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GEWONE ZITTING 2016-2017 

 

7 JULI 2017 

_____ 

 

 

SESSION ORDINAIRE 2016-2017 

 

7 JUILLET 2017 

_____ 

 

 

VERENIGDE VERGADERING VAN DE 

GEMEENSCHAPPELIJKE 

GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

_____ 

 

 

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA 

COMMISSION COMMUNAUTAIRE 

COMMUNE 
_____ 

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE 

 

tot wijziging van de organieke wet van 

8 juli 1976 betreffende de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s) 

met het oog op de invoering van 

onverenigbaarheid tussen de functie van 

voorzitter van de raad voor 

maatschappelijk welzijn en het mandaat 

van lid van het Brussels Hoofdstedelijk 

Parlement, van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, 

van het Vlaams Parlement en van het 

Europees Parlement 

 

PROPOSITION D'ORDONNANCE 

 

modifiant la loi du 8 juillet 1976 

organique des centres publics d’action 

sociale (CPAS) en vue d’instaurer une 

incompatibilité entre la fonction de 

président du conseil de l’action sociale et 

le mandat de membre du Parlement de la 

Région de Bruxelles-Capitale, de la 

Chambre des Représentants, du Sénat, du 

Parlement flamand et du Parlement 

européen 

 

(ingediend door mevrouw Zoé GENOT (F),  

de heren Bruno DE LILLE (N), Fabian MAINGAIN (F), 

mevrouw Caroline DÉSIR (F) en  

de heer Jef VAN DAMME (N)) 

_____ 

(déposée par Mme Zoé GENOT (F),  

MM. Bruno DE LILLE (N), Fabian MAINGAIN (F) 

Mme Caroline DÉSIR (F) et  

M. Jef VAN DAMME (N)) 

_____ 

 

 

Toelichting 
 

Deze ordonnantie strekt tot wijziging van de organieke 

wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn. Het is de bedoeling om een verbod 

in te voeren, voor de voorzitter van de raad voor 

maatschappelijk welzijn, tot cumulatie met de functie van 

lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van 

het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement. 

 

Tegelijk is bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een 

ander voorstel van ordonnantie ingediend om de Nieuwe 

Gemeentewet te wijzigen en aldus soortgelijke 

onverenigbaarheid in te voeren voor een burgemeester of 

een schepen. 

 

 

 

Développements 
 

La présente ordonnance vise à modifier la loi du 8 juillet 

1976 organique des centres publics d’action sociale afin 

d’interdire à un président du conseil de l’action sociale tout 

cumul avec la fonction de membre du Parlement de la 

Région de Bruxelles-Capitale, de membre de la Chambre 

des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand et du 

Parlement européen. 

 

 

Une autre proposition d’ordonnance a été déposée 

concomitamment au Parlement de la Région de Bruxelles-

Capitale afin de modifier la Nouvelle loi communale pour 

instaurer une incompatibilité similaire à l’égard d’un 

bourgmestre ou d’un échevin. 
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De hedendaagse maatschappij heeft hoge verwachtingen 

inzake bestuur. Zij verwacht dat de volksvertegen-

woordigers elk gevaar voor belangenconflict maximaal uit 

de weg gaan en dat zij zich volledig aan hun taak kunnen 

wijden. Dit voorstel van ordonnantie wil daaraan 

tegemoetkomen, door de functie van voorzitter van de raad 

voor maatschappelijk welzijn onverenigbaar te maken met 

de uitoefening van een mandaat van Brussels gewestelijk 

volksvertegenwoordiger, federaal volksvertegenwoordiger 

(lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers), senator, 

Vlaams volksvertegenwoordiger en Europees 

volksvertegenwoordiger. Die onverenigbaarheid waarborgt 

een grotere beschikbaarheid van de verkozenen, biedt de 

mogelijkheid om de bezoldiging van de mandatarissen in te 

perken alsook de machtsconcentratie te beperken. Men moet 

er immers in voorzien dat de verantwoordelijkheid voor het 

beheer van de maatschappij verdeeld wordt over een 

maximumaantal personen, waardoor meer burgers zich 

zullen engageren voor en meer zullen investeren in de 

openbare zaak. 

 

De regeling zal in werking treden bij de volgende 

volledige vernieuwing van het Brussels Hoofdstedelijk 

Parlement en van de Verenigde Vergadering van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie na de 

gewestverkiezingen van 2019. 

 

 

Commentaar bij de artikelen 
 

Artikel 1 

 

Dit artikel lokt geen commentaar uit. 

 

 

Artikel 2 

 

Artikel 9 van de organieke wet betreffende de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn voorziet in 

verschillende onverenigbaarheden tussen het mandaat van 

voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en 

andere functies. 

 

Het becommentarieerde artikel voegt een nieuw artikel 

(artikel 9bis) in, teneinde onverenigbaarheid in te voeren, 

specifiek voor de voorzitter van de raad voor 

maatschappelijk welzijn. Die laatste mag die functie niet 

cumuleren met een mandaat van (federaal, Brussels, Vlaams 

of Europees) volksvertegenwoordiger of senator. 

 

Hij die kandidaat is voor het voorzitterschap van een 

OCMW kan zich slechts kandidaat stellen voor die functie 

en de eed afleggen als hij, in voorkomend geval, eerst 

ontslag heeft genomen uit het Brussels Hoofdstedelijk 

Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de 

Senaat, het Vlaams Parlement of het Europees Parlement 

waar hij dan zal worden vervangen door een kandidaat-

opvolger van zijn lijst (als het gaat over een gecoöpteerd 

senator, dan zal die worden vervangen door een andere 

vertegenwoordiger van zijn politieke familie). 

 

 

 

La société contemporaine exprime des attentes fortes en 

matière de gouvernance. Elle entend que les élus 

s’affranchissent au maximum de tout risque de conflit 

d’intérêts et qu’ils aient la faculté de s’adonner pleinement 

à leur mission. La présente proposition d’ordonnance vise 

à y répondre en rendant incompatible la fonction de 

président de conseil de l’action sociale avec l’exercice 

d’un mandat de député régional bruxellois, de député 

fédéral (membre de la Chambre des Représentants), de 

sénateur, de député flamand et de député européen. 

Pareille incompatibilité permet de garantir une plus grande 

disponibilité des mandataires, de modérer leur 

rémunération et de limiter la concentration de pouvoir. Il 

convient en effet de prévoir que les responsabilités de la 

gestion de la société soient réparties entre un maximum de 

personnes, permettant ainsi à davantage de citoyens de 

s’engager, de s’investir dans la chose publique.  

 

 

 

 

Le dispositif entrera en vigueur lors du prochain 

renouvellement intégral du Parlement régional bruxellois 

et de l’Assemblée réunie de la Commission 

communautaire commune, suite aux élections régionales 

de 2019. 

 

 

Commentaire des articles 
 

Article 1er 

 

Cette disposition n’appelle pas de commentaire. 

 

 

Article 2 

 

L’article 9 de la loi organique des centres publics 

d’action sociale prévoit une série d’incompatibilités entre 

le mandat de membre du conseil de l’action sociale et 

d’autres fonctions.  

 

 

La disposition commentée introduit un nouvel article 

(article 9bis) afin d’instaurer une incompatibilité visant 

spécifiquement le président du centre public d’action 

sociale. Ce dernier ne peut cumuler cette fonction avec un 

mandat de député (fédéral, bruxellois, flamand ou 

européen) ou de sénateur. 

 

Celui qui est candidat à la présidence d’un CPAS ne 

pourra présenter sa candidature à cette fonction et prêter 

serment que pour autant qu’il ait, le cas échéant, au 

préalable démissionné du Parlement régional bruxellois, 

de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement 

flamand ou du Parlement européen où il sera dès lors 

remplacé par un candidat suppléant de sa liste (dans le cas 

du sénateur coopté, il sera remplacé par un autre 

représentant de sa formation politique). 
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Evenzo kan de voorzitter van een raad voor 

maatschappelijk welzijn zijn mandaat niet blijven 

uitoefenen als hij de eed aflegt als Brussels 

volksvertegenwoordiger, federaal volksvertegenwoordiger, 

senator, Vlaams volksvertegenwoordiger of Europees 

volksvertegenwoordiger. Als hij niet spontaan ontslag 

neemt als OCMW-voorzitter alvorens de eed af te leggen als 

parlementslid, stelt de griffier van de assemblee in kwestie 

de secretaris van het OCMW in kwestie daarvan 

onmiddellijk in kennis. De OCMW-secretaris stelt de 

onverenigbaarheid vast en zorgt onverwijld voor de 

vervanging van die voorzitter van de raad voor 

maatschappelijk welzijn. 

 

 

Artikel 3 

 

Dit artikel bepaalt dat de ordonnantie in werking treedt bij 

de volgende volledige vernieuwing van het Brussels 

Hoofdstedelijk Parlement en van de Verenigde Vergadering 

van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie na de 

gewestverkiezingen van 2019. 

De même, le président d’un conseil de l’action sociale 

ne peut demeurer en fonction s’il prête serment en qualité 

de député bruxellois, de député fédéral, de sénateur, de 

député flamand ou de député européen. S’il n’a pas 

spontanément démissionné de son mandat de président de 

CPAS avant de prêter serment en qualité de parlementaire, 

le greffier de l’assemblée concernée en avise sur le champ 

le secrétaire du CPAS concerné qui constate 

l’incompatibilité et qui assure sans retard le remplacement 

dudit président du conseil de l’action sociale. 

 

 

 

 

 

Article 3 

 

Cet article prévoit que la présente ordonnance entrera en 

vigueur lors du prochain renouvellement intégral du 

Parlement régional bruxellois et de l’Assemblée réunie de 

la Commission communautaire commune, suite aux 

élections régionales de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Zoé GENOT (F) 

Bruno DE LILLE (N) 

Fabian MAINGAIN (F) 

Caroline DÉSIR (F) 

Jef VAN DAMME (N) 
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VOORSTEL VAN ORDONNANTIE 

 

tot wijziging van de organieke wet van 

8 juli 1976 betreffende de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s) 

met het oog op de invoering van 

onverenigbaarheid tussen de functie van 

voorzitter van de raad voor 

maatschappelijk welzijn en het mandaat 

van lid van het Brussels Hoofdstedelijk 

Parlement, van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, 

van het Vlaams Parlement en van het 

Europees Parlement 

 

PROPOSITION D'ORDONNANCE 

 

modifiant la loi 8 juillet 1976 organique 

des centres publics d’action sociale 

(CPAS) en vue d’instaurer une 

incompatibilité entre la fonction de 

président du conseil de l’action sociale et 

le mandat de membre du Parlement de la 

Région de Bruxelles-Capitale, de la 

Chambre des Représentants, du Sénat, du 

Parlement flamand et du Parlement 

européen 

 

Artikel 1 

 

Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld 

in artikel 135 van de Grondwet. 

 

 

Artikel 2 

 

In de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de centra 

voor maatschappelijk welzijn, wordt een artikel 9bis 

ingevoegd, luidend als volgt : 

 

« Art. 9bis.  Kunnen geen voorzitter zijn van de raad 

voor maatschappelijk welzijn : 

 

 de leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ; 

 

 

 de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ; 

 

 de leden van de Senaat ; 

 

 de leden van het Vlaams Parlement ; 

 

 de leden van het Europees Parlement. ». 

 

 

Artikel 3 

 

Deze ordonnantie treedt inwerking bij de volgende 

volledige vernieuwing van het Brussels Hoofdstedelijk 

Parlement en van de Verenigde Vergadering van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie na de 

gewestverkiezingen van 2019. 

 

Article 1er 

 

La présente ordonnance règle une matière visée à 

l’article 135 de la Constitution. 

 

 

Article 2 

 

Dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres 

publics d’action sociale, il est inséré un article 9bis, rédigé 

comme suit : 

 

« Art. 9bis.  Ne peuvent être président du conseil de 

l’action sociale : 

 

 les membres du Parlement de la Région de Bruxelles-

Capitale ; 

 

 les membres de la Chambre des Représentants ; 

 

 les membres du Sénat ; 

 

 les membres du Parlement flamand ; 

 

 les membres du Parlement européen. ». 

 

 

Article 3 

 

La présente ordonnance entre en vigueur lors du 

prochain renouvellement intégral du Parlement de la 

Région de Bruxelles-Capitale et de l’Assemblée réunie de 

la Commission communautaire commune, suite aux 

élections régionales de 2019. 

 

 

 

 

 

Zoé GENOT (F) 

Bruno DE LILLE (N) 

Fabian MAINGAIN (F) 

Caroline DÉSIR (F) 

Jef VAN DAMME (N) 


