Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en
vrouwen in adviesorganen
ADVIES Nr. 5
van 6 september 2018 , betreffende de Vaste Commissie van de Lokale Politie
1. Vraag.
In een brief van 16 januari 2018 heeft de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie de
situatie met betrekking tot de samenstelling van zijn commissie uiteengezet aan de staatssecretaris
voor Gelijke Kansen. Deze leek problematisch in het licht van de wet van 20 juli 1990 "ter
bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met
adviserende bevoegdheid ". Het voortduren van deze situatie, ondanks de inspanningen om hieraan
te verhelpen, werd bevestigd in een e-mail van 13 juni 2018.
Daarop heeft de staatssecretaris het dossier voorgelegd aan de Commissie Adviesorganen met het
oog op de eventuele toekenning van een afwijking van de quotavoorwaarde (ten hoogste twee derde
van de leden van hetzelfde geslacht) die wordt opgelegd door artikel 2bis, §1 van de wet van 20 juli
1990.
2. Analyse.
De Vaste Commissie van de Lokale Politie werd opgericht door het koninklijk besluit van 7 december
2006 tot uitvoering van artikel 91 van de wet van 7 december 1998 "tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus". Volgens artikel 2 van dit besluit is de
algemene vergadering van de commissie samengesteld uit 18 korpschefs, verkozen door hun
gelijken. Om te voldoen aan artikel 2bis, §1 van de wet van 20 juli 1990, zouden minstens 6 van deze
korpschefs vrouwen moeten zijn.
Volgens de aan de Commissie Adviesorganen verstrekte informatie is het onmogelijk om aan deze
regel te voldoen gezien het tekort aan vrouwelijke kandidaten.
3. Advies.
3.1. De Commissie Adviesorganen stelt vast dat slechts 10 van de in het totaal 189 betrekkingen
van korpschef in België door vrouwen worden ingevuld. Er zijn dus 179 mannen die zich
kandidaat kunnen stellen voor een van de 12 "mannelijke" mandaten van de algemene
vergadering van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, terwijl slechts 10 vrouwen kunnen
kandideren voor een van de 6 "vrouwelijke" mandaten. De onmogelijkheid om artikel 2bis,
§1 van de wet van 20 juli 1990 uit te voeren lijkt dus statistisch onvermijdelijk.
In alle politiezones van het land vormen vrouwen echter ongeveer 33% van het totale
personeelsbestand. Dit percentage is 6 keer hoger dan dat van de vrouwen onder de
korpschefs. Zo’n verschil wijst op het eerste gezicht op een structureel gebrek aan evenwicht
in de loopbaanmogelijkheden van mannen en vrouwen. Zolang hieraan niet verholpen
wordt, zal de kwestie van de samenstelling van de Vaste Commissie van de Lokale Politie niet
opgelost worden.

3.2. Om de werking van een orgaan dat noodzakelijk is voor een goede organisatie van de lokale
politie niet in de weg te staan, spreekt de Commissie Adviesorganen zich in afwachting
hiervan uit voor het toestaan van een afwijking op basis van artikel 2bis, §2 van de wet van
20 juli 1990. Ze brengt dit advies uit met eenparigheid van stemmen van de 4 aanwezige
leden, met inbegrip van de voorzitter. Dit quorum voldoet aan artikel 26/4, §1 van het
koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reorganisatie van de Raad van de Gelijke Kansen voor
Mannen en Vrouwen.
De Commissie Adviesorganen herinnert eraan dat de toegestane afwijking op grond van
artikel 2bis, §2, 4de lid, van de wet van 20 juli 1990, slechts voor één jaar geldt. Het vestigt
ook de aandacht op het 5de lid van dezelfde bepaling, over de geldigheid van de adviezen van
het betrokken adviesorgaan.

