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Voorzitter: de heer Norbert De Batselier 

Vraag om uitleg van de heer Marnic De 
Meulemeester tot de heer Marino Keulen, Vlaams 
minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, 
Wonen en Inburgering, over de onverenigbaarheid 
tussen het uitoefenen van bepaalde ambten en het 
uitoefenen van een gemeentelijk of provinciaal 
politiek mandaat en het verbod op kandidaatstelling 

De voorzitter: De heer De Meulemeester heeft het 
woord. 

De heer Marnic De Meulemeester: Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, geachte collega’s, naar aan-
leiding van de naderende gemeente- en provincieraads-
verkiezingen van 8 oktober 2006 bestaan er toch nog 
onduidelijkheden aangaande een eventueel verbod op 
kandidaatstelling en de mogelijke onverenigbaarheid 
tussen de uitoefening van een bepaald ambt en de uitoe-
fening van een lokaal politiek mandaat. Het zou nuttig 
zijn als de betrokkenen hierover tijdig een duidelijk 
antwoord krijgen. 

Ik wil u daarover zes vragen voorleggen. Kunnen de 
leden van het administratief en logistiek personeel van 
een lokale politiezone kandideren voor een lokaal poli-
tiek mandaat? Indien zij verkozen worden, kunnen zij 
dan effectief zetelen? Kunnen leden van het administra-
tief en logistiek personeel dat werkzaam is bij de federa-
le politie kandideren voor een lokaal politiek mandaat, 
en indien verkozen, kunnen zij dan effectief zetelen? 
Kunnen leden van het operationele kader van een poli-
tiezone kandideren voor een lokaal politiek mandaat, en 
indien verkozen, kunnen zij dan effectief zetelen? Kun-
nen leden van het operationele kader van de federale 
politie kandideren voor een lokaal politiek mandaat, en 
indien verkozen, kunnen zij dan effectief zetelen? Kun-
nen militairen van het actief kader kandideren voor een 
lokaal politiek mandaat, en indien verkozen, kunnen zij 
dan effectief zetelen? Kunnen werknemers van een in-
tercommunale kandideren voor een lokaal politiek man-
daat, en indien verkozen, kunnen zij dan effectief zete-
len? 

De voorzitter: Minister Keulen heeft het woord. 

Minister Marino Keulen: Mijnheer de voorzitter, ge-
achte collega’s, dit is een pertinente en ook veel gestelde 
vraag. Er is daarom met de heer Decoster, administra-
teur-generaal van het agentschap voor Binnenlands Be-
stuur, afgesproken om de vraag en het antwoord op de 
website van de administratie te plaatsen. 

Ik ga eerst in op enkele algemene aspecten van kandi-
daatstellingen. Algemeen kan worden gesteld dat ie-
dereen die voldoet aan de voorwaarden die in de 
kieswetgeving zijn bepaald, zich kandidaat kan stellen 
voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 
8 oktober 2006. 

Die verkiesbaarheidvoorwaarden zijn in concreto be-
paald in artikel 65 van de Gemeentekieswet en in arti-
kel 23 van de Provinciekieswet. Om kandidaat te kun-
nen zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen moet men 
kiezer zijn en zich niet bevinden in een van de gevallen 
van uitsluiting of schorsing zoals bepaald in de artike-
len 6 en 7 van het Algemeen Kieswetboek. Het gaat 
dan meer bepaald om gevallen van veroordeling en 
gerechtelijke onbekwaamverklaring. 

De voorwaarden om kiezer te zijn verschillen naarge-
lang de nationaliteit. Zo zijn Belgen kiezer voor alle 
verkiezingen die op 8 oktober plaatsvinden, maar niet-
Belgen kunnen enkel stemmen voor de gemeenteraad  
– en de districtsraad van Antwerpen – op voorwaarde 
dat zij zich daartoe vooraf hebben laten registreren. 
Verder moet men 18 jaar oud zijn, in het bevolkingsre-
gister van de gemeente zijn ingeschreven – en wat de 
provincieraadsverkiezingen betreft in een gemeente in 
de provincie zijn ingeschreven – en ten slotte niet ge-
schorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht, zoals hier-
voor al is aangegeven. 

Ik heb het nu over de onverenigbaarheden om effectief 
te zetelen. In verschillende regelgevingen zijn onver-
enigbaarheden opgenomen die verhinderen dat een 
verkozene ook effectief als gemeenteraadslid of pro-
vincieraadslid kan zetelen. De belangrijkste ervan zijn 
opgenomen in de basiswetgeving, in casu in artikel 11 
van het Gemeentedecreet en in artikel artikel 11 van 
het Provinciedecreet. Na het reces leg ik aan de 
Vlaamse Regering een ontwerp van besluit voor dat 
ervoor moet zorgen dat deze artikelen in werking zul-
len zijn getreden op het moment van de installatie van 
de nieuwe raden. Dat laatste is mijn werkhypothese, en 
in mijn antwoord op uw concrete vragen hou ik al 
rekening met deze inwerkingtreding. 

Wat het CALog-personeel, het administratief en logis-
tiek personeel van een lokale politiezone betreft, staat 
in artikel 11, eerste lid, ten 3e, van het Gemeentede-
creet, dat er een onverenigbaarheid is tussen het lid-
maatschap van het administratief en logistiek personeel 
van een lokale politiezone en de uitoefening van een 
politiek mandaat in de gemeente die tot die zone be-
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hoort. In dat geval kunnen de betrokkenen dus niet zete-
len in de gemeenteraad. CALog-personeel kan wel zete-
len in de gemeenteraad als het werkt in een andere poli-
tiezone dan deze waartoe de gemeente behoort. De on-
verenigbaarheid bestaat niet ten aanzien van de provin-
cieraad. 

Voor het administratief en logistiek personeel van de 
federale politie bestaat er geen onverenigbaarheid. De 
betrokkenen kunnen zetelen als zij verkozen zijn. Arti-
kel 133 van de wet van 7 december 1998 over de organi-
satie van een geïntegreerde politie op twee niveaus be-
paalt dat artikel 127, derde lid van deze wet niet geldt 
voor de leden van het administratief kader van de fede-
rale politie. In dat geval is de federale overheid de werk-
gever. Deze mensen kunnen dus kandidaat zijn, verko-
zen worden en ook zetelen. 

En dan is er het operationele kader van een politiezone. 
Wat de gemeenteraden betreft, bestaat er een onverenig-
baarheid die is opgenomen in artikel 11, eerste lid, ten 
3e, van het Gemeentedecreet. Voor de provincieraden is 
er een onverenigbaarheid opgenomen in artikel 127, 
derde lid, van de wet van 7 december 1998. 

Voor het operationele kader van de federale politie is er 
eveneens een onverenigbaarheid tussen het lidmaatschap 
van het operationele kader van de federale politie en de 
uitoefening van het ambt van gemeenteraadslid en pro-
vincieraadslid. Die onverenigbaarheid is opgenomen in 
artikel 127, derde lid, van de wet van 7 december 1998. 
Geüniformeerde mensen kunnen dus niet zetelen, noch 
in de gemeenteraad, noch in de provincieraad. 

Voor de militairen hebben we de onverenigbaarheid 
opgeheven. Onlangs heeft ook de federale overheid een 
initiatief genomen en het wetsontwerp tot wijziging van 
de wet van 14 januari 1975 inzake het tuchtrecht voor de 
krijgsmacht met het oog op de toelating tot bepaalde 
politieke mandaten afgewerkt. Als gevolg van de inwer-
kingtreding van die wet zal er voor de volgende be-
stuursperiode geen onverenigbaarheid meer bestaan voor 
militairen, noch voor de gemeenteraad, noch voor de 
provincieraad. 

Ten slotte kan ik meedelen dat er voor personeelsleden 
van intercommunales geen onverenigbaarheid tussen de 
uitoefening van hun functie en de uitoefening van een 
lokaal politiek of provinciaal mandaat bestaat. 

De voorzitter: De heer De Meulemeester heeft het 
woord. 

De heer Marnic De Meulemeester: Ik dank de minister 
voor zijn antwoorden op vragen die op het terrein leven. 

De voorzitter: De heer Van Hauthem heeft het woord. 

De heer Joris Van Hauthem: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, geachte collega’s, u hebt uiteen-
gezet in welke gevallen er sprake is van een onvere-
nigbaarheid tussen een functie en het opnemen van een 
mandaat. U hebt evenwel niet geantwoord op de vraag 
of deze mensen zich mogen kandidaat stellen. Zich 
kandidaat stellen is niet hetzelfde als zetelen. Echtge-
noten mogen bijvoorbeeld wel kandideren, maar niet 
samen zetelen. We hebben nu een duidelijk zicht op de 
onverenigbaarheden als het op het zetelen aankomt, 
maar mijn vraag betreft het kandideren. 

Minister Marino Keulen: Geüniformeerde politie-
mensen kunnen ook niet kandideren. Dat is duidelijk. 
Artikel 127 van de wet van 7 december 1998 stelt dat 
politieambtenaren geen kandidaat mogen zijn voor een 
politiek mandaat. Ze mogen dus ook niet op een lijst 
staan.  

De heer Joris Van Hauthem: Als men kan zetelen, 
kan men natuurlijk ook kandideren, maar het omge-
keerde is niet altijd waar. Het is niet omdat men kan 
kandideren, dat men ook mag zetelen. Dat is niet nood-
zakelijk zo. 

Minister Marino Keulen: Het is duidelijk dat het 
CALog-personeelslid niet kan zetelen in de eigen ge-
meente, wel kandideren. Buiten de eigen gemeente kan 
het personeelslid zowel kandideren als zetelen. Wat de 
eigen zone betreft, is er nog wat onduidelijkheid. Een 
gemeenteambtenaar kon tot voor kort in de eigen ge-
meente kandideren, maar daarom nog niet zetelen. We 
willen dat in de toekomst veranderen. Politiemensen 
kunnen noch kandideren, noch zetelen. Als het  
CALog-personeelslid buiten de eigen gemeente werkt, 
kan hij zowel zetelen als kandideren. Militairen kunnen 
zowel kandideren als zetelen. Voor intercommunale 
personeelsleden zijn er ook geen beperkingen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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