
Federale Directie 

Dienst Toezicht Lokale Politie 

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Antwerpen van 25 februari 2002 
betreffende de vrijwillige maatregel van verlof voorafgaand aan de pensionering; 

Gelet op het feit dat de overzichtslijst van de gemeenteraadszitting van 
Antwerpen van 25 februari ll. ontvangen werd op 8 maart ll.; 

Overwegende dat op 26  maart l l .  m.b.t. voormeld besluit een klacht werd 
ontvangen van het Nationaal Syndicaat voor het Politie- en Veiligheldspersoneel; 

Gelet op het aangetekend schrijven van 29  maart 2002, waarmee betreffend 
gemeenteraadsbesluit werd opgevraagd; 

Overwegende dat het per drager werd bezorgd op 11 juni 2002; 

Overwegende dat ingevolge artikel 238 WGP de gemeenteraad kan beslissen to t  
een vrijwillige maatregel van verlof voorafgaand aan de pensionering voor 
categorieën van personeelsleden van de lokale politie, die minstens 5 6  en minder 
dan 6 0  jaar oud zijn en ten minste 2 0  aanvaardbare dienstjaren tellen; 

Overwegende dat deze wet het statuut van de lokale politie aan de gemeentelijke 
autonomie heeft onttrokken en dat de gemeenteraad nog alleen die 
bevoegdheden heeft die de wet uitdrukkelijk voorziet; dat de gemeenteraad er 
zich toe moet beperken de maatregel al -of niet t e  voorzien en de categorieën van 
personeelsleden aan t e  duiden waarop de maatregel van toepassing is; 

Overwegende dat de omzendbrief van de minister van binnenlandse zaken PLP 8 
bepaalt dat de wet  toelaat te differentiëren en de maatregel toepasselijk te  maken 
hetzij op alle politieambtenaren, hetzij op politieambtenaren bekleed met een 
zekere graad, hetzij per kader (basis/midden/officierskader); dat voor het overige 
dient getoetst t e  worden aan de wettelijke vereisten (o.m. 5 6  jaar oud zijn); 

Overwegende dat de gemeenteraad de maatregel beperkt t o t  diegenen die reeds 
58 jaar zijn; 

Overwegende dat de gemeenteraad hiertoe niet bevoegd is en in  strijd met de 
wet  handelt; 

Overwegende dat deze stelling bijgetreden wordt door de bevoegde administratie, 
die stelt dat gezien het statuut voor alle politieambtenaren gelijk is, ongeacht of 
men to t  de federale of to t  de lokale politie behoort, de respectieve statuten 
uniform dienen geïnterpreteerd en toegepast t e  worden; dat het dus ook de 
bedoeling van de wetgever was om te voorzien in een éénvormige regeling van 
het verlof voorafgaand aan de pensionering; dat indien de gemeenteraad derhalve 



beslist om het stelsel van het verlof voorafgaand aan de pensionering in te 
voeren, dit steeds moet worden voorzien vanaf de leeftijd van 56 jaar, zoals 
bepaald in voormeld artikel 238; 

Gelet op de artikelen 85, 87 en 88 van de wet van 7 december 1998 tot 
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 

B E S L U I T :  

Hogervermeld besluit van de gemeenteraad van Antwerpen van 25 februari 
2002, betreffende de vrijwillige maatregel van verlof voorafgaand aan de 
pensionering,. wordt in' zijn uitvoering geschorst. 

Antwerpen, 3 juli 2002. 

.Voor eensluidende kopie . 

Voor de Provinciegriffier 
De Afgevaardigde Adjunct-adviseur, 

De Gouverneur, 

(w.g) 

C. Paulus. 


