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Motie van de hh. Cools, De Bock en Hayette: Decumul van mandaten. 
 

Tekst van het ontwerp van motie 
 
Motie ingediend door Marc Cools (Uccle En Avant), Emmanuel De Bock (Défi) en Bernard Hayette (PS) 

inzake de decumul van mandaten. 
  
Gelet op het voorstel van ordonnantie (A-550/1-2016/2017), ingediend in het Brusselse parlement door 

Zoé Genot, Bruno De Lille, Fabian Maingain, Caroline Désir en Jef Van Damme, tot wijziging van de nieuwe 
gemeentewet om de functies burgemeester/schepen onverenigbaar te maken met een mandaat in een 
gewestelijk of federaal parlement; 

Overwegende dat de auteurs dit rechtvaardigen omwille van de grote verwachtingen van het bestuur 
binnen de hedendaagse maatschappij en dat een dergelijke onverenigbaarheid tot een grotere beschikbaarheid 
van verkozenen zal leiden; 
Gelet op de verklaringen van fractieleidster Zoé Genot tijdens de parlementaire debatten van 8 juni 2018 
(Integraal verslag 33 - Sessie 2017-2018): "Mevrouw Genot vond de machtsconcentratie een probleem. Zij stelde 
vast dat dossiers vaak vastlopen op belangenconflicten. Hoewel iedereen zijn eigen gemeente verdedigt, moet in 
dit geval het gewestbelang vooropstaan. Voorts vond zij het niet normaal dat een politicus twee lonen krijgt. 
Mevrouw Genot zou willen dat het Brussels Gewest het voortouw neemt inzake goed bestuur."; 
Gelet op het voorstel van bijzondere ordonnantie (A-530/1 – 2016/2017) tot wijziging van de bijzondere wet van 
12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde een bijkomende onverenigbaarheid in te 
voeren voor de volksvertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement: "Er wordt dus voorgesteld 
om het mandaat van lid van het Parlement onverenigbaar te maken met een bezoldigd uitvoerend mandaat van 
burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter, voor de gemeenten met meer van 50.000 inwoners. Een 
gelijkaardige regel bestaat al voor de Belgische leden van het Europees Parlement, op grond van de wet van 23 
maart 1989. Het is dus legitiem en billijk om de toepassing daarvan uit te breiden naar de leden van het 
gewestparlement."; 

Overwegende dat de beschikbaarheid van verkozenen een echte uitdaging is in een gemeente zoals Ukkel 
die met 82.000 inwoners een van de grootste Brusselse gemeentes is; 

Overwegende dat dit in het bijzonder geldt voor de verantwoordelijkheden inzake veiligheid en dat de 
functie van burgemeester binnen een dergelijke gemeente een voltijdse functie is; 

De gemeenteraad:  
- vraagt aan het Brusselse parlement om zo snel mogelijk het voorstel van ordonnantie inzake de 

onverenigbaarheid van de functie burgemeester/schepen met die van parlementair goed te keuzen; 
 - verzoekt dat Ukkelse collegeleden in afwachting van deze goedkeuring zich nu al vrijwillig te conformeren 

daags na de gewestelijke verkiezingen en dit in overeenstemming met eerdere verklaringen van de bedoelde 
verkozenen. 

Beslist de onderhavige motie over te maken aan de minister-president van de regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en aan de voorzitter van het Brusselse parlement. 

 
De h. Cools geeft aan dat de gemeenteraad deze motie zou moeten goedkeuren om welomschreven 

redenen. Brusselse mandatarissen hebben sinds de invoering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1989 
meer taken gekregen en het werk van burgemeesters en schepenen is eveneens complexer geworden. Hij is ook 
voorstander om toe te voegen dat deze onverenigbaarheid eveneens de OCMW-voorzitters zou betreffen om 
rekening te houden met de suggesties van de h. Norré. 

 
Het principe van decumul maakt het voorwerp uit van voorstellen van Ecolo, Défi, Groen en SPA voor 

mandatarissen van gemeentes met meer dan 50.000 inwoners.  
 
De h. Cools voegt hieraan toe dat zijn motie van algemene aard en niet persoonsgebonden is. 
 
De h. Hayette vindt dat dit punt niet op de agenda zou hebben gestaan mocht de burgemeester duidelijk 

hebben aangegeven wat hij zou doen mocht hij verkozen worden. De beslissing omtrent de onontvankelijkheid 



tijdens de vorige gemeenteraad schendt de democratische rechten. Hij hoopt dat de meerderheid deze motie zal 
steunen. 

 
De h. De Bock geeft aan dat de motie de burgemeester niet verbiedt om zich verkiesbaar te stellen, enkel 

een cumul van bepaalde functies. 
 
De h. Desmet vermeldt dat Ecolo steeds tegenstander is geweest van cumul. Hij stelt zich vragen over de 

echte redenen van de indieners van deze motie. 
 
Mevr. Culer deelt het standpunt van de h. Desmet. Ze vindt dat deze motie enkel tot doel heeft om een 

breuk in de meerderheid tot stand te brengen. 
 
De h. Norré herinnert eraan dat hij de functie van OCMW-voorzitter in de tekst wil laten integreren omdat 

dit eveneens een voltijdse functie is. 
 
De h. Cools apprecieert niet dat men beweert dat de oppositie de gemeenteraad wil lamleggen. Hij wil 

enkel goed bestuur promoten en de kloof tussen de burgers en de politiek dichten. Hij vindt de tussenkomsten 
van de fractieleiders van de meerderheid erg pover. Het voorstel van de h. Norré kan toegevoegd worden. 

 
De h. Cornelis zegt dat de ordonnanties waarover sprake is geweest eigenlijk wel gestemd zijn. Dus daar is 

de discussie gesloten. Als we nu nog een keer over de functie van OCMW-voorzitter gaan spreken, is dat eigenlijk 
geen bevoegdheid van het Gewestelijk Parlement. Dat is een bevoegdheid van de verenigde vergadering van de 
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. En daar hebben we een zeker dubbele meerderheid nodig en dat 
zal zeker ook gestemd worden. Dus is het belachelijk om dit hier proberen toe te voegen. Het is enkel maar 
gemaakt om de meerderheid te verdelen. 

 
Schepen Wyngaard formuleert een juridische nota: de vermelding inzake OCMW-voorzitters moet 

uitgebreid worden tot leden van het Brusselse parlement en van de vergadering van de gemeenschappelijke 
gemeenschapscommissie. 

 
De h. Cools heeft hier geen bezwaar tegen.  
 
De h. De Bock twijfelt over de gepastheid van de opmerking van schepen Wyngaard omdat de functie van 

lid van het Brusselse parlement de facto de functie van lid van de GGC impliceert. 
 
De voorzitster van de raad leest de twee voorgestelde amendementen: 
 
1) Vervanging van "burgemeester/schepen" door "burgermeester/schepen/OCMW-voorzitter"; 
2) Toevoeging na "verzoekt dat Ukkelse collegeleden" van "evenals de OCMW-voorzitter". 
De aanvulling van schepen Wyngaard zal geïntegreerd worden in het eerste amendement. 
 
De motie werd aanvaard met 18 stemmen voor, 3 tegen en 9 onthoudingen. 


