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GEMEENTEWET - ONVERENIGBAARHEDEN. (B.S. 08.03.1996)

Aan Mevrouw en de Heren Provinciegouverneurs.
Ter informatie :
Aan de Dames en Heren Arrondissementscommissarissen,
Aan de Dames en Heren Burgemeesters,
Mevrouw, Mijnheer de Gouverneur,
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Kenniscentrum – Documentatiedienst

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Artikel 216, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat het de leden van de
gemeentepolitie verboden is (...) enige betrekking uit te oefenen die als onverenigbaar met hun
ambtsbezigheden kan beschouwd worden.
Regelmatig wordt aan mijn diensten de vraag gesteld of er een onverenigbaarheid bestaat tussen
het ambt van politieambtenaar en een bijbetrekking van brandweerman of ambulancier.
Mijn departement heeft steeds het standpunt gehanteerd dat hier inderdaad sprake is van een
volstrekte onverenigbaarheid.
De onverenigbaarheid voor dergelijke betrekkingen is het gevolg van het feit dat de betrokken
politieagent via twee verschillende functies tegenover misdrijven kan komen te staan wat inderdaad
leidt tot deontologische problemen op het vlak van het beroepsgeheim. Daarnaast kan zich een
beschikbaarheidsprobleem stellen in het geval dat de betrokkene voor beide betrekkingen op
eenzelfde moment wordt opgeroepen voor een dringende interventie. Het uitoefenen van een van
deze bijbetrekkingen kan aldus tekortkomingen aan de beroepsplichten tot gevolg hebben.
Trouwens, in de omzendbrief POL 43 van 24 maart 1992 ter toelichting van de tuchtregeling van
de agenten van de gemeentepolitie worden o.a. als plichten vermeld : loyauteit, continuïteit, discretieen zwijgplicht, gehoorzaamheid, ijver en efficiëntie en verplichting tot aangifte.
Derhalve dient het, op grond van het voormelde artikel 216, aan de leden van de gemeentepolitie
verboden te blijven om een dergelijke bijbetrekking uit te oefenen.
Ik wens er verder de aandacht op te vestigen dat bij overtreding van bovenstaand verbod de
betrokkene een tuchtstraf kan worden opgelegd, en dit overeenkomstig het tweede lid van hetzelfde
artikel 216.
Ingevolge artikel 171bis van de nieuwe gemeentewet behoort het overigens aan de burgemeester
om toe te zien op een correcte toepassing van het meergenoemde artikel 216.
Ik verzoek U, Mevrouw, Mijnheer de Gouverneur, in het Bestuursmemoriaal de datum aan te
geven waarop deze omzendbrief bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad.

