artikel 18 verko-
zen lid van de politieraad schriftelijk ingediend bij de
politieraad.

De in artikel 21ter bedoelde beslissing van de be-
stendige deputatie of  deze van het college bedoeld in
artikel 83quinquies, § 2, van de bijzondere wet van 12
januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellin-
gen, wordt door de gouverneur, bij aangetekend schrij-
ven met ontvangstmelding, betekend aan het betrok-
ken lid van de politieraad en eveneens ter kennis
gebracht van de burgemeester van de gemeente waarin
het betrokken lid gemeenteraadslid is en aan de voor-
zitter van de politieraad. De voornoemde beslissing van
de bestendige deputatie of van het college, heeft uit-
werking vanaf haar betekening aan het betrokken lid
van de politieraad.

13 Toevoeging : art. 11
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Art. 32

In geval van afwezigheid van de bijzondere
rekenplichtige wordt zijn functie waargenomen over-
eenkomstig de bepalingen voor vervanging die in zijn
bestuur van herkomst van toepassing zijn.

De gemeente- of politieraad stelt, binnen de voor-
waarden door de Koning bepaald, de vergoeding van
de bijzondere rekenplichtige vast.14

Art. 62

De volgende opdrachten kunnen het voorwerp uit-
maken van de in artikel 61 bedoelde richtlijnen :

1° de opdrachten die bepaald zijn in de artikelen
17, 18, eerste lid, 19, eerste lid, 20, eerste lid, 21,
eerste lid, 23, § § 3, 4 en 515 , 25, derde lid, 44 en 46
van de wet op het politieambt;

2° de opdrachten van federale aard die in een zon-
aal veiligheidsplan zijn vermeld;

3° de politiemaatregelen die essentieel zijn voor de
uitvoering van gespecialiseerde opdrachten van bestuur-
lijke politie van de federale en gewestelijke overheden;

4° de sterke arm verlenen aan de overheids-
ambtenaren belast met een inspectie, een toezicht of
een vaststelling, binnen de in artikel 44, derde lid, van
de wet op het politieambt bepaalde voorwaarden;

5° bepaalde opdrachten van bewaking, toezicht of
bijzondere bescherming van personen en van roerende
of onroerende goederen;

6° het inwinnen van informatie noodzakelijk voor de
federale overheden;

7° de operaties van bovenlokale politie ten opzichte
van op te sporen personen, voertuigen of andere voor-
werpen;

8° uitzonderlijk en tijdelijk, versterking verlenen bij
omvangrijke gerechtelijke onderzoeken, op verzoek van
de gerechtelijke overheden;

9° uitzonderlijk en tijdelijk, bepaalde specifieke
bewakings- en toezichtopdrachten bij ernstige of na-
kende bedreiging van de openbare orde, met risico’s
van zware aantastingen van personen en goederen;

Art. 32

In geval van afwezigheid van de bijzondere
rekenplichtige wordt zijn functie waargenomen over-
eenkomstig de bepalingen voor vervanging die in zijn
bestuur van herkomst van toepassing zijn.

De politieraad stelt, binnen de voorwaarden door de
Koning bepaald, de vergoeding van de bijzondere
rekenplichtige in de meergemeentezone vast.

Art. 62

De volgende opdrachten kunnen het voorwerp uit-
maken van de in artikel 61 bedoelde richtlijnen :

1° de opdrachten die bepaald zijn in de artikelen
17, 18, eerste lid, 19, eerste lid, 20, eerste lid, 21,
eerste lid, 23, § § 3 en 4, 25, derde lid, 44 en 46 van de
wet op het politieambt;

2° de opdrachten van federale aard die in een zon-
aal veiligheidsplan zijn vermeld;

3° de politiemaatregelen die essentieel zijn voor de
uitvoering van gespecialiseerde opdrachten van bestuur-
lijke politie van de federale en gewestelijke overheden;

4° de sterke arm verlenen aan de overheids-
ambtenaren belast met een inspectie, een toezicht of
een vaststelling, binnen de in artikel 44, derde lid, van
de wet op het politieambt bepaalde voorwaarden;

5° bepaalde opdrachten van bewaking, toezicht of
bijzondere bescherming van personen en van roerende
of onroerende goederen;

6° het inwinnen van informatie noodzakelijk voor de
federale overheden;

7° de operaties van bovenlokale politie ten opzichte
van op te sporen personen, voertuigen of andere voor-
werpen;

8° uitzonderlijk en tijdelijk, versterking verlenen bij
omvangrijke gerechtelijke onderzoeken, op verzoek van
de gerechtelijke overheden;

9° uitzonderlijk en tijdelijk, bepaalde specifieke
bewakings- en toezichtopdrachten bij ernstige of na-
kende bedreiging van de openbare orde, met risico’s
van zware aantastingen van personen en goederen;

14 Vervanging : art. 12
15 Vervanging : art. 13
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Article 32

alinéa 2, de la même loi :

« Le conseil communal ou le conseil de police fixe,
dans les conditions déterminées par le Roi, l’indemnité
du comptable spécial. ».

Article 62

1°, de la même loi :

« 1° les missions prévues aux articles 17, 18, ali-
néa 1 er, 19, alinéa 1 er, 20, alinéa 1 er, 21, alinéa 1 er,
23, § § 3, 4 et 5, 25, alinéa 3, 44 et 46 de la loi sur la
fonction de police; ».

Article 32

alinéa 2, de la même loi :

« Le conseil de police fixe, dans les conditions fixées
par le Roi, l’indemnité du comptable spécial dans la
zone pluricommunale. »

Article 62

1°, de la même loi :

« 1° les missions prévues aux articles 17, 18, ali-
néa 1 er, 19, alinéa 1 er, 20, alinéa 1 er, 21, alinéa 1 er,
23, § § 3 et 4, 25, alinéa 3, 44 et 46 de la loi sur la
fonction de police; ».



20 1126/002DOC 50

C H A M B R E   3 e  S E S S I O N  D E  L A  5 0 e  L É G I S L A T U R EK A M E R    3 e   Z I T T I N G  V A N  D E  5 0 e  Z I T T I N G S P E R I O D E 2000 2001

10° uitzonderlijk en tijdelijk, versterking verlenen bij
omvangrijke opdrachten van bestuurlijke politie.16

Art. 94

Het ambtsgebied en de zetel van de
gedeconcentreerde diensten van de federale politie
bedoeld in artikel 93, 3° en 4°17  zijn die van de gerech-
telijke arrondissementen, behoudens uitzonderingen
wegens bijzondere omstandigheden. In dat geval, be-
paalt de Koning, bij een in Ministerraad overlegd be-
sluit, het ambtsgebied en de zetel van de
gedeconcentreerde diensten, om rekening te houden
met die bijzondere omstandigheden.

Art. 107

De commissaris-generaal en de directeurs-generaal
worden door de Koning aangewezen voor hun ambt voor
een termijn van vijf jaar, die eenmaal kan worden her-
nieuwd, op voordracht van de ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken en na gemotiveerd advies van de
federale politieraad waarin, voor de hernieuwing van
de aanwijzing van de commissaris-generaal, deze laat-
ste geen zitting houdt18 . De aanwijzing van de direc-
teur-generaal van de algemene directie van de gerech-
telijke politie gebeurt bovendien na gemotiveerd advies
van het college van procureurs-generaal.

De bestuurlijke directeur-coördinator wordt door de
Koning aangewezen voor zijn ambt voor een termijn
van vijf jaar, die eenmaal kan worden hernieuwd, op
voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken
en na gemotiveerd advies van de minister van Justitie
en van de gouverneur.

De gerechtelijke directeur wordt door de Koning voor
zijn ambt aangewezen voor een termijn van vijf jaar,
die eenmaal kan worden hernieuwd, op voordracht van
de minister van Justitie en na gemotiveerd advies van
de minister van Binnenlandse Zaken en van de territo-
riaal bevoegde procureur-generaal bij het hof van be-
roep.

Art. 94

Het ambtsgebied en de zetel van de
gedeconcentreerde diensten van de federale politie zijn
die van de gerechtelijke arrondissementen, behoudens
uitzonderingen wegens bijzondere omstandigheden. In
dat geval, bepaalt de Koning, bij een in Ministerraad
overlegd besluit, het ambtsgebied en de zetel van de
gedeconcentreerde diensten, om rekening te houden
met die bijzondere omstandigheden.

Art. 107

De commissaris-generaal en de directeurs-generaal
worden door de Koning aangewezen voor hun ambt voor
een termijn van vijf jaar, die eenmaal kan worden her-
nieuwd, op voordracht van de ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken en na gemotiveerd advies van de
federale politieraad. De aanwijzing van de directeur-
generaal van de algemene directie van de gerechte-
lijke politie gebeurt bovendien na gemotiveerd advies
van het college van procureurs-generaal.

De bestuurlijke directeur-coördinator wordt door de
Koning aangewezen voor zijn ambt voor een termijn
van vijf jaar, die eenmaal kan worden hernieuwd, op
voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken
en na gemotiveerd advies van de minister van Justitie
en van de gouverneur.

De gerechtelijke directeur wordt door de Koning voor
zijn ambt aangewezen voor een termijn van vijf jaar,
die eenmaal kan worden hernieuwd, op voordracht van
de minister van Justitie en na gemotiveerd advies van
de minister van Binnenlandse Zaken en van de territo-
riaal bevoegde procureur-generaal bij het hof van be-
roep.

16 Toevoeging : art. 14
17 Toevoeging : art.15
18 Toevoeging : art. 16
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Article 62 de la même loi est complété par un 10° :
    «10° à titre exceptionnel et temporaire, des ren-
forts aux missions de police administrative de
grande ampleur».

Article 94

De la même loi :
« Le ressort et le siège des services déconcentrés

de la police fédérale visés à l’article 93, 3° et 4°, sont
ceux des arrondissements judiciaires, sauf exception
justifiée par des situations particulières. Dans ce cas,
le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres
le ressort et le siège des services déconcentrés afin
de tenir compte de ces particularités. ».

Article 107

Alinéa 1er, de la même loi :
« Le commissaire général et les directeurs géné-

raux sont désignés à leur emploi par le Roi pour un
terme de cinq ans, renouvelable une fois, sur proposi-
tion des ministres de la Justice et de l’Intérieur et après
avis motivé du conseil fédéral de police dans lequel le
commissaire général ne siège pas pour le renou-
vellement de son mandat. Pour la désignation du di-
recteur général de la direction générale de la police
judiciaire, l’avis motivé du collège des procureurs gé-
néraux est en outre requis. ».

Article 62 de la même loi est complété par un 10° :

Article 94

De la même loi :
« Le ressort et le siège des services déconcentrés

de la police fédérale sont ceux des arrondissements
judiciaires, sauf exception justifiée par des situations
particulières. Dans ce cas, le Roi fixe par arrêté déli-
béré en Conseil des ministres le ressort et le siège
des services déconcentrés afin de tenir compte de ces
particularités. ».

Article 107

alinéa 1er, de la même loi :
« Le commissaire général et les directeurs géné-

raux sont désignés à leur emploi par le Roi pour un
terme de cinq ans, renouvelable une fois, sur proposi-
tion des ministres de la Justice et de l’Intérieur et après
avis motivé du conseil fédéral de police. Pour la dési-
gnation du directeur général de la direction générale
de la police judiciaire, l’avis motivé du collège des pro-
cureurs généraux est en outre requis. ».
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Aan de in het eerste, tweede en derde lid bepaalde
termijnen kan volgens dezelfde modaliteiten voortijdig
een einde worden gesteld wanneer op grond van een
evaluatie door de evaluatiecommissie blijkt dat betrok-
kene in zijn ambt geen voldoening schenkt.

Niemand kan worden aangewezen voor de betrek-
kingen bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, ten-
zij hij geschikt werd verklaard door een selectie-
commissie. Die aanwijzingen worden hernieuwd op
basis van een advies van een evaluatiecommissie. Voor
het overige bepaalt de Koning, bij een in Ministerraad
overlegd besluit, de voorwaarden en procedure om voor
deze ambten te worden aangewezen, evenals de
evaluatieprocedure. Hij bepaalt eveneens de nadere
regels voor de oprichting en de werking van de selectie-
commissie en van de evaluatiecommissie. De hiërar-
chische oversten van de federale politie brengen een
advies uit voorafgaandelijk aan elke benoeming tot de
betrekkingen bedoeld in het eerste, tweede en derde
lid en, behalve wat de commissaris-generaal betreft,
aan elke hernieuwing van het mandaat van betrokke-
nen.

Het personeelslid dat een mandaat bekleedt, kan tij-
dens dat mandaat, door een gezamenlijke beslissing
van de minister van Binnenlandse Zaken en van de
minister van Justitie, worden aangewezen voor een
andere betrekking van een op zijn minst gelijkwaardig
niveau in een andere algemene directie of dienst van
de federale politie wanneer deze maatregel noodzake-
lijk is voor de optimale werking van deze algemene
directie of deze dienst.

De Koning bepaalt de termijn binnen dewelke het
advies van de ministers, de gouverneur en de procu-
reur-generaal bij het hof van beroep in het raam van
een aanwijzingsprocedure moet worden verstrekt.  Een-
maal die termijn verstreken, wordt het advies geacht
gunstig te zijn. Hij bepaalt eveneens de voorwaarden
tot aanwending van de officieren waarvan het mandaat
niet werd hernieuwd of werd beëindigd.

Art. 140bis19

De personeelsleden van de politiediensten kunnen,
op vrijwillige basis, voor de door de Koning bij een in
Ministerraad overlegd besluit bepaalde langdurige op-
drachten in het buitenland worden ingezet. Die opdrach-
ten kunnen bestaan uit het verlenen van humanitaire
hulp of het verstrekken van opleidingen.

Aan de in het eerste, tweede en derde lid bepaalde
termijnen kan volgens dezelfde modaliteiten voortijdig
een einde worden gesteld wanneer op grond van een
evaluatie door de evaluatiecommissie blijkt dat betrok-
kene in zijn ambt geen voldoening schenkt.

Niemand kan worden aangewezen voor de betrek-
kingen bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, ten-
zij hij geschikt werd verklaard door een selectie-
commissie. Die aanwijzingen worden hernieuwd op
basis van een advies van een evaluatiecommissie. Voor
het overige bepaalt de Koning, bij een in Ministerraad
overlegd besluit, de voorwaarden en procedure om voor
deze ambten te worden aangewezen, evenals de
evaluatieprocedure. Hij bepaalt eveneens de nadere
regels voor de oprichting en de werking van de selectie-
commissie en van de evaluatiecommissie. De hiërar-
chische oversten van de federale politie brengen een
advies uit voorafgaandelijk aan elke benoeming tot de
betrekkingen bedoeld in het eerste, tweede en derde
lid en, behalve wat de commissaris-generaal betreft,
aan elke hernieuwing van het mandaat van betrokke-
nen.

Het personeelslid dat een mandaat bekleedt, kan tij-
dens dat mandaat, door een gezamenlijke beslissing
van de minister van Binnenlandse Zaken en van de
minister van Justitie, worden aangewezen voor een
andere betrekking van een op zijn minst gelijkwaardig
niveau in een andere algemene directie of dienst van
de federale politie wanneer deze maatregel noodzake-
lijk is voor de optimale werking van deze algemene
directie of deze dienst.

De Koning bepaalt de termijn binnen dewelke het
advies van de ministers, de gouverneur en de procu-
reur-generaal bij het hof van beroep in het raam van
een aanwijzingsprocedure moet worden verstrekt.  Een-
maal die termijn verstreken, wordt het advies geacht
gunstig te zijn. Hij bepaalt eveneens de voorwaarden
tot aanwending van de officieren waarvan het mandaat
niet werd hernieuwd of werd beëindigd.

19 Toevoeging : art. 17
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In geval van hoogdringendheid kunnen de personeels-
leden van de politiediensten, op vrijwillige basis, voor
de in het eerste lid bedoelde opdrachten worden inge-
zet op de enkele voorwaarde dat de Ministerraad daar-
toe beslist.

Art. 140ter20

De Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven (CDVU) is
belast met de berekening van de vaste uitgaven die
betrekking hebben op de personeelsleden van de fede-
rale politie en die met betrekking tot de personeelsle-
den van de lokale politie van de gemeente of van de
meergemeentezone.

Onder vaste uitgaven moet worden verstaan :

1° de geldelijke verplichtingen van de federale poli-
tie en van de politiezones die ontstaan uit hoofde van
hun hoedanigheid van werkgever;

2° de pensioenen, renten en pensioen-
complementen.

Deze opdracht omvat :

1° de berekening van de wedden, van de aanver-
wante rechten en van de pensioenen;

2° het vervullen van de sociale en fiscale aangifte-
verplichtingen;

3° het berekenen van de wettelijke en reglemen-
taire inhoudingen en bijdragen;

4° de betaling van de pensioenen, renten en
pensioencomplementen;

5° voor wat de federale politie betreft, de betaling
van de wedden, van de aanverwante rechten en van
de sociale en fiscale inhoudingen aan de diverse recht-
hebbenden, overeenkomstig de algemene bepalingen
die gelden voor de federale overheidsdiensten;

6° voor wat de lokale politie betreft, het uitvoeren
van de betaling voor rekening van de zone of het aan-
leveren van de vereiste betalingselementen aan het
sociaal secretariaat GPI bedoeld in artikel 140quater;

7° de afhandeling van de geschillendossiers;

20 Toevoeging : art. 18
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8° het opmaken van de boekhoudkundige stukken,
van de betalingsstukken en van de nodige
verantwoordingsstukken.

De CDVU voert, voor wat de wedden en de aanver-
wante rechten betreft, de beslissingen uit  die de
personeelsdienst van de federale politie of  deze van
de lokale politie nemen, elk voor wat hun personeel
betreft. Deze beslissingen worden hem overgemaakt
door het sociaal secretariaat GPI.

Wat de pensioenen, renten en pensioen-
complementen betreft, voert de CDVU de beslissingen
genomen door de Administratie der Pensioenen uit.

Art. 140quater21

Om het de CDVU mogelijk te maken zijn opdracht te
vervullen, delen de in artikel 140ter, vierde lid, bedoelde
personeelsdiensten of de personen aan wie zij hiertoe
delegatie verlenen, de nodige gegevens mee aan een
dienst die daartoe binnen de federale politie wordt op-
gericht.  Deze dienst wordt «sociaal secretariaat van
de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee ni-
veaus» genoemd en afgekort als «sociaal secretariaat
GPI.

Het sociaal secretariaat GPI staat in voor de ver-
dere verwerking van de door de personeelsdiensten
verstrekte gegevens.  De aard, de vorm en de
periodiciteit van de mee te delen gegevens worden door
het sociaal secretariaat GPI, in samenwerking met de
CDVU, bepaald.

Het sociaal secretariaat GPI heeft, onder meer, de
volgende opdrachten :

1° instaan voor de correcte toepassing van het sta-
tuut op alle personeelsleden.  Elke niet conforme toe-
passing moet onverwijld gemeld worden aan de ver-
antwoordelijke personeelsdienst.  De algemene directie
personeel zal, in voorkomend geval, een gemotiveerd
advies voorleggen aan de minister van Binnenlandse
Zaken;

2° voor wat de vragende lokale politie betreft, het
meedelen van de berekende gegevens en de bereke-
ningen nodig om de wedden, de aanverwante rechten
en de sociale en fiscale inhoudingen aan de rechtheb-
benden tijdig te kunnen betalen;

3° de terugvordering van onverschuldigde betalin-
gen of de mededeling van de daartoe vereiste basis-
gegevens aan de verantwoordelijke van de zone;

21 Toevoeging : art. 19
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4° het bijhouden van een weddedossier betreffende
elk verloond personeelslid;

5° een algemene informatieopdracht.

Art. 147

Voor de uitvoering van hun inspectieopdrachten, be-
schikken de leden van de algemene inspectie over een
algemeen en permanent recht tot inspectie in de fede-
rale politie en in de lokale politie.

Zij kunnen de leden van de federale en van de lokale
politie vrij horen, mogen de lokalen betreden, waarin
en gedurende de tijd dat de betrokken leden hun ambt
uitoefenen, ter plaatse alle documenten en stukken die
nodig zijn voor hun inspectie, raadplegen en, zo nodig,
een kopie ervan maken. Wanneer de dokumenten en
stukken betrekking hebben op een lopend opsporings-
of gerechtelijk onderzoek, kunnen zij er enkel een ko-
pie van maken met het akkoord van de bevoegde ma-
gistraat.

De leden van de federale en van de lokale politie zijn
ertoe gehouden gevolg te geven aan de oproepingen
van de algemene inspectie.22

Art. 149

De algemene inspectie staat onder leiding van de
inspecteur-generaal en is samengesteld uit politie-
ambtenaren van de federale politie en van de lokale
politie. Zij kunnen zich laten bijstaan door administra-
tief personeel en deskundigen.  In voorkomend geval
zijn die ingezet overeenkomstig de mobiliteitsregeling.23

Na advies van de federale politieraad stelt de Ko-
ning, op voorstel van de minister van Binnenlandse
Zaken en van de minister van Justitie, de formatie vast,
de voorwaarden van aanwending bij de algemene in-
spectie, alsook het statuut van het personeel dat niet
tot de politie behoort, en bepaalt de bijzondere regels
met betrekking tot het statuut van de politieambtenaren
zodanig, dat de onafhankelijkheid van de algemene in-
spectie ten aanzien van de politiediensten wordt ge-
waarborgd. Hij bepaalt de nadere regels van de wer-
king van de algemene inspectie.

Art. 147

Voor de uitvoering van hun inspectieopdrachten, be-
schikken de leden van de algemene inspectie over een
algemeen en permanent recht tot inspectie in de fede-
rale politie en in de lokale politie.

Zij kunnen de leden van de federale en van de lokale
politie vrij horen, mogen de lokalen betreden, waarin
en gedurende de tijd dat de betrokken leden hun ambt
uitoefenen, ter plaatse alle documenten en stukken die
nodig zijn voor hun inspectie, raadplegen en, zo nodig,
een kopie ervan maken. Wanneer de dokumenten en
stukken betrekking hebben op een lopend opsporings-
of gerechtelijk onderzoek, kunnen zij er enkel een ko-
pie van maken met het akkoord van de bevoegde ma-
gistraat.

Art. 149

De algemene inspectie staat onder leiding van de
inspecteur-generaal en is samengesteld uit politie-
ambtenaren van de federale politie en van de lokale
politie. Zij kunnen zich laten bijstaan door administra-
tief personeel en deskundigen.

Na advies van de federale politieraad stelt de Ko-
ning, op voorstel van de minister van Binnenlandse
Zaken en van de minister van Justitie, de formatie vast,
de voorwaarden van aanwending bij de algemene in-
spectie, alsook het statuut van het personeel dat niet
tot de politie behoort, en bepaalt de bijzondere regels
met betrekking tot het statuut van de politieambtenaren
zodanig, dat de onafhankelijkheid van de algemene in-
spectie ten aanzien van de politiediensten wordt ge-
waarborgd. Hij bepaalt de nadere regels van de wer-
king van de algemene inspectie.

22 Toevoeging : art. 20
23 Toevoeging : art. 21
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Article 147

De la même loi :
« (Alinéa 1er) Pour l’accomplissement de leurs mis-

sions d’inspection, les membres de l’inspection géné-
rale possèdent un droit d’inspection général et perma-
nent au sein de la police fédérale et de la police locale.

(Alinéa 2) Ils peuvent librement entendre les mem-
bres de la police fédérale et de la police locale, péné-
trer dans les lieux dans lesquels et pendant le temps
où ces fonctionnaires de police y exercent leurs fonc-
tions et consulter sur place et, si nécessaire prendre
copie de tous les documents et pièces nécessaires à
leur inspection.  Lorsque les documents et pièces con-
cernent une information ou une instruction en cours,
ils ne peuvent en prendre copie qu’avec l’accord du
magistrat compétent.

(Nouvel alinéa 3) Les membres de la police fédé-
rale et de la police locale sont tenus de donner suite
aux convocations de l’inspection générale. ».

Article 149

Alinéa 1er, de la même loi :
« L’inspection générale est dirigée par l’inspecteur

général et est composée de fonctionnaires de police
de la police fédérale et de la police locale. Ils peuvent
se faire assister par du personnel administratif et des
experts. Le cas échéant, ils sont engagés confor-
mément aux règles de la mobilité. ».

Article 147

De la même loi :
« (Alinéa 1er) Pour l’accomplissement de leurs mis-

sions d’inspection, les membres de l’inspection géné-
rale possèdent un droit d’inspection général et perma-
nent au sein de la police fédérale et de la police locale.

(Alinéa 2) Ils peuvent librement entendre les mem-
bres de la police fédérale et de la police locale, péné-
trer dans les lieux dans lesquels et pendant le temps
où ces fonctionnaires de police y exercent leurs fonc-
tions et consulter sur place et, si nécessaire prendre
copie de tous les documents et pièces nécessaires à
leur inspection.  Lorsque les documents et pièces con-
cernent une information ou une instruction en cours,
ils ne peuvent en prendre copie qu’avec l’accord du
magistrat compétent. ».

Article 149

Alinéa 1er, de la même loi :
« L’inspection générale est dirigée par l’inspecteur

général et est composée de fonctionnaires de police
de la police fédérale et de la police locale. Ils peuvent
se faire assister par du personnel administratif et des
experts. ».
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De inspecteur-generaal wordt door de Koning aan-
gewezen voor zijn ambt voor een eenmaal hernieuw-
bare termijn van vijf jaar, op voorstel van de ministers
van Justitie en Binnenlandse Zaken en na gemotiveerd
advies van de federale politieraad.

De Koning bepaalt de voorwaarden en procedure om
voor dit ambt te worden aangewezen, evenals de
evaluatieprocedure. Hij bepaalt eveneens de nadere
regels voor de oprichting van de selectiecommissie en
van de evaluatiecommissie.

Art. 149bis24

De in artikel 149, eerste lid, bedoelde deskundigen
leggen de eed af volgens de formule gebruikt voor het
Hof van Assisen.  De hen verschuldigde vergoedingen
worden uitgekeerd overeenkomstig het tarief van
gerechtskosten in strafzaken.

Art. 240

De brigadecommissarissen die op de dag van het in
werking treden van deze wet in dienst zijn, kunnen hun
betrekking blijven uitoefenen met het behoud van hun
statuut. Hun opdrachten zijn deze van de verbindings-
ambtenaren bedoeld in artikel 134 van de provincie-
wet. Overeenkomstig artikel 69, 3°, van dezelfde wet,
staat de provincieraad verder in voor de kredieten, no-
dig om de financiële last te dekken verbonden aan hun
betrekking.

De brigadecommissarissen kunnen zich evenwel
ook, overeenkomstig de door de Koning vastgestelde
voorwaarden, kandidaat stellen voor een benoeming of
een aanwijzing in een betrekking bij de politiediensten.

De bij toepassing van het tweede lid verkregen be-
noeming of aanwijzing houdt voor de kandiderende
brigadecommissaris in dat hij met ingang van de dag
waarop de benoemings- of aanwijzingsbeslissing hem
is ter kennis gebracht of betekend, ongeacht zijn sta-
tuut, van rechtswege lid wordt van het officierskader
van het operationeel kader en van rechtswege onder-
worpen is aan alle bepalingen die het statuut vastleg-
gen van de personeelsleden bedoeld in artikel 117. De
Koning bepaalt bij een in ministerraad overlegd besluit
de graad waarmee de brigadecommissarissen worden
bekleed die met toepassing van het tweede lid over-
gaan naar het operationeel kader van de politie-
diensten.25

De inspecteur-generaal wordt door de Koning aan-
gewezen voor zijn ambt voor een eenmaal hernieuw-
bare termijn van vijf jaar, op voorstel van de ministers
van Justitie en Binnenlandse Zaken en na gemotiveerd
advies van de federale politieraad.

De Koning bepaalt de voorwaarden en procedure om
voor dit ambt te worden aangewezen, evenals de
evaluatieprocedure. Hij bepaalt eveneens de nadere
regels voor de oprichting van de selectiecommissie en
van de evaluatiecommissie.

Art. 240

De brigadecommissarissen die op de dag van het in
werking treden van deze wet in dienst zijn, kunnen hun
betrekking blijven uitoefenen met het behoud van hun
statuut. Hun opdrachten zijn deze van de verbindings-
ambtenaren bedoeld in artikel 134 van de provincie-
wet. Overeenkomstig artikel 69, 3°, van dezelfde wet,
staat de provincieraad verder in voor de kredieten, no-
dig om de financiële last te dekken verbonden aan hun
betrekking.

De brigadecommissarissen kunnen zich evenwel ook,
overeenkomstig de door de Koning vastgestelde voor-
waarden, kandidaat stellen voor een benoeming of een
aanwijzing in een betrekking bij de politiediensten.

24 Toevoeging : art. 22
25 Toevoeging : art. 23
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Article 240

De la même loi :
« (Alinéa 1er) Les commissaires de brigade qui sont

en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la présente
loi peuvent continuer à exercer leur fonction avec le
maintien de leur statut. Leurs missions sont celles des
fonctionnaires de liaison visés à l’article 134 de la loi
provinciale. Conformément à l’article 69, 3°, de la même
loi, le conseil provincial garantit les crédits nécessai-
res pour couvrir les frais liés à leur fonction.

(Alinéa 2) Les commissaires de brigade peuvent tou-
tefois également présenter leur candidature, conformé-
ment aux conditions fixées par le Roi, à une nomina-
tion ou une désignation à une fonction dans les services
de police.

(Nouvel alinéa 3) La nomination ou la désigna-
tion obtenue en application de l’alinéa 2, a comme
conséquence que le candidat commissaire de bri-
gade, indépendamment de son statut, devient de
plein droit membre du cadre d’officiers du cadre
opérationnel et qu’il est soumis de plein droit à tou-
tes les dispositions qui déterminent le statut des
membres du personnel visés à l’article 117, à partir
du jour où la décision de nomination ou de dési-
gnation est portée à sa connaissance ou lui est si-
gnifiée. Le Roi détermine par arrêté royal délibéré
en conseil des ministres le grade dont sont revêtus
les commissaires de brigade qui, en application de
l’alinéa 2, passent dans le cadre opérationnel des
services de police.

Article 240

De la même loi :
« (Alinéa 1er) Les commissaires de brigade qui sont

en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la présente
loi peuvent continuer à exercer leur fonction avec le
maintien de leur statut. Leurs missions sont celles des
fonctionnaires de liaison visés à l’article 134 de la loi
provinciale. Conformément à l’article 69, 3°, de la même
loi, le conseil provincial garantit les crédits nécessai-
res pour couvrir les frais liés à leur fonction.

(Alinéa 2) Les commissaires de brigade peuvent tou-
tefois également présenter leur candidature, conformé-
ment aux conditions fixées par le Roi, à une nomina-
tion ou une désignation à une fonction dans les services
de police.
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De in het derde  lid bedoelde beslissing tot benoe-
ming of aanwijzing bepaalt uitdrukkelijk dat vanaf de
datum van kennisgeving of betekening ervan de be-
trokken brigadecommissaris onderworpen is aan alle
bepalingen die het statuut vastleggen van de perso-
neelsleden bedoeld in artikel 117.

Voor de toepassing van artikel 248, vierde lid, wordt
de brigadecommissaris die zich met toepassing van
het tweede lid kandidaat stelt voor een betrekking in
een lokaal politiekorps geacht een gewezen lid van de
gemeentepolitie te zijn.

Art. 241

Onverminderd artikel 235, gaan de leden van het
operationeel korps en van de categorie bijzonder politie-
personeel van de rijkswacht en de gerechtelijke offi-
cieren en agenten van de gerechtelijke politie bij de
parketten over naar het operationeel kader van de fe-
derale politie.

Onverminderd artikel 235, gaan de militairen, over-
geplaatste militairen en burgers die deel uitmaken van
het administratief en logistiek korps van de rijkswacht,
het burgerlijk hulppersoneel van de rijkswacht, het hulp-
personeel van de gerechtelijke politie bij de parketten
en het contractueel personeel van de algemene politie-
steundienst over naar het administratief en logistiek
kader van de federale politie.

De personeelsleden van het ministerie van Justitie,
aangewezen door de minister van Justitie, gaan over
naar het administratief en logistiek kader van de fede-
rale politie en dit naar rata van de capaciteit die in dat
ministerie wordt besteed aan het beheer en de werking
van de  gewezen gerechtelijke politie bij de parket-
ten.26

De personeelsleden van het ministerie van Binnen-
landse Zaken aangewezen door de minister van Bin-
nenlandse Zaken gaan over naar het administratief en
logistiek kader van de federale politie.

De personeelsleden werkzaam in de algemene politie-
steundienst, die geen lid zijn van een politiedienst, en
die worden aangewezen door, naar gelang van het ge-
val, de minister van Binnenlandse Zaken of de minis-
ter van Justitie, gaan over naar het administratief en
logistiek kader van de federale politie.

Art. 241

Onverminderd artikel 235, gaan de leden van het
operationeel korps en van de categorie bijzonder politie-
personeel van de rijkswacht en de gerechtelijke offi-
cieren en agenten van de gerechtelijke politie bij de
parketten over naar het operationeel kader van de fe-
derale politie.

Onverminderd artikel 235, gaan de militairen, over-
geplaatste militairen en burgers die deel uitmaken van
het administratief en logistiek korps van de rijkswacht,
het burgerlijk hulppersoneel van de rijkswacht, het hulp-
personeel van de gerechtelijke politie bij de parketten
en het contractueel personeel van de algemene politie-
steundienst over naar het administratief en logistiek
kader van de federale politie.

26 Toevoeging : art. 24
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(Nouvel alinéa 4) La décision de nomination ou
de désignation visée à l’alinéa 3 détermine expres-
sément que le commissaire de brigade concerné
est soumis à toutes les dispositions qui détermi-
nent le statut des membres du personnel visés à
l’article 117, à partir de la date de la prise de con-
naissance ou de la  notification de cette décision.

(Nouvel alinéa 5) Pour l’application de l’article
248, alinéa 4, le commissaire de brigade qui, con-
formément à l’alinéa 2, présente sa candidature pour
un emploi dans un corps de police locale, est censé
avoir été membre de la police communale. ».

Article 241

De la même loi :
« (Alinéa 1er ) Sans préjudice de l’article 235, les

membres du corps opérationnel et de la catégorie de
personnel de police spéciale de la gendarmerie et les
officiers et agents judiciaires de la police judiciaire près
les parquets passent dans le cadre opérationnel de la
police fédérale.

(Alinéa 2 ) Sans préjudice de l’article 235, les mili-
taires, les militaires transférés et les civils qui font partie
du corps administratif et logistique de la gendarmerie,
le personnel civil auxiliaire de la gendarmerie, le per-
sonnel auxiliaire de la police judiciaire près les par-
quets et le personnel contractuel du service général
d’appui policier passent dans le cadre administratif et
logistique de la police fédérale.

(Nouvel alinéa 3) Les membres du personnel du
ministère de la Justice, désignés par le ministre de
la Justice, passent au cadre administratif et logisti-
que de la police fédérale au prorata de la capacité
consacrée, au sein de ce ministère, à la gestion et
au fonctionnement de l’ancienne police judiciaire
près les parquets.

(Nouvel alinéa 4) Les membres du personnel du
ministère de l’Intérieur désignés par le ministre de
l’Intérieur passent au cadre administratif et logisti-
que de la police fédérale.

(Nouvel alinéa 5) Les membres du personnel em-
ployés au service général d’appui policier, qui ne sont
pas membres d’un service de police et qui sont dé-
signés, selon le cas, par le ministre de l’Intérieur ou
par le ministre de la Justice, passent au cadre admi-
nistratif et logistique de la police fédérale. ».

Article 241

De la même loi :
« (Alinéa 1er ) Sans préjudice de l’article 235, les

membres du corps opérationnel et de la catégorie de
personnel de police spéciale de la gendarmerie et les
officiers et agents judiciaires de la police judiciaire près
les parquets passent dans le cadre opérationnel de la
police fédérale.

(Alinéa 2 ) Sans préjudice de l’article 235, les mili-
taires, les militaires transférés et les civils qui font partie
du corps administratif et logistique de la gendarmerie,
le personnel civil auxiliaire de la gendarmerie, le per-
sonnel auxiliaire de la police judiciaire près les par-
quets et le personnel contractuel du service général
d’appui policier passent dans le cadre administratif et
logistique de la police fédérale.
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Art. 242

De in het vorige artikel bedoelde personeelsleden
zijn onderworpen aan de bepalingen die het statuut of
de rechtspositie vastleggen van de leden van het ope-
rationeel of van het administratief en logistiek kader
van de federale politie en van de lokale politie.

Zij kunnen echter beslissen onderworpen te blij-
ven aan de wetten en reglementen die, naar gelang
van het geval, van toepassing zijn op de leden van
het operationeel korps van de rijkswacht, op de le-
den van de categorie bijzonder politiepersoneel van
de rijkswacht, op de gerechtelijke officieren en agen-
ten van de gerechtelijke politie bij de parketten, op
de militairen, overgeplaatste militairen en burgers
van het administratief en logistiek korps van de
rijkswacht en van de gerechtelijke politie bij de par-
ketten en op de in artikel 241, derde en vierde lid,
bedoelde personeelsleden.27

De beslissing bedoeld in het tweede lid wordt geno-
men binnen de drie maanden die volgen op de inwer-
kingtreding van onderhavig artikel en wordt door het
betrokken personeelslid schriftelijk meegedeeld aan de
bevoegde overheid. Eenmaal overgegaan naar de fe-
derale politie kan het personeelslid te allen tijde vra-
gen om te worden onderworpen aan de bepalingen be-
doeld in het eerste lid.

In het bij het tweede lid bepaalde geval, zijn de arti-
kelen 123 tot 127 en 129 tot 132 op hen van toepas-
sing.

De wijzigingen aan de wetten en reglementen be-
doeld in het tweede lid die werden aangebracht na de
datum van hun overgang, zijn op hen eveneens van
toepassing.

Art. 247bis28

De gemeente- of de politieraad doet voor het einde
van de derde maand na de installatie van de nieuwe
gemeenteraad in de politiezones die bestaan uit één
gemeente, of van de politieraad als het een meer-
gemeentezone betreft, de gemotiveerde voordracht
voor de bij eerste aanstelling in de zin van artikel 247
te benoemen chef van het lokale politiekorps.

Onverminderd de toepassing van de artikelen 52 en
89 en indien niet is voldaan aan de bepalingen van het
eerste lid, wordt, met ingang van de eerste maand na

Art. 242

De in het vorige artikel bedoelde personeelsleden
zijn onderworpen aan de bepalingen die het statuut of
de rechtspositie vastleggen van de leden van het ope-
rationeel of van het administratief en logistiek kader
van de federale politie en van de lokale politie.

Zij kunnen echter beslissen onderworpen te blijven
aan de wetten en reglementen die, naargelang van het
geval, van toepassing zijn op de leden van het opera-
tioneel korps van de rijkswacht, op de leden van de
categorie bijzonder politiepersoneel van de rijkswacht,
op de gerechtelijke officieren en agenten van de ge-
rechtelijke politie bij de parketten, op de militairen, over-
geplaatste militairen en burgers van het administratief
en logistiek korps van de rijkswacht en van de gerech-
telijke politie bij de parketten.

De beslissing bedoeld in het tweede lid wordt geno-
men binnen de drie maanden die volgen op de inwer-
kingtreding van onderhavig artikel en wordt door het
betrokken personeelslid schriftelijk meegedeeld aan de
bevoegde overheid. Eenmaal overgegaan naar de fe-
derale politie kan het personeelslid te allen tijde vra-
gen om te worden onderworpen aan de bepalingen be-
doeld in het eerste lid.

In het bij het tweede lid bepaalde geval, zijn de arti-
kelen 123 tot 127 en 129 tot 132 op hen van toepas-
sing.

De wijzigingen aan de wetten en reglementen be-
doeld in het tweede lid die werden aangebracht na de
datum van hun overgang, zijn op hen eveneens van
toepassing.

27 Vervanging : art. 25
28 Toevoeging : art. 26
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Article 242

Alinéa 2, de la même loi :

 «Toutefois, ils peuvent décider de rester soumis
aux lois et règlements qui, selon le cas, sont d’ap-
plication aux membres du corps opérationnel de la
gendarmerie, aux membres de la catégorie de per-
sonnel de police spéciale de la gendarmerie, aux
officiers et agents judiciaires de la police judiciaire
près les parquets, aux militaires, aux militaires trans-
férés et aux civils du corps administratif et logisti-
que de la gendarmerie ou de la police judiciaire près
les parquets ou aux membres du personnel visés à
l’article 241, alinéas 3, 4 et 5.».

Article 242

Alinéa 2, de la même loi :

« Toutefois, il peuvent décider de rester soumis aux
lois et règlements qui, selon le cas, sont d’application
aux membres du corps opérationnel de la gendarme-
rie, aux membres de la catégorie de personnel de po-
lice spéciale de la gendarmerie, aux officiers et agents
judiciaires de la police judiciaire près les parquets, aux
militaires, aux militaires transférés et aux civils du corps
administratif et logistique de la gendarmerie et de la
police judiciaire près les parquets. ».
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het verstrijken van de in het eerste lid bepaalde ter-
mijn, de uitbetaling van de in artikel 41 bedoelde fede-
rale toelage van rechtswege opgeschort en dit ten
belope van een twaalfde ervan per begonnen maand.
In voorkomend geval kan de federale staat reeds uit-
gevoerde uitbetalingen terugvorderen.

Zodra een gemeenteraad of een politieraad de in het
eerste lid bepaalde gemotiveerde voordracht heeft ge-
daan of indien toepassing werd gemaakt van artikel
247ter, tweede of derde lid, zodra de korpschef is be-
noemd, houdt de opschorting van de uitbetaling van de
in artikel 41 bedoelde federale toelage op met ingang
van de eerste van de maand volgend op de maand
waarin de gemotiveerde voordracht is geschied. De met
toepassing van het tweede lid niet betaalde twaalfden
van de federale toelage blijven evenwel vervallen ten-
zij de minister van Binnenlandse zaken, op gemoti-
veerd voorstel van de gouverneur, besluit dat het niet
vervullen van het bepaalde in het eerste lid, het gevolg
van overmacht is. In dit laatste geval worden de ver-
vallen bedragen uitbetaald.

Art. 247ter29

Onverminderd de toepassing van artikel 89 en van
artikel 247bis, tweede lid, richt de minister van Bin-
nenlandse zaken na het verstrijken van de in artikel
247bis, eerste lid, bepaalde termijn, een verzoek tot
de in gebreke blijvende gemeente of meergemeente-
zone om over te gaan tot de voordracht van een ge-
schikt bevonden kandidaat voor de eerste aanwijzing
als chef van de lokale politie . In deze brief maakt hij
melding van het bepaalde in het tweede lid.

Indien de gemeenteraad of de politieraad weigert,
nalaat of in de onmogelijkheid verkeert een geschikt
bevonden kandidaat voor te dragen voor 1 november
2001, dan wordt aan deze voordracht voorbij gegaan
en stelt de Koning de korpschef van de lokale politie
aan uit de lijst van de met toepassing van de in artikel
247 bepaalde voorwaarden en regels geschikt bevon-
den kandidaten en na kennis te hebben genomen van
de adviezen waarvan de inwinning is opgelegd krach-
tens het in uitvoering van artikel 247 genomen besluit.

Indien blijkt dat op 1 november 2001 nog geen lijst
van de kandidaten is gemaakt die geschikt werden be-
vonden, kan de minister van Binnenlandse zaken zelf,
op kosten van de gemeente of meergemeentezone, de
in uitvoering van ar tikel 247 bepaalde eerste

29 Toevoeging : art. 27
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aanwijzingsprocedure aanvatten dan wel voortzetten.,
met dien verstande dat hij hierbij in de plaats treedt
van, naar gelang van het geval, de gemeenteraad, de
politieraad, de burgemeester, het politiecollege of de
voorzitter van het politiecollege, voor elke beslissing
die met betrekking tot deze aanwijzingsprocedure door
deze organen moet worden genomen of voor elke han-
deling die door deze moet worden gesteld. De Koning
stelt vervolgens de korpschef van de lokale politie aan
uit de lijst van de met toepassing van dit lid geschikt
bevonden kandidaten en na kennis te hebben genomen
van de adviezen waarvan de inwinning is opgelegd
krachtens het in uitvoering van artikel 247 genomen
besluit.

De invordering van de in het derde lid bepaalde kos-
ten geschiedt overeenkomstig artikel 89, tweede lid.

Art. 248

De lokale politie wordt per groep van politiezones
ingesteld, wanneer de Koning vaststelt dat de volgende
voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de oprichting
van een lokale politie vervuld zijn :

1° het territoriaal ambtsgebied van de zone is be-
paald overeenkomstig artikel 9;

2° het effectief en het kader van het lokale politie-
korps is vastgelegd overeenkomstig de artikelen 38
en 47;

3° de federale dotatie van de politiezone bedoeld in
artikel 41 is bepaald;

4° in een ééngemeentezone stemt de ingeschre-
ven  begroting voor de kosten die ten hare laste voor
het lokale politiekorps worden gelegd, overeen met de
minimumnormen. In een meergemeentezone wordt de
gemeentelijke dotatie en de verdeling van de dotaties
onder de gemeenten bepaald overeenkomstig de
minimumnormen. Die minimumnormen worden vastge-
legd overeenkomstig artikel 39;

(30)

Het koninklijk besluit tot inrichting van de lokale po-
litie maakt de artikelen 202 tot 210, 225 en 235 tot 239
van kracht in deze politiezone.

Art. 248

De lokale politie wordt per groep van politiezones
ingesteld, wanneer de Koning vaststelt dat de volgende
voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de oprichting
van een lokale politie vervuld zijn :

1° het territoriaal ambtsgebied van de zone is be-
paald overeenkomstig artikel 9;

2° het effectief en het kader van het lokale politie-
korps is vastgelegd overeenkomstig de artikelen 38
en 47;

3° de federale dotatie van de politiezone bedoeld in
artikel 41 is bepaald;

4° in een ééngemeentezone stemt de ingeschre-
ven  begroting voor de kosten die ten hare laste voor
het lokale politiekorps worden gelegd, overeen met de
minimumnormen. In een meergemeentezone wordt de
gemeentelijke dotatie en de verdeling van de dotaties
onder de gemeenten bepaald overeenkomstig de
minimumnormen. Die minimumnormen worden vastge-
legd overeenkomstig artikel 39;

5° het zonaal veiligheidsplan, goedgekeurd overeen-
komstig artikel 37, omvat de noodzakelijke middelen
voor de uitvoering van de bij de artikelen 61 tot 64
bedoelde opdrachten.

Het koninklijk besluit tot inrichting van de lokale po-
litie maakt de artikelen 202 tot 210, 225 en 235 tot 239
van kracht in deze politiezone.

30 Opheffing : art. 28
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Article 248

De la même loi :

« La police locale est constituée par groupe de zo-
nes de police, lorsque le Roi constate que les condi-
tions suivantes nécessaires pour permettre la consti-
tution d’une police locale sont remplies :

1° le ressort territorial de la zone est fixé confor-
mément à l’article 9;

2° l’effectif et le cadre du corps de police locale est
fixé conformément aux articles 38 et 47;

3° la dotation fédérale de la zone de police prévue
à l’article 41 est fixée;

4° dans une zone monocommunale, le budget ins-
crit pour les dépenses mises à sa charge pour le corps
de police locale est conforme aux normes minimales.
Dans une zone pluricommunale la dotation communale
et la répartition des dotations entre communes sont
fixées conformément aux normes minimales. Ces nor-
mes minimales sont fixées conformément à l’article 39;

5°  (abrogé)

L’arrêté royal constituant la police locale met les ar-
ticles 202 à 210, 225 et 235 à 239 en vigueur dans
cette zone de police.

Article 248

De la même loi :

« La police locale est constituée par groupe de zo-
nes de police, lorsque le Roi constate que les condi-
tions suivantes nécessaires pour permettre la consti-
tution d’une police locale sont remplies :

1° le ressort territorial de la zone est fixé confor-
mément à l’article 9;

2° l’effectif et le cadre du corps de police locale est
fixé conformément aux articles 38 et 47;

3° la dotation fédérale de la zone de police prévue
à l’article 41 est fixée;

4° dans une zone monocommunale, le budget ins-
crit pour les dépenses mises à sa charge pour le corps
de police locale est conforme aux normes minimales.
Dans une zone pluricommunale la dotation communale
et la répartition des dotations entre communes sont
fixées conformément aux normes minimales. Ces nor-
mes minimales sont fixées conformément à l’article 39;

5° le plan zonal de sécurité approuvé conformément
à l’article 37 comprend les ressources nécessaires à
l’exécution des missions visées aux articles 61 à 64.

L’arrêté royal constituant la police locale met les ar-
ticles 202 à 210, 225 et 235 à 239 en vigueur dans
cette zone de police.
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De leden van de territoriale brigades van de federale
politie genieten voorrang voor de opvulling van het ver-
schil tussen de minimale formaties van de zone zoals
bepaald door de Koning in uitvoering van artikel 38 en
de huidige globale formatie van de gemeentepolitie-
korpsen van deze zone.

De toekenning van de ambten die een gezags-
uitoefening inhouden in de personeelsformatie van het
lokaal politiekorps waarborgt een evenredige verdeling
van deze ambten tussen de gewezen leden van de
gemeentepolitie en van de territoriale brigades van de
federale politie.  Indien er evenwel onvoldoende officie-
ren zijn voor het aldus begeven van de ambten van
hoger officier, geldt vervolgens voor die ambten een
evenredige verdeling tussen de leden van de gemeente-
politie en de leden van de gemeentepolitie en de leden
van de federale politie, in functie van hun respectieve
inbreng.31

Voor de eerste vaststelling bedoeld in artikel 12,
vierde lid, worden de bevoegdheden van de politieraad
door de gouverneur uitgeoefend.32

Art. 248bis33

§ 1. De roerende goederen met inbegrip van de on-
roerende goederen door bestemming, zowel behorend
tot het openbaar als tot het privaat domein die worden
aangewend voor de uitoefening van de bevoegdheden
van de gemeentepolitie worden aan de meergemeente-
zone overgedragen.

De roerende goederen met inbegrip van de onroe-
rende goederen door bestemming, zowel behorend tot
het openbaar als tot het privaat domein die worden aan-
gewend voor de uitoefening van de bevoegdheden van
de territoriale brigades van de federale politie worden
aan de meergemeentezone of aan de gemeente, naar
gelang van het geval, overgedragen.

§ 2.  De in § 1 bedoelde overdrachten worden van
rechtswege uitgevoerd. Zij zijn zonder verdere formali-
teiten van rechtswege tegenwerpelijk aan derden, op
de datum van de oprichting van de politiezone vastge-
steld overeenkomstig artikel 248.

§ 3. De Koning bepaalt de inventaris- en schattings-
regels van de in § 1 bedoelde goederen.

De leden van de territoriale brigades van de federale
politie genieten voorrang voor de opvulling van het ver-
schil tussen de minimale formaties van de zone zoals
bepaald door de Koning in uitvoering van artikel 38 en
de huidige globale formatie van de gemeentepolitie-
korpsen van deze zone.

De toekenning van de ambten die een gezags-
uitoefening inhouden in de personeelsformatie van het
lokaal politiekorps waarborgt een evenredige verdeling
van deze ambten tussen de gewezen leden van de
gemeentepolitie en van de territoriale brigades van de
federale politie.

31 Toevoeging : art. 28
32 Toevoeging : art. 28
33 Toevoeging : art. 29
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Les membres des brigades territoriales de la police
fédérale bénéficient d’une priorité pour combler la dif-
férence entre l’effectif minimal de la zone tel que fixé
par le Roi en exécution de l’article 38 et l’effectif actuel
global des corps de police communale de celle-ci.

L’attribution des emplois du cadre du corps de po-
lice locale emportant l’exercice d’une autorité garantit
une répartition proportionnelle des emplois aux anciens
membres de la police communale et des brigades ter-
ritoriales de la police fédérale. Cependant, lorsqu’il y
a un nombre insuffisant d’officiers pour l’attribu-
tion des emplois d’officier supérieur, une réparti-
tion proportionnelle de ces derniers s’effectue en-
tre les anciens membres de la police communale et
les membres de la police fédérale, en fonction de
leur apport respectif.».

(Nouvel alinéa 5)  Pour la première fixation visée
à l’article 12, alinéa 4, les compétences du conseil
de police sont exercées par le gouverneur. ».

Les membres des brigades territoriales de la police
fédérale bénéficient d’une priorité pour combler la dif-
férence entre l’effectif minimal de la zone tel que fixé
par le Roi en exécution de l’article 38 et l’effectif actuel
global des corps de police communale de celle-ci.

L’attribution des emplois du cadre du corps de po-
lice locale emportant l’exercice d’une autorité garantit
une répartition proportionnelle des emplois aux anciens
membres de la police communale et des brigades ter-
ritoriales de la police fédérale. ».
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Hij bepaalt het bedrag:

1° Van de eventuele bijkomende dotatie die de ge-
meente aan de meergemeentezone overdraagt, wan-
neer de waarde van de overgedragen goederen onder
de minimale norm ligt die Hij vaststelt.

2° Van de eventuele bijkomende toelage die de fe-
derale Staat, naar gelang van het geval, aan de meer-
gemeentezone of aan de gemeente overdraagt, wan-
neer de waarde van de overgedragen goederen onder
de minimale norm ligt die Hij vaststelt.

Wanneer de waarde van de overgedragen goederen
de in het tweede lid bedoelde minimale norm overtreft,
wordt de voornoemde dotatie verminderd met het ver-
schil tussen de twee bedragen.

§ 4. De meergemeentezone of de gemeente neemt
de rechten en verplichtingen over van de gemeente of
van de federale Staat, naar gelang van het geval, be-
treffende de haar krachtens § 1 overgedragen goede-
ren, met inbegrip van de rechten en verplichtingen ver-
bonden aan hangende en toekomstige gerechtelijke
procedures.

De overdragende gemeente of de federale Staat, naar
gelang van het geval, blijft echter gehouden voor de
verplichtingen waarvan de betaling of de uitvoering
opeisbaar was vóór de eigendomsoverdracht van de in
dit artikel bedoelde roerende goederen.

§ 5. De in dit artikel bedoelde goederen worden over-
gedragen in de staat waarin zij zich bevinden, met in-
begrip van de aan deze goederen verbonden lasten en
verplichtingen.

§ 6. Indien er een geschil rijst in verband met een
overgedragen goed kan de meergemeentezone of de
gemeente, naar gelang van het geval, steeds de over-
dragende gemeente of de federale Staat bij de zaak
betrekken. Deze laatsten kunnen steeds in de zaak
vrijwillig tussenkomen.

Art. 248ter

De goederen, die tot de niet gespecialiseerde indivi-
duele uitrusting van een politieambtenaar behoren,
worden, naar gelang van het geval,  van rechtswege
overgemaakt aan de politiezone, de gemeente of de
federale Staat, wanneer die politieambtenaar het voor-
werp uitmaakt van een maatregel van mobiliteit tussen
twee korpsen van de lokale politie, of tussen de laatst-
genoemde en de federale politie, of wanneer hij wordt
gedetacheerd, aangesteld of bevorderd in een andere
politiedienst.
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Art. 249

Voorafgaand aan de instelling van de lokale politie
kunnen politieovereenkomsten tussen de minister van
Binnenlandse Zaken en de gemeenten van een zone
worden afgesloten. Deze overeenkomsten behelzen de
nadere regels, met inbegrip van de aanwijzing binnen
de zone van een politiechef die alle bestaande politie-
korpsen leidt, volgens welke de
gemeentepolitekorps(en) en de territoriale brigade(s)
van de federale politie optreden als één enkele opera-
tionele eenheid onder het gezag van de burgemeester(s)
van die gemeente(n) en, voor de opdrachten van ge-
rechtelijke politie, van de procureur des Konings. 34

Art. 250bis35

Ten laatste op 1 november 2001 keurt, met betrek-
king tot het financiële dienstjaar 2002, elke gemeente-
raad de in artikel 39, eerste lid bepaalde begroting goed,
dan wel de in artikel 40, derde lid, bedoelde dotatie.

Indien een gemeente of een meergemeentezone niet
voldoet aan de in het eerste lid bepaalde verplichting,
kan de minister van Binnenlandse Zaken of de gouver-
neur, onverminderd de toepassing van artikel 89, zelf
naar gelang van het geval, op kosten van de gemeente
of van de meergemeentezone, de in het eerste lid be-
paalde begroting of gemeentelijke dotatie, bepalen over-
eenkomstig de in artikel 39, eerste lid of 40, eerste lid,
vastgestelde minimale begrotingsnormen.

De invordering van de in het tweede lid bepaalde
kosten geschiedt overeenkomstig artikel 89, tweede
lid.

Art. 250ter36

Met het oog op de instelling van de lokale politie, keurt
de gemeente- of de politieraad uiterlijk voor het einde
van de zesde maand na de installatie van de nieuwe
gemeenteraad als het politiezones betreft die bestaan
uit één gemeente of van de politieraad als het een meer-
gemeentezone betreft, de in artikel 47, eerste lid, be-
paalde personeelsformatie goed en verstuurt dit besluit
in uitvoering van artikel 67, eerste lid, binnen dezelfde
termijn ter goedkeuring naar de gouverneur.

Art. 249

Voorafgaand aan de instelling van de lokale politie
kunnen politieovereenkomsten tussen de minister van
Binnenlandse Zaken en de gemeenten van een zone
worden afgesloten. Deze overeenkomsten behelzen de
nadere regels, met inbegrip van de aanwijzing binnen
de zone van een politiechef die alle bestaande politie-
korpsen leidt, volgens welke de
gemeentepolitekorps(en) en de territoriale brigade(s)
van de federale politie optreden als één enkele opera-
tionele eenheid onder het gezag van de burgemeester(s)
van die gemeente(n) en, voor de opdrachten van ge-
rechtelijke politie, van de procureur des Konings. Deze
overeenkomsten kunnen pas worden afgesloten wan-
neer de voorwaarden, bepaald in artikel 248, 1° tot 5°,
zijn vervuld.

34 Opheffing : art. 31
35 Toevoeging : art. 32
36 Toevoeging : art. 33
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Article 249

De la même loi :
« Préalablement à la constitution de la police locale,

des conventions de police entre le ministre de l’Inté-
rieur et les communes d’une zone peuvent êtres con-
clues. Ces conventions contiennent les modalités, en
ce compris la désignation dans la zone d’un chef de
police dirigeant tous les corps de police présents, se-
lon lesquelles le ou les corps de police communale et
la ou les brigade(s) territoriale(s) de la police fédérale
font l’objet d’une association dans laquelle ils fonction-
nent comme une seule unité opérationnelle placée sous
l’autorité du ou des bourgmestre(s) de cette (ces)
commune(s) et, pour les missions de police judiciaire,
du procureur du Roi. Ces conventions ne peuvent être
conclues qu’après que les conditions prévues à l’ar-
ticle 248, 1° à 5°, aient été remplies.».

Article 249

De la même loi :
« Préalablement à la constitution de la police locale,

des conventions de police entre le ministre de l’Inté-
rieur et les communes d’une zone peuvent êtres con-
clues. Ces conventions contiennent les modalités, en
ce compris la désignation dans la zone d’un chef de
police dirigeant tous les corps de police présents, se-
lon lesquelles le ou les corps de police communale et
la ou les brigade(s) territoriale(s) de la police fédérale
font l’objet d’une association dans laquelle ils fonction-
nent comme une seule unité opérationnelle placée sous
l’autorité du ou des bourgmestre(s) de cette (ces)
commune(s) et, pour les missions de police judiciaire,
du procureur du Roi. Ces conventions ne peuvent être
conclues qu’après que les conditions prévues à l’arti-
cle 248, 1° à 5°, aient été remplies. ».
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Indien een gemeente of een meergemeentezone niet
voldoet aan de in het eerste lid bepaalde verplichting,
kan de minister van Binnenlandse zaken of de gouver-
neur, onverminderd de toepassing van artikel 89, zelf,
naar gelang van het geval, op kosten van de gemeente
of de meergemeentezone, de in het eerste lid bedoelde
personeelsformatie bepalen overeenkomstig de in uit-
voering van ar tikel 47, eerste lid, vastgestelde
minimumnormen.

De invordering van de in het tweede lid bepaalde
kosten geschiedt overeenkomstig artikel 89, tweede
lid.

Art. 250quinquies37

Met het oog op en tot de inplaatsstelling van de lo-
kale politie en onverminderd de toepassing van artikel
247bis, zal vanaf 1 april 2001 een door de Koning be-
paalde federale toelage rechtstreeks aan de gemeen-
ten  uitbetaald worden.

Art. 257bis38

De personeelsdiensten van de gemeentepolitie, ver-
strekken het sociaal secretariaat GPI, op diens aan-
vraag, alle informatie nodig met het oog op de opdrachten
bedoeld in de artikelen 140ter en 140quater.  Zij treffen
de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de ge-
gevens, betreffende de betrokken personeelsleden, die
opgeslagen zijn in eigen informatiesystemen of in in-
formatiesystemen van rekencentra waarop zij vóór de
politiehervorming een beroep deden voor de loon-
berekening, tijdig, op de informatiedrager en in de vorm
gewenst door de CDVU, ter beschikking van het so-
ciaal secretariaat GPI worden gesteld.

 37 Toevoeging : art. 34
38 Toevoeging : art. 35
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