
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte voorstelling van de Nieuwe Gemeentewet 
Versie van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
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Enkele grafische elementen van deze gids zijn ontleend aan de ‘Gids van de lokale mandataris’, uitgegeven door 
Brulocalis en grafisch vormgegeven door het bedrijf PiknikGraphic. Ze worden hier gereproduceerd met hun 
vriendelijke toestemming. 
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De bevoegdheden van een gemeente 

Een gemeente is ‘de overheid’ in het algemeen, haar bekendste gezicht en het dichtst bij de burger. Het is een 
gedecentraliseerde instantie die alles regelt wat in het gemeentelijk belang is: ‘alles wat niet uitdrukkelijk door 
een ander bestuursniveau wordt geregeld, valt onder de bevoegdheid van de gemeente’. 

Er bestaat geen enkele juridische definitie van het begrip ‘gemeentelijk belang’ en evenmin een exhaustieve 
wettelijke opsomming van de gemeentelijke bevoegdheden. De Nieuwe Gemeentewet beschrijft de 
gemeentelijke bevoegdheden in het algemeen, d.w.z. haar bevoegdheidsgebied, als met name: 

1. De goederen en de inkomsten van de gemeente beheren 
2. De gemeentelijke uitgaven vaststellen en verrichten 
3. De openbare werken die ten laste van de gemeente vallen, ontwerpen en doen uitvoeren 
4. De inrichtingen die aan de gemeente toebehoren, beheren 
5. In een goede politie voorzien (netheid, gezondheid, veiligheid en rust op openbare wegen en plaatsen 

en in openbare gebouwen) ten behoeve van de inwoners. De volgende zaken zijn aan de waakzaamheid 
en het gezag van de gemeente toevertrouwd (voor zover de aangelegenheid niet buiten haar 
bevoegdheid is gehouden): 

a. Alles wat verband houdt met een vlot verkeer op straat, met inbegrip van de reiniging, de 
verlichting, de opruiming van hindernissen enz. 

b. Het tegengaan van inbreuken op de openbare rust, zoals vechtpartijen en twisten, tumult, 
nachtelijke samenscholingen die de rust van de inwoners verstoren enz. 

c. Het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals op jaarmarkten 
en markten, bij spektakels, openbare plechtigheden enz. 

d. Het toezien op een juiste toemeting bij het slijten van waren waarvoor meetwerktuigen worden 
gebruikt, en op de hygiëne van te koop gestelde eetwaren 

e. Het voorkomen en doen ophouden van rampen en plagen (brand, epidemieën) 
f. Het verhelpen van hinderlijke voorvallen waartoe kwaadaardige of woeste dieren aanleiding 

kunnen geven 
g. Het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, om alle vormen van 

openbare overlast tegen te gaan 
6. De inwoners een bestuur bieden met aangepaste toegangswijzen en openingsuren (ten minste één dag 

per week uitgebreide openingsuren en dienstverlening via het internet) 
 
Hoewel de gemeenten vrij kunnen beoordelen wat in hun belang is om hun taken te kunnen uitvoeren, moeten 
ze een bepaalde structuur respecteren en zich houden aan de wettelijke bepalingen die hun zijn opgelegd. Deze 
beperkingen vloeien met name voort uit de Nieuwe Gemeentewet, die de samenstelling van het 
gemeentebestuur bepaalt en die de functies van secretaris, ontvanger, directeur human resources en het 
directiecomité of de invoering van een intern controlesysteem organiseert, alsook uit andere wettelijke 
bepalingen die van de hogere overheden uitgaan. 
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Het gemeentebestuur 

 

 

 

Het gemeentebestuur is samengesteld uit de raadsleden, de burgemeester en de schepenen. 

Elke gemeente heeft een gemeenteraad (beslissingsorgaan). De gemeenteraad is samengesteld uit de 
gemeenteraadsleden, onder wie de schepenen en de burgemeester worden aangeduid. De burgemeester en de 
schepenen vormen het college van burgemeester en schepenen (uitvoerend orgaan). De burgemeester is op 
zich ook een orgaan van de gemeente, met bepaalde specifieke bevoegdheden. 
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De raadsleden 

De raadsleden worden rechtstreeks door de burgers gekozen voor een termijn van 6 jaar, die ingaat op 1 
december na de verkiezingen.  

Het aantal raadsleden van de gemeenteraad staat in verhouding tot de bevolking van de gemeente en varieert 
van 7 tot 55 leden (zie tabel - bijlage 1). 

Het mandaat van de gemeenteraadsleden begint met de installatie van de gemeenteraad, die plaatsvindt binnen 
7 dagen na 1 december.  

Tijdens deze gemeenteraad leggen ze de eed af in de handen van de burgemeester (‘Ik zweer getrouwheid aan de 
Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk’). Een gekozen kandidaat die, 
na twee opeenvolgende oproepingen ontvangen te hebben, zonder geldige reden weigert de eed af te leggen, 
wordt als ontslagnemend beschouwd. Een ander zal worden uitgenodigd om als vervanger de eed af te leggen. 

Tijdens de installatievergadering kunnen de gemeenteraadsleden een voorzitter (die noch de burgemeester, 
noch een schepen, noch de OCMW-voorzitter is) en diens plaatsvervanger kiezen. Indien er geen voorzitter 
wordt gekozen, wordt de gemeenteraad voorgezeten door de burgemeester of diens plaatsvervanger. 

Verval van mandaat 

Een gemeenteraadslid dat niet meer voldoet aan een van de verkiesbaarheidsvereisten, houdt op deel uit te 
maken van de raad. 

Verhindering 

Een gemeenteraadslid kan verhinderd zijn wegens ouderschapsverlof, wegens ziekte, om studieredenen, 
wegens een verblijf in het buitenland, wegens verlof voor palliatieve zorg of wegens verlof voor medische 
bijstand. Hij moet het college van burgemeester en schepenen schriftelijk verzoeken om vervangen te worden. 

In geval van verhindering wordt het gemeenteraadslid vervangen door de eerste plaatsvervanger die op zijn 
kieslijst staat in de volgorde van de verkiezingsuitslag.  

Bijstand 

Een raadslid dat wegens een handicap zijn mandaat niet alleen kan uitoefenen, mag zich laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. Die laatste heeft dezelfde verplichtingen als het gemeenteraadslid, beschikt over dezelfde 
middelen en ontvangt ook presentiegeld. 

Afstand van mandaat 

Vóór zijn eedaflegging kan een gekozen kandidaat afstand doen van zijn mandaat van raadslid. Die afstand moet 
schriftelijk ter kennis worden gebracht van de gemeenteraad.  

Ontslag 

Het ontslag uit de functie van gemeenteraadslid gebeurt schriftelijk aan de gemeenteraad. 

Wedde 

De gemeenteraadsleden ontvangen geen vaste wedde. Zij trekken presentiegeld (tussen 75 en 200 euro bruto, 
geïndexeerd) wanneer zij deelnemen aan de vergaderingen van de gemeenteraad en aan de vergaderingen van 
de commissies en de afdelingen.  
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Tijdens zijn installatievergadering of ten laatste tijdens de volgende vergadering bepaalt de gemeenteraad het 
bedrag van de presentiegelden, de wijze van bezoldiging, de voordelen van welke aard dan ook en de 
representatiekosten van de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden, alsook de inventaris van 
de werkinstrumenten die nodig worden geacht voor de uitoefening van de functie en die hun ter beschikking 
worden gesteld.  

Onverenigbaarheden 

De leden van de raad mogen geen bloed- of aanverwanten zijn tot en met de tweede graad, noch gehuwd zijn. 
In gemeenten met 1.200 inwoners en meer kunnen personen van wie de echtgenoten elkaars bloedverwanten 
zijn, niet tegelijkertijd deel uitmaken van de gemeenteraad. 

Van een gemeenteraad kunnen geen deel uitmaken: 
- de gouverneur en de vicegouverneur van het administratief arrondissement Brussel Hoofdstad en de 

adjunct-gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant; 
- degenen die personeelslid zijn van of een toelage of wedde ontvangen van de gemeente (met 

uitzondering van de vrijwillige brandweerlieden); het mandaat van raadslid is dus onverenigbaar met de 
functies van ontvanger en secretaris;  

- de politieambtenaren en de ambtenaren van de openbare macht; 
- de beambten van het bosbeheer; 
- personen die een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of 

burgemeester in een andere lidstaat van de Europese Unie. 

Een kandidaat kan de eed niet afleggen zolang de oorzaak van de onverenigbaarheid bestaat. De kandidaat die 
geen ontslag neemt uit zijn onverenigbare functies of niet afziet van de wedde of toelage, wordt geacht het hem 
toegekende mandaat niet te aanvaarden. 

Elk raadslid dat een met zijn mandaat onverenigbare functie of een wedde of toelage van de gemeente 
aanvaardt, houdt op deel uit te maken van de raad indien hij, binnen vijftien dagen na het tot hem gerichte 
verzoek van het college van burgemeester en schepenen, niet afziet van de onverenigbare functie, de wedde of 
de toelage. 

Rechten van de gemeenteraadsleden 

Geen enkele akte en geen enkel stuk betreffende het bestuur mag aan het onderzoek van de raadsleden worden 
onttrokken. Dit recht wordt het ‘inzagerecht’ van de raadsleden genoemd. Dit recht kent beperkingen voor de 
zogenaamde ‘gedecentraliseerde’ bevoegdheden van de federale staat, zoals de burgerlijke stand. De 
gemeenteraadsleden kunnen een kopie van de akten en documenten opvragen volgens de procedures 
vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 

De raadsleden hebben het recht schriftelijke en mondelinge vragen te stellen aan het college van burgemeester 
en schepenen. De schriftelijke vragen kunnen op ieder ogenblik worden overgemaakt per brief, fax of e-mail of 
door afgifte op het gemeentesecretariaat. De mondelinge vragen moeten ten laatste twee dagen voor de 
gemeenteraadsvergadering worden doorgegeven. De vragen en de antwoorden worden op de website van de 
gemeente geplaatst. 

De gemeenteraadsleden hebben het recht het college van burgemeester en schepenen te interpelleren over de 
wijze waarop het zijn bevoegdheden uitoefent. Deze interpellaties worden op de agenda geplaatst en moeten 
ten minste vijf volle dagen voor de vergadering worden ingediend. De interpellaties en de antwoorden worden 
op de website van de gemeente geplaatst. 
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De gemeenteraad 

Vergaderingen en beraadslagingen van de gemeenteraad 

 

Zitting 

De raad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen, en ten minste tien 
keer per jaar. 

De raad wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter of, indien hij wordt voorgezeten door de burgemeester, door 
het college van burgemeester en schepenen, en dit per brief, via een bezorger aan huis, per fax of per e-mail, 
ten minste zeven vrije dagen1 voor de vergadering (behalve in spoedeisende gevallen). Deze termijn kan evenwel 
tot twee dagen worden teruggebracht indien na twee vergaderingen het aantal aanwezige leden niet is bereikt. 

De oproepingen bevatten de agenda. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn 
(‘eventueel vergezeld van een verklarende synthesenota’). Voor elk agendapunt worden de documenten ter 
beschikking gesteld van de raadsleden, zonder dat zij zich hiervoor moeten verplaatsen, zodra de agenda is 
verstuurd. De gemeentesecretaris of een afgevaardigde ambtenaar verstrekt technische inlichtingen over in het 
dossier voorkomende stukken aan elk raadslid dat erom verzoekt. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt elk raadslid een persoonlijk e-mailadres ter beschikking. 

Plaats, dag, tijdstip en agenda worden ter kennis gebracht van het publiek door een aanplakking in het 
gemeentehuis en door de bekendmaking ervan op de website van de gemeente en dit ten minste zeven vrije dagen 

                                                           
1 Een termijn uitgedrukt in x vrije dagen wordt berekend als volgt: tussen de begindatum van de termijn en de einddatum moeten x 
kalenderdagen worden gereserveerd. Dit aantal omvat niet de dag waarop de termijn ingaat en evenmin de dag waarop die eindigt. 
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voor de vergadering. Ook de pers en inwoners kunnen vragen om op de hoogte te worden gesteld van de agenda. 

Indien de OCMW-voorzitter geen lid van de gemeenteraad is, kan hij er zetelen met raadgevende stem. 

De voorzitter van de raad zit de vergadering voor, opent en sluit de vergadering en is belast met de handhaving 
van de orde in de vergadering. Hij kan, na een waarschuwing, iedere persoon uit de zaal doen verwijderen, die 
openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of wanorde veroorzaakt. Hij kan bovendien proces-
verbaal opmaken tegen de overtreder en hem verwijzen naar de politierechtbank. Indien tijdens de 
installatievergadering van de raad geen voorzitter wordt gekozen, wordt de vergadering van de raad 
voorgezeten door de burgemeester of diens plaatsvervanger. 

Bij de opening van elke vergadering worden de notulen van de vorige vergadering voorgelezen. Deze notulen 
worden ten minste zeven vrije dagen vóór de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de raadsleden. 

Elk lid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen. Indien 
deze opmerkingen worden aangenomen, moet de gemeentesecretaris tijdens de vergadering, of ten laatste 
tijdens de volgende vergadering, een nieuwe tekst in overeenstemming met de beslissing van de raad 
voorleggen. Indien er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en 
worden ze ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door de secretaris. Zodra de notulen van elke 
vergadering zijn goedgekeurd en ondertekend, worden ze op de website van de gemeente geplaatst, met 
uitzondering van de punten die in besloten vergadering zijn behandeld. 

Agenda 

Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt, moet ten minste vijf vrije dagen vóór de vergadering worden 
overhandigd aan de voorzitter van de raad (of, bij ontstentenis van een gekozen voorzitter van de raad, aan de 
burgemeester of aan diens plaatsvervanger). Het moet vergezeld zijn van een verklarende nota. Van deze 
mogelijkheid kan geen gebruik worden gemaakt door een lid van het college van burgemeester en schepenen. 
Deze punten worden onmiddellijk meegedeeld aan de leden van de raad. 

De vertegenwoordigers van de gemeenteraad in de intercommunales die een functie van bestuurder 
uitoefenen, moeten aan de gemeenteraad een jaarverslag bezorgen over het beheer van de betrokken 
intercommunale en hun eigen activiteit binnen de intercommunale. 

Stemming 

De raad kan alleen een besluit nemen indien de meerderheid van de zittinghebbende leden aanwezig is. 

Indien de raad twee keer achter elkaar niet het vereiste aantal leden heeft bereikt, kan de derde vergadering 
beraadslagen zonder quorumvereiste. 

De vergaderingen van de raad zijn openbaar, behalve: 
- indien, in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, 

een tweederdemeerderheid van de aanwezige leden beslist dat de vergadering niet openbaar is; 
- indien het om personen gaat.  

Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter onmiddellijk de behandeling in besloten vergadering. 

De besloten zitting vindt plaats na de openbare zitting, uitgezonderd in tuchtzaken.  

Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet worden besproken, behalve in spoedeisende gevallen 
wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. (Tot spoedbehandeling kan alleen worden besloten 
indien ten minste twee derde van de aanwezige leden daarvoor stemt.) 
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De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen is het voorstel 
verworpen. De stemming gebeurt mondeling. (Alleen de voordrachten van kandidaten, benoemingen tot 
ambten, tuchtstraffen enz. gebeuren bij geheime stemming.) 

Indien bij de benoeming of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet bij de eerste stemming 
wordt verkregen, heeft herstemming plaats over de kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. 

Uiterlijk zeven vrije dagen vóór de vergadering gedurende welke de gemeenteraad moet beraadslagen over de 
begroting, een begrotingswijziging of de rekeningen, bezorgt het college aan elk raadslid een exemplaar van het 
ontwerp van begroting, het ontwerp van begrotingswijziging of de rekeningen. Het ontwerp van begroting en 
de rekeningen gaan vergezeld van een verslag, met een synthese van het ontwerp (algemeen en financieel beleid 
van de gemeente, toestand van het bestuur en van de gemeentezaken / beheer van de gemeentefinanciën / 
sociale, ethische en milieuaspecten). Vooraleer de raad beraadslaagt, geeft het college van burgemeester en 
schepenen een toelichting bij de inhoud van het verslag.  

Wanneer de gemeenteraad over de begroting in haar geheel en over de jaarrekeningen in hun geheel stemt, 
kan elk lid de afzonderlijke stemming over een of meer artikelen of reeksen van artikelen eisen. In dat geval mag 
slechts over het geheel worden gestemd ná de stemming over het artikel of de artikelen of reeksen van artikelen. 

Opmaak van de notulen 

De gemeentesecretaris woont de vergaderingen van de gemeenteraad bij, stelt de notulen ervan op en zorgt 
voor de overschrijving ervan. 

De overgeschreven notulen worden door de burgemeester en door de secretaris getekend binnen de maand na 
de goedkeuring ervan door de gemeenteraad. 

De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen alsook het gevolg dat gegeven is aan 
alle punten waarvoor de raad geen beslissing heeft genomen. Ze maken ook duidelijk melding van alle beslissingen. 

Huishoudelijk reglement 

De gemeenteraad moet een huishoudelijk reglement vaststellen om zijn interne werking te regelen. Het moet 
een reeks bepalingen uit hoofde van de onderhavige wet bevatten en kan ook aanvullende maatregelen 
vermelden met betrekking tot het functioneren van de raad. 

Burgerinterpellatie van het college in de raad 

Twintig personen die in de gemeente wonen en ten minste zestien jaar oud zijn, kunnen bij de gemeenteraad 
een verzoek tot interpellatie indienen ter attentie van het college. De interpellatie moet betrekking hebben op 
een onderwerp van gemeentelijk belang en moet in het Nederlands of het Frans zijn opgesteld. 

De lijst van interpellaties wordt vóór elke vergadering meegedeeld aan de gemeenteraad. De interpellaties 
worden op de agenda van de volgende vergadering geplaatst, in chronologische volgorde van ontvangst 
(maximaal drie interpellaties per vergadering). De uiteenzetting van de interpellatie gebeurt aan het begin van 
de vergadering en de burgemeester of het collegelid tot wiens bevoegdheden het punt behoort, antwoordt 
tijdens de vergadering op de interpellatie. De raad zorgt voor de bekendmaking van de procedure door een 
publicatie ad hoc.  

Een interpellatie betreffende een aangelegenheid die in besloten vergadering moet worden behandeld, die al 
op de agenda staat, die al aan bod is gekomen in een interpellatie tijdens de laatste drie maanden, die de 
mensenrechten schendt of die racistisch of xenofoob van aard is, is onontvankelijk. 
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Bekendmaking 

De mededeling van de beraadslagingen van de gemeenteraad, zonder zich hiervoor te moeten verplaatsen, mag 
niet worden geweigerd aan de inwoners van de gemeente (met uitzondering van de besluiten genomen in 
besloten vergadering, die een bepaalde tijd kunnen worden geheimgehouden). 
 
Verbod om te zetelen 

Het is elk raadslid, de burgemeester en de gemeentesecretaris verboden om: 

- aanwezig te zijn bij een beraadslaging over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij 
persoonlijk, hetzij als gelastigde, voor of na zijn verkiezing, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en 
met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Voor de voordracht van kandidaten, 
benoemingen tot ambten en tuchtvervolgingen geldt dit verbod slechts t.a.v. bloed- of aanverwanten 
tot en met de tweede graad; 

- rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan enige dienst, heffing van rechten, levering of 
aanbesteding ten behoeve van de gemeente; 

- als advocaat, notaris of zakenman op te treden in processen ingesteld tegen de gemeente; 
- aanwezig te zijn bij het onderzoek van de rekeningen van een bestuur waarvan hij lid is (tenzij het over 

het OCMW gaat); 
- op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken of in een beroep tegen een evaluatie; 
- op te treden als afgevaardigde of technicus van een vakbond in een onderhandelings- of overlegcomité. 

 

Bevoegdheden 
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1. De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is en beraadslaagt over elk onderwerp dat 
de hogere overheid hem voorlegt. 

2. Hij maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke 
politieverordeningen.  

3. Hij kan administratieve straffen en sancties opleggen voor overtredingen van zijn reglementen en 
verordeningen.  

4. Hij kan in zijn midden commissies oprichten die als taak hebben de besprekingen in de 
gemeenteraadszittingen voor te bereiden. De mandaten van commissielid worden evenredig verdeeld 
over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld. De raad benoemt de leden van deze 
commissies. De commissies kunnen deskundigen of belanghebbenden horen. In Evere telt de raad op 
dit ogenblik (2019) één enkele commissie, ‘Commissie van de gemeenteraad’ genaamd. Vroeger heette 
deze commissie ‘Verenigde secties’. Ze is samengesteld uit alle gemeenteraadsleden. 

5. Hij kan adviesraden instellen. Met ‘adviesraden’ wordt bedoeld ‘elke vergadering van personen, 
ongeacht hun leeftijd, die er door de raad mee wordt belast een advies te formuleren over bepaalde 
vraagstukken’. De raad bepaalt de samenstelling van de adviesraden (ten hoogste twee derde van de 
leden mag van hetzelfde geslacht zijn; zo niet, dan kunnen de adviezen niet rechtsgeldig worden 
uitgebracht). In de loop van het jaar van vernieuwing van de gemeenteraad legt het college van 
burgemeester en schepenen een evaluatierapport voor aan de gemeenteraad. 

6. Hij kan verordeningen betreffende de prostitutie vaststellen om de zedelijkheid en de openbare rust te 
verzekeren. 

7. Hij beheert de bossen en wouden, onder toezicht van de hogere overheid. 
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De burgemeester 

De burgemeester wordt door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering benoemd uit de Belgische verkozenen voor 
de gemeenteraad. Deze benoeming gebeurt op schriftelijke voordracht van minstens de meerderheid van de 
verkozenen van de lijst waarop hij is opgekomen en van minstens de meerderheid van de verkozenen voor de 
gemeenteraad (dubbel quorum).  

De akte van voordracht moet worden neergelegd in handen van de gemeentesecretaris, die de ontvangst ervan 
bevestigt. 

De burgemeester kan buiten de gemeenteraad worden benoemd. In dat geval wordt hij raadslid met 
raadgevende stem, maar in het college van burgemeester en schepenen is hij in alle gevallen stemgerechtigd.  

Hij legt de eed af voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (‘Ik zweer getrouwheid aan de Koning, 
gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk’).  

De gekozen burgemeester die, na twee opeenvolgende oproepingen ontvangen te hebben, zonder geldige 
reden weigert de eed af te leggen, wordt als ontslagnemend beschouwd. 

Verhindering 

De burgemeester wordt als verhinderd beschouwd wanneer hij het ambt van minister, staatssecretaris, lid van 
een executieve of gewestelijk staatssecretaris uitoefent, voor de periode waarin hij dat ambt uitoefent. 

Vervanging 

Bij ontstentenis of verhindering van de burgemeester wordt zijn ambt waargenomen door de eerstgekozen 
schepen van Belgische nationaliteit, tenzij de burgemeester zijn bevoegdheid aan een andere schepen van 
Belgische nationaliteit heeft opgedragen. 

Indien de burgemeester overlijdt, afziet van zijn mandaat als burgemeester, zijn hoedanigheid van 
gemeenteraadslid verliest of wordt afgezet, wordt een nieuwe kandidaat voorgedragen volgens de gewone 
methode voor de benoeming van de burgemeester (binnen twee maanden na de vacantverklaring van het 
mandaat). 

Ontslag 

Het ontslag als burgemeester wordt ingediend bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en ter kennis gebracht 
van de gemeenteraad. 

Schorsing en afzetting 

De Koning kan de burgemeester schorsen of afzetten wegens kennelijk wangedrag of grove nalatigheid, na hem 
gehoord te hebben. De duur van de schorsing kan maximaal drie maanden bedragen. 

Wedde 

De wedde van de burgemeester is gelijk aan een percentage van het hoogste bedrag van de weddeschaal van 
de gemeentesecretaris. 

Onverenigbaarheden 

De burgemeester is onderworpen aan dezelfde onverenigbaarheden als de raadsleden. 
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Bovendien kan hij niet zijn: 
- lid van de hoven, burgerlijke rechtbanken en vredegerechten; 
- lid van het parket, griffier of adjunct-griffier bij de hoven, burgerlijke rechtbanken of rechtbanken van 

koophandel, of griffier bij de vredegerechten; 
- bedienaar van de erediensten; 
- agent of beambte van een fiscaal bestuur in de gemeenten die tot het betrokken werk- of ambtsgebied 

behoren (behoudens door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering toegestane afwijking); 
- OCMW-ontvanger van de gemeente; 
- houder van een mandaat of leidende functie in het Brussels gewestelijk, gemeenschaps- of 

gemeenschappelijk gemeenschapsbestuur; 
- houder van een mandaat of leidende functie in een Brusselse instelling van openbaar nut of in een 

intercommunale waarvan de gemeente deel uitmaakt; 
- vast lid van het directiecomité van een Brusselse instelling van openbaar nut of van een intercommunale 

waarvan de gemeente deel uitmaakt. 

Bevoegdheden 

 

 

1. De burgemeester is belast met de uitvoering van de wetten, de decreten, de ordonnanties, de 
verordeningen en de besluiten van de staat, de gewesten, de gemeenschappen, de 
gemeenschapscommissies, de provincieraad en de bestendige deputatie van de provincieraad, behalve 
voor de opdrachten die aan het college van burgemeester en schepenen of aan de gemeenteraad zijn 
opgedragen. 

2. Hij is belast met de uitvoering van de politieverordeningen en de politiebesluiten. 



12 
 

3. In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige verstoring van de openbare rust of andere 
onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor 
de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken. Hij moet daarvan onmiddellijk kennis 
geven aan de raad, met vermelding van de redenen voor de spoedeisendheid. Deze verordeningen 
vervallen onmiddellijk indien zij niet door de raad worden bekrachtigd. 

4. Op verzoek van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt hij, vanaf de 
ingebrekestelling van de eigenaar, over het recht om elk gebouw dat sinds meer dan zes maanden 
verlaten is, op te eisen om het ter beschikking te stellen van daklozen. Dit opeisingsrecht kan slechts 
uitgeoefend worden binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de dag waarop de 
burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld, en mits een billijke vergoeding. 

5. Indien elke vertraging schade zou berokkenen, kan hij de sluiting van een instelling of de tijdelijke 
schorsing van een vergunning uitspreken, wanneer de voorwaarden van de uitbating van de instelling 
of van de vergunning niet worden nageleefd en nadat de overtreder de mogelijkheid is geboden zijn 
verweermiddelen naar voren te brengen (behalve in spoedeisende gevallen). Deze maatregelen 
vervallen onmiddellijk indien zij niet door het college van burgemeester en schepenen worden 
bekrachtigd. De duur van zowel de sluiting als de schorsing kan maximaal drie maanden bedragen. Deze 
maatregelen vervallen onmiddellijk indien zij niet door de raad worden bekrachtigd. 

6. Hij kan beslissen een voor het publiek toegankelijke inrichting te sluiten voor bepaalde tijd, indien de 
openbare orde er wordt verstoord. Deze maatregel moet worden bekrachtigd door het college van 
burgemeester en schepenen. De duur van de sluiting kan maximaal drie maanden bedragen. 

7. Hij kan beslissen een inrichting te sluiten (na overleg met de gerechtelijke instanties en na de 
verantwoordelijke te hebben gehoord), indien er ernstige aanwijzingen zijn dat er feiten van 
mensenhandel of van mensensmokkel plaatsvinden in de inrichting. Hij is gemachtigd om de inrichting 
te doen verzegelen indien het sluitingsbesluit niet wordt nageleefd. Het sluitingsbesluit wordt ter kennis 
gebracht van de gemeenteraad tijdens de eerstvolgende zitting. De duur van de sluiting kan maximaal 
zes maanden bedragen. 

8. In geval van verstoring van de openbare orde of herhaaldelijke inbreuken op de reglementen en 
verordeningen, kan hij beslissen over te gaan tot een tijdelijk plaatsverbod van een maand, tweemaal 
vernieuwbaar, jegens de dader(s) van deze gedragingen. De beslissing moet met redenen omkleed zijn 
en worden bekrachtigd door het college tijdens zijn eerstvolgende vergadering, na de dader(s) te 
hebben gehoord. 

9. Hij kan beslissen een inrichting te sluiten (na overleg met de gerechtelijke instanties en na de 
verantwoordelijke te hebben gehoord), voor de duur die hij bepaalt, indien er ernstige aanwijzingen zijn 
dat er feiten plaatsvinden die een terroristisch misdrijf inhouden. Hij is gemachtigd om de inrichting te 
doen verzegelen indien het sluitingsbesluit niet wordt nageleefd. Het sluitingsbesluit wordt bekrachtigd 
door het college tijdens zijn eerstvolgende zitting. De duur van de sluiting kan maximaal zes maanden 
bedragen. 

10. Hij ondertekent alle documenten (reglementen en verordeningen van de gemeenteraad en het college 
van burgemeester en schepenen, publicaties, akten en briefwisseling van de gemeente). Hij kan de 
ondertekening schriftelijk delegeren aan één of meer leden van het college van burgemeester en 
schepenen. In dat geval moet de vermelding van de machtiging (naam en hoedanigheid van de schepen) 
voorafgaan aan de ondertekening. Hij kan deze machtiging op elk moment herroepen. 
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De schepenen 

Het aantal schepenen van een gemeente is ook afhankelijk van het bevolkingscijfer: hoe meer inwoners de 
gemeente telt, hoe meer schepenen er zijn (zie tabel - bijlage 2). 

De schepenen worden door de gemeenteraad onder de gemeenteraadsleden verkozen op schriftelijke 
voordracht van minstens de meerderheid van de verkozenen van de lijst waarop zij opgekomen zijn en van 
minstens de meerderheid van de verkozenen voor de gemeenteraad. 

Elk gemeenteraadslid mag voor eenzelfde post maar één akte van voordracht ondertekenen. 

De akte van voordracht moet worden neergelegd in handen van de gemeentesecretaris, die de ontvangst ervan 
bevestigt. 

De schepenen worden verkozen voor een periode van zes jaar. Ze leggen de eed af tijdens de 
installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad. 

Het college van burgemeester en schepenen moet uit evenveel vrouwen als mannen bestaan. Hierbij wordt 
geen rekening gehouden met de burgemeester en de boventallige schepen. Van het pariteitsbeginsel kan 
worden afgeweken op voorwaarde dat het college van burgemeester en schepenen, met inbegrip van de 
burgemeester en de boventallige schepen, minstens een derde leden van het andere geslacht telt. 

De gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben de mogelijkheid om een boventallige schepen te 
kiezen om de representativiteit van de twee taalrollen te verzekeren. Indien er al Franstalige en Nederlandstalige 
schepenen zijn, is de keuze van de taalrol van de boventallige schepen vrij. Als de schepenen daarentegen 
allemaal dezelfde taalaanhorigheid hebben, moet de boventallige schepen verplicht tot de andere taalrol 
behoren. Voor de toepassing van deze regels wordt de OCMW-voorzitter gelijkgesteld aan de schepenen. 

Verhindering 

De schepen wordt als verhinderd beschouwd wanneer hij het ambt van minister, staatssecretaris, lid van een 
executieve of gewestelijk staatssecretaris uitoefent, voor de periode waarin hij dat ambt uitoefent of wanneer 
hij ouderschapsverlof wenst te nemen. 

Vervanging 

Indien de schepen overlijdt, afziet van zijn mandaat, zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest of wordt 
afgezet, wordt een nieuwe kandidaat schriftelijk voorgedragen volgens de hierboven vermelde regels, binnen 
twee maanden na de vacantverklaring. 

Bij ontstentenis of verhindering wordt de schepen vervangen door het raadslid dat de eerste plaats bekleedt op 
de ranglijst (in volgorde van dienstanciënniteit van de raadsleden). 

Ontslag 

Het ontslag uit de functie van schepen gebeurt schriftelijk aan de gemeenteraad. 

Schorsing en afzetting 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering kan een schepen schorsen of afzetten wegens kennelijk wangedrag of 
grove nalatigheid, na hem gehoord te hebben. De duur van de schorsing kan maximaal drie maanden bedragen. 
In geval van afzetting kan de schepen gedurende twee jaar niet opnieuw worden verkozen en wordt hij weer 
gemeenteraadslid. 
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Wedde 

De wedde van de schepenen is een percentage van de wedde van de burgemeester. 

Onverenigbaarheden 

De schepenen zijn onderworpen aan dezelfde onverenigbaarheden als de burgemeester. 
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Het college van burgemeester en schepenen 

Vergaderingen en beraadslagingen van het college van burgemeester en schepenen 

Zitting 

De burgemeester zit het college van burgemeester en schepenen voor. 

Het college vergadert op de dagen en uren bepaald door het reglement en zo vaak als de zaken vereisen. 

De vergaderingen van het college zijn niet openbaar. 

De oproeping voor de buitengewone vergaderingen gebeurt per brief, via een bezorger aan huis, per fax of per 
e-mail, ten minste twee vrije dagen voor de dag van de vergadering. In spoedeisende gevallen staat het de 
burgemeester vrij dag en uur van de vergadering te bepalen. 

Stemming 

De OCMW-voorzitter zetelt met raadgevende stem. 

Het college kan slechts beraadslagen indien meer dan de helft van zijn leden aanwezig is. 

De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. De stemming gebeurt mondeling. (Alleen de 
voordrachten van kandidaten, benoemingen tot ambten, tuchtstraffen enz. gebeuren bij geheime stemming.)  

Bij staking van stemmen verdaagt het college de zaak tot een volgende vergadering of roept het een ander lid 
van de raad op in volgorde van inschrijving op de ranglijst. Indien de beslissing betrekking heeft op een 
spoedeisende zaak of indien tijdens drie vergaderingen de stemmen staken over een zelfde zaak, is de stem van 
de voorzitter beslissend. 

Indien het college van burgemeester en schepenen afwijkt van een negatief advies over de wettelijkheid dat de 
gemeentesecretaris heeft uitgebracht, vermeldt het dit in zijn beraadslaging en motiveert het zijn beslissing ter 
zake. 

Opmaak van de notulen 

De gemeentesecretaris woont de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen bij, stelt de 
notulen ervan op en zorgt voor de overschrijving ervan. 

De overgeschreven notulen worden getekend door de burgemeester en door de secretaris. 

De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen alsook het gevolg dat gegeven 
is aan alle punten waarvoor het college geen beslissing heeft genomen. Ze maken ook duidelijk melding van alle 
beslissingen. 
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Bevoegdheden 

 

 
Het college van burgemeester en schepenen is belast met: 

1. de uitvoering van de wetten, de decreten, de ordonnanties, de reglementen en de besluiten van de 
staat, de gewesten, de gemeenschappen, de gemeenschapscommissies, de provincieraad en de 
bestendige deputatie van de provincieraad, wanneer die aan het college is toevertrouwd;   

2. de bekendmaking en de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten; 
3. het beheer van de gemeentelijke inrichtingen; 
4. het beheer van de eigendommen van de gemeente, en de vrijwaring van haar rechten; 
5. het beheer van de inkomsten, de afgifte van bevelschriften tot betaling van de uitgaven van de 

gemeente en het toezicht op de boekhouding; 
6. de leiding van de gemeentewerken; 
7. de vaststelling van de rooilijnen van de wegen; 
8. de afgifte van de stedenbouwkundige attesten en van de bouw- en verkavelingsvergunningen en de 

afgifte van de milieuvergunningen; 
9. het onderhoud van de buurtwegen en de waterlopen; 
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10. het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand. De burgemeester, of een daartoe aangewezen 
schepen, vervult de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand. 
Zij kunnen beambten van het gemeentebestuur machtigen tot: 
- het afgeven van uittreksels uit of afschriften van akten van de burgerlijke stand; 
- het afgeven van uittreksels uit de bevolkingsregisters en van getuigschriften; 
- het legaliseren van handtekeningen; 
- het voor eensluidend verklaren van afschriften van documenten. 
In geval van machtiging moet die machtiging vóór de ondertekening worden vermeld; 

11. het bewaren van de archieven, van de titels en van de registers van de burgerlijke stand; 
12. het opleggen van de schorsing, de intrekking van vergunningen of de sluiting van inrichtingen ingevolge 

een procedure voor administratieve sanctie; 
13. het voeren van de rechtsgedingen waarbij de gemeente hetzij als eiser, hetzij als verweerder betrokken 

is; 
14. het verhelpen van hinderlijke voorvallen waartoe in vrijheid gelaten ‘razenden’ aanleiding zouden 

kunnen geven; 
15. de politie over de vertoningen; het college kan elke vertoning verbieden om de openbare rust te 

handhaven; 
16. de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer; 
17. het toezicht op de door de gemeente bezoldigde beambten, behalve op de leden van het lokale 

politiekorps; 
18. het vaststellen van het organigram, vergezeld van een beschrijving van de opdrachten van de diensten, 

met inbegrip van de identificatie van resultaatsindicatoren, en de publicatie van het organigram op de 
website van de gemeente; 

19. de vaststelling van de type-functiebeschrijvingen van het personeel, met opgave van de opdracht, de 
voornaamste activiteiten en de vaardigheden; 

20. de aanstelling van de leden van de examen- en selectiecommissies. 
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De gemeentesecretaris 

In elke gemeente is er een gemeentesecretaris. Hij wordt vast benoemd door de gemeenteraad of aangewezen 
bij mandaat. 

Vaste benoeming: 
De aanwerving gebeurt in het kader van een verordening van de raad, zonder tijdsbeperking (uitgezonderd 
tuchtstraf), en de gemeentesecretaris wordt om de drie jaar geëvalueerd door het evaluatiecomité dat door 
het college wordt aangesteld en uit drie leden van het college bestaat. De evaluatie heeft betrekking op de 
manier waarop de gemeentesecretaris zijn functie vervult in het licht van de functiebeschrijving en de 
operationele doelstellingen die hij moet behalen (de doelstellingen worden door het college vastgesteld in 
een doelstellingennota na een functiegesprek). 

Aanwijzing bij mandaat: 
De aanwerving gebeurt in het kader van een besluit van de gemeenteraad waarin de doelstellingen die 
tijdens het mandaat moeten worden behaald, worden vastgesteld. De aanwijzing wordt gedaan voor een 
vernieuwbare periode van 8 jaar. 

De gemeentesecretaris legt de eed af tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad, in handen van 
de voorzitter. 

De gemeenteraad bepaalt de weddeschaal van de gemeentesecretaris. De minimum- en maximumbedragen van 
die weddeschaal zijn gekoppeld aan het bevolkingscijfer van de gemeente. 

In de gemeenten met meer dan 60.000 inwoners kan de gemeenteraad de functie van adjunct-
gemeentesecretaris creëren. De adjunct-gemeentesecretaris helpt de gemeentesecretaris bij de uitoefening van 
zijn ambt en vervangt hem wanneer hij afwezig of verhinderd is. De wedde van de adjunct-gemeentesecretaris 
wordt vastgesteld door de gemeenteraad en is lager dan die van de gemeentesecretaris. 

Opdrachten 
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De gemeentesecretaris ontvangt zijn instructies van de raad, het college of de burgemeester, afhankelijk van 
hun respectieve bevoegdheden. Zijn opdrachten zijn: 

1. de algemene leiding van de gemeentelijke diensten; 
2. de leiding en het dagelijkse beheer van het personeel; 
3. het voorzitterschap van het directiecomité; 
4. het opstellen van de ontwerpen van personeelsformatie, van organigram, van opleidingsplannen en van 

arbeidsreglementen; 
5. de voorbereiding en de uitvoering, onder meer in het directiecomité, van de beleidshoofdlijnen vervat 

in de oriëntatienota; 
6. de voorbereiding van de dossiers die aan de gemeenteraad en aan het college worden voorgelegd; 
7. de redactie van de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college, die hij 

bijwoont; 
8. het verstrekken van juridische en administratieve adviezen aan de gemeenteraad en aan het college, 

onder meer in verband met de naleving van de wetten; 
9. het instellen en het opvolgen van het intern controlesysteem; 
10. het opstellen van het jaarverslag betreffende de verplichte transparantie van de lokale mandatarissen; 
11. het medeondertekenen van alle documenten (reglementen en verordeningen van de gemeenteraad en 

het college van burgemeester en schepenen, publicaties, akten en briefwisseling van de gemeente). Het 
college van burgemeester en schepenen kan een machtiging van medeondertekening van bepaalde 
documenten toestaan aan een of meer gemeenteambtenaren. In dat geval moet de vermelding van de 
machtiging (naam en hoedanigheid van de gemachtigde ambtenaar) voorafgaan aan de ondertekening. 
Deze machtiging moet schriftelijk gebeuren en de gemeenteraad moet ervan op de hoogte worden 
gebracht tijdens de eerstvolgende vergadering. 
 

Onverenigbaarheid 

De gemeentesecretaris kan niet zijn: 
- gemeenteontvanger; 
- lid van het college of van de raad; 
- beambte van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Het is de gemeentesecretaris verboden handel te drijven, ook door een tussenpersoon. 
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De gemeenteontvanger 

In elke gemeente is er ook een gemeenteontvanger. Ook hier heeft de raad de keuze tussen de vaste benoeming 
en het mandaat en de voorwaarden van de aanwervingsprocedure zijn identiek aan die voor de 
gemeentesecretaris. 

De gemeenteontvanger legt de eed af tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad, in handen van 
de voorzitter. 

De gemeenteraad stelt de weddeschaal van de ontvanger vast. Die weddeschaal bedraagt 97,5 % van de voor 
de gemeentesecretaris geldende schaal. 

Opdrachten 

 

 
De gemeenteontvanger heeft twee soorten taken: 

1) Taken die hij alleen en onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent: 
1. het houden van de gemeentelijke boekhouding en het opstellen van de jaarrekeningen; 
2. de invordering van de gemeenteontvangsten; 
3. de inning van de regelmatige schuldvorderingen; 
4. de heffing van de gemeentebelastingen; 
5. het beheer van de rekeningen en van de algemene kasmiddelen van de gemeente; 
6. het beleggen op korte termijn van de thesauriemiddelen; 
7. de centralisatie van de vastleggingen; 
8. de betaling van de uitgaven tegen regelmatige bevelschriften; 
9. het uitbrengen van een jaarlijks verslag over de financiële toestand van de gemeente (dit verslag 

wordt bij de ontwerpbegroting gevoegd). 
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2) Taken die hij op verzoek en onder het gezag van het college uitoefent: 
1. Het college kan aan de ontvanger om het even welke andere opdracht toevertrouwen die 

verband houdt met zijn bevoegdheden, onder meer inzake financieel beheer. 

Onverenigbaarheid 

De gemeenteontvanger kan niet zijn: 
- gemeentesecretaris; 
- lid van het college of van de raad; 
- beambte van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Het is de gemeenteontvanger verboden handel te drijven, ook door een tussenpersoon. 
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De directeur human resources 

De directeur human resources wordt benoemd door de raad met toepassing van het administratieve statuut. 
Onder het rechtstreekse hiërarchische gezag van de gemeentesecretaris is hij belast met de uitvoering van het 
beleid betreffende: 

- het personeelsmanagement; 
- de organisatie van de wervings- en de bevorderingsprocedures van het personeel;  
- het uitdenken en uitvoeren van typefunctiebeschrijvingen en de coördinatie van het vaststellen van 

definities voor geïndividualiseerde functies; 
- het previsioneel beheer van het personeelsbestand en van de vaardigheden binnen de gemeente, alsook 

de uitwerking van een opleidingsbeleid voor het personeel; 
- de uitwerking van een ontwerp van reglement voor de evaluatie van het personeel, alsook het goed 

beheer van het evaluatieproces van ieder betrokken personeelslid;  
- het beheer van de interne mobiliteit binnen de gemeente; 
- het opstellen van een jaarverslag ten behoeve van de gemeenteraad betreffende het 

humanresourcesmanagement in de gemeente. 

De directeur human resources kan door de gemeenteraad worden gehoord over elke vraag in verband met het 
beheer van het gemeentepersoneel. 
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Het directiecomité 

Het directiecomité is samengesteld uit de gemeentesecretaris, de eventuele adjunct-gemeentesecretaris, de 
gemeenteontvanger, de directeur human resources en elke persoon die, onder het rechtstreekse hiërarchische 
gezag van de gemeentesecretaris, verantwoordelijk is voor een dienst. 

Het directiecomité stelt zijn huishoudelijk reglement vast.  

Het directiecomité is belast met de volgende taken: 

1. het bijstaan van de secretaris in zijn opdracht om de werkzaamheden van de verschillende 
gemeentediensten onderling te coördineren;  

2. het zorgen voor de transversale uitvoering van de beslissingen van de raad en van het college door de 
betrokken gemeentediensten;   

3. het geven van advies over de ontwerpen van personeelsformatie en organigram opgesteld door de 
secretaris.  

Het directiecomité vergadert ten minste een keer per maand, onder het voorzitterschap van de 
gemeentesecretaris, die er de agenda van vaststelt. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. De 
agenda en het verslag worden meegedeeld aan het college. 
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De bekendmaking van de akten 

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en 
van de burgemeester worden bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door publicatie op de 
website van de gemeente. De aanplakbrief vermeldt het onderwerp van het reglement of de verordening, de 
datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de 
toezichthoudende overheid en de plaats(en) waar de tekst door het publiek kan worden geraadpleegd. Op de 
website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt. 

Vanaf hun goedkeuring door de gemeenteraad worden ook de gemeentelijke ontwikkelingsplannen, de 
gemeentelijke bestemmingsplannen, de jaarlijkse begroting en de rekeningen bekendgemaakt op de website 
van de gemeente. 

De reglementen en verordeningen zijn verbindend op de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door 
aanplakbrief, behalve wanneer zij het anders bepalen. De bekendmaking door het online plaatsen op de website 
van de gemeente of via de pers heeft geen invloed op de inwerkingtreding ervan. 

In een speciaal daartoe gehouden register wordt melding gemaakt van de bekendmaking en de datum van de 
bekendmaking via affichering (volgens de wijze bepaald bij besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Regering). 

Geen enkele handeling van de gemeenten kan in strijd zijn met de decreten, de ordonnanties, de reglementen 
en de besluiten van de gewesten, de gemeenschappen en de gemeenschapscommissies. 
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Het personeel 

Statuut, benoeming, verbodsbepalingen en pensioen 

De gemeenteraad: 

1. bepaalt de personeelsformatie (met het aantal statutaire betrekkingen verdeeld over vijf graden, van A 
tot en met E), het contingent van de contractuele betrekkingen, de voorwaarden inzake werving en 
bevordering, de bezoldigingsregeling en de weddeschalen van het gemeentepersoneel, de regels inzake 
de evaluatie en de regels inzake de interne mobiliteit van het personeel. De regering heeft de algemene 
voorwaarden vastgesteld voor sommige van deze onderwerpen.  
Alle betrekkingen worden opengesteld voor aanwerving en bevordering (tenzij de gemeenteraad daar 
uitdrukkelijk van afwijkt). 
Alle personeelsleden worden geëvalueerd, welke ook de arbeidsrelatie is. 

2. bepaalt de regels inzake de opleiding van het personeel. Alle personeelsleden hebben recht op 
informatie, opleiding en de middelen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van hun vaardigheden 
en voor het verdere verloop van hun beroepsloopbaan. Zij hebben de plicht om de daartoe voorziene 
opleidingen te volgen. 
Hij verplicht alle gemeentelijke personeelsleden die hij aanwerft binnen een jaar na hun aanstelling een 
door de regering georganiseerde opleiding te volgen over de werking van de lokale besturen (behalve 
bij een aanwerving voor een duur van minder dan twaalf maanden). 
De gemeentemedewerkers vanaf graad A5 moeten met succes een door de regering erkende opleiding 
in overheidsmanagement volgen. 
De Regering kan algemene voorwaarden vaststellen voor de opleiding van het personeel. 

3. benoemt de personeelsleden van wie de benoeming niet bij de wet wordt geregeld. Hij kan die 
bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen opdragen (behalve voor de doctoren en 
bepaalde leden van het onderwijzend personeel). 

4. kan de leden van het onderwijzend personeel van wie de benoeming aan hem is opgedragen, afzetten 
of schorsen, en hun de straf van waarschuwing of van berisping opleggen (de personeelsleden worden 
eerst gehoord en van hun verklaringen wordt proces-verbaal opgemaakt). 

5. kan de beambten en de klerken verbieden, zelf of door een tussenpersoon, enige handel te drijven of 
elke andere functie te vervullen waarvan de uitoefening onverenigbaar geacht zou zijn met hun ambt 
(op straffe van tuchtstraf). 

Het college van burgemeester en schepenen:  

- kan de leden van het onderwijzend personeel schorsen voor een termijn van ten hoogte zes weken, en 
hun de straf van waarschuwing of van berisping opleggen (de personeelsleden worden eerst gehoord 
en van hun verklaringen wordt proces-verbaal opgemaakt). 

De burgemeester of de schepen belast met de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand kan één of meer 
door de gemeente bezoldigde beambten onder zijn gezag hebben, die hij benoemt en ontslaat zonder 
tussenkomst van de gemeenteraad. 

De gemeenten zijn verplicht aan de personeelsleden die vast benoemd zijn en aan de personeelsleden met de 
hoedanigheid van stagiair een pensioen te verzekeren dat wordt berekend volgens de regels die van toepassing 
zijn op de ambtenaren en de beambten van het hoofdbestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
alsmede op hun rechthebbenden. 
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Terbeschikkingstelling 

Gemeentepersoneel kan ter beschikking worden gesteld van een OCMW, een sociale huisvestingsmaatschappij 
of een vereniging zonder winstoogmerk, onder de volgende voorwaarden: 

1. De huisvestingsmaatschappij of vzw moet ten minste één gemeenteraadslid tellen. 
2. De terbeschikkingstelling moet beperkt zijn in de tijd en rechtstreeks verband houden met een 

gemeentelijk belang. 
3. De arbeidsvoorwaarden en het loon mogen niet lager liggen dan deze die de werknemer zou genieten 

bij zijn werkgever en de gebruiker is verantwoordelijk voor de reglementering en de bescherming van 
de arbeid. 

4. De voorwaarden, de duur van de terbeschikkingstelling en de aard van de opdracht moeten worden 
vastgesteld in een geschrift dat wordt goedgekeurd door de gemeenteraad en ondertekend door de 
werkgever, de gebruiker en de werknemer. 

5. Deze terbeschikkingstelling is alleen toegestaan als de gebruiker de werknemer niet zelf had kunnen 
aanwerven onder dezelfde voorwaarden. 
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De tuchtregeling 

De door de Nieuwe Gemeentewet vastgestelde tuchtregeling is alleen van toepassing op statutaire 
personeelsleden. Voor de andere personeelsleden bepaalt het arbeidsreglement de regels. 

Strafbare feiten en straffen 

Strafbare feiten: 
- tekortkomingen aan de beroepsplichten 
- handelingen die de waardigheid van het ambt in het gedrang brengen 
- overtreding van het verbod om handel te drijven  

Tuchtstraffen: 
- lichte straffen: waarschuwing en berisping 
- zware straffen: inhouding van wedde, schorsing en terugzetting in graad 
- maximumstraffen: ontslag van ambtswege en afzetting 

De inhouding van wedde kan ten hoogste drie maanden worden toegepast. Wel moet de betrokkene een 
minimum aan bestaansmiddelen worden verzekerd. 

De schorsing kan niet langer dan drie maanden duren, heeft het verlies van wedde tot gevolg, maar moet de 
betrokkene een minimum aan bestaansmiddelen verzekeren. 

De terugzetting in graad bestaat in de toekenning van een wedde die overeenkomt met de lagere weddeschaal 
(deze terugzetting geldt niet voor de secretaris of de ontvanger). 

Bevoegde overheid 

Hoe soevereiner de autoriteit die over de strafbare feiten beslist, hoe breder het scala aan sancties dat zij kan 
opleggen, zodat ook de strengste sancties eronder vallen. 

De raad kan, op verslag van de secretaris, de personeelsleden alle tuchtsancties opleggen. (Voor sancties aan de 
ontvanger en de secretaris is er geen verslag van de secretaris.) 

Het college van burgemeester en schepenen kan, op verslag van de secretaris, de personeelsleden een 
waarschuwing, een berisping, een inhouding van wedde en een schorsing voor een termijn van maximaal één 
maand opleggen (niet van toepassing op de secretaris en de ontvanger). 

De gemeentesecretaris kan de personeelsleden een waarschuwing en een berisping geven (niet van toepassing 
op de adjunct-gemeentesecretaris en de ontvanger). Deze beslissing moet formeel worden gemotiveerd en 
onmiddellijk ter kennis worden gebracht van het college van burgemeester en schepenen (de procedure kan pas 
worden opgestart nadat het college akte heeft genomen van het voornemen van de secretaris). 

Procedure 

- Voordat een sanctie wordt opgelegd, moet het personeelslid worden gehoord over de feiten die hem 
ten laste worden gelegd. 

- De betrokkene mag zich laten bijstaan door een verdediger van zijn keuze. 
- Vóór de hoorzitting moet de tuchtoverheid een tuchtdossier samenstellen (met alle stukken die 

betrekking hebben op de ten laste gelegde feiten). 
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- Ten minste twaalf werkdagen vóór zijn verschijning wordt de betrokkene opgeroepen bij een ter post 
aangetekende brief of door afgifte van de oproepingsbrief tegen ontvangstbewijs. 

- De oproeping moet verschillende elementen vermelden, en met name de ten laste gelegde feiten, het 
feit dat een tuchtstraf wordt overwogen en dat een tuchtdossier is aangelegd. 

- De betrokkene en zijn verdediger kunnen het dossier raadplegen. 
- Van de hoorzitting wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat getrouw de verklaringen van de gehoorde 

weergeeft. Indien het proces-verbaal op het einde van de hoorzitting wordt opgemaakt, wordt het 
voorgelezen aan de betrokkene, die wordt verzocht het te ondertekenen. (Hij kan voorbehoud 
formuleren en weigeren te ondertekenen.) Indien het proces-verbaal na de hoorzitting wordt 
opgemaakt, wordt het binnen acht dagen na de hoorzitting aan de betrokkene medegedeeld met 
verzoek het te ondertekenen. 

- De tuchtoverheid kan getuigen horen. Het verhoor van de getuige heeft plaats in aanwezigheid van de 
betrokkene en, op diens verzoek en met instemming van de tuchtoverheid, in het openbaar (de getuige 
kan zich ertegen verzetten dat hij in het openbaar wordt gehoord). 

- De tuchtoverheid doet binnen drie maanden na het afsluiten van het proces-verbaal van de laatste 
hoorzitting uitspraak over de op te leggen tuchtmaatregel. Indien binnen deze termijn geen beslissing 
wordt genomen, wordt de tuchtoverheid geacht af te zien van de vervolgingen voor de feiten die de 
betrokkene ten laste worden gelegd. 

- De leden van de tuchtoverheid die niet op alle vergaderingen aanwezig zijn, mogen niet deelnemen aan 
de beraadslagingen noch deelnemen aan de stemmingen over de uit te spreken tuchtmaatregel. 

- Ingeval de gemeenteraad bevoegd is om een tuchtstraf op te leggen en wanneer de betrokkene hierom 
verzoekt, wordt de hoorzitting in het openbaar gehouden. 

- De gemotiveerde beslissing wordt binnen tien werkdagen ter kennis gegeven aan de betrokkene, zo niet 
dan wordt ze als ingetrokken beschouwd en kan geen tuchtvervolging meer worden ingesteld voor 
dezelfde feiten. 

Doorhaling van de tuchtstraf 

De volgende straffen worden van ambtswege doorgehaald in het persoonlijk dossier van het personeelslid: 
- de waarschuwing, na één jaar 
- de berisping, na achttien maanden 
- de inhouding van wedde, na drie jaar 

De schorsing en de terugzetting in graad kunnen, op verzoek van het personeelslid, in het persoonlijk dossier 
worden doorgehaald door de overheid die ze heeft uitgesproken (de tuchtoverheid kan de doorhaling alleen 
weigeren indien er nieuwe gegevens aan het licht zijn gekomen die een weigering kunnen rechtvaardigen): 

- de schorsing, na vier jaar 
- de terugzetting in graad, na vijf jaar 

Preventieve schorsing 

Wanneer een personeelslid strafrechtelijk of tuchtrechtelijk wordt vervolgd en zijn aanwezigheid onverenigbaar 
is met het belang van de dienst, kan de betrokkene preventief worden geschorst door de tuchtoverheid die 
bevoegd is om de straf op te leggen (het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad).  

De door het college van burgemeester en schepenen uitgesproken preventieve schorsing vervalt indien zij niet 
wordt bekrachtigd door de gemeenteraad tijdens diens eerstvolgende vergadering. 

De preventieve schorsing is geen tuchtmaatregel. 
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Wanneer het personeelslid strafrechtelijk of tuchtrechtelijk wordt vervolgd, kan de overheid beslissen dat die 
preventieve schorsing een inhouding van wedde (maximaal 50%) of een ontzegging van 
bevorderingsaanspraken in zich houdt. De betrokkene moet echter het bestaansminimum worden 
gegarandeerd. 

De maximale duur van deze preventieve schorsing bedraagt vier maanden (behalve bij strafrechtelijke 
vervolging, waarbij de termijn met vier maanden kan worden verlengd). Indien er binnen de termijn geen 
tuchtstraf wordt opgelegd, vervallen alle effecten van de preventieve schorsing. 

Alvorens een preventieve schorsing kan worden uitgesproken, moet de betrokkene worden gehoord. Hij moet 
hiertoe vijf werkdagen voor zijn hoorzitting worden opgeroepen. In hoogdringende gevallen kan de overheid de 
preventieve schorsing onmiddellijk uitspreken en de betrokkene onmiddellijk na de uitspraak horen.  

De beslissing wordt binnen tien werkdagen ter kennis gegeven aan de betrokkene, zo niet dan wordt ze als 
ingetrokken beschouwd en kan de overheid geen preventieve schorsing meer uitspreken voor dezelfde feiten. 

Verjaring van de tuchtvordering 

Behalve voor sommige uitzonderingen kan de tuchtoverheid geen vervolging meer instellen na verloop van een 
termijn van zes maanden na de vaststelling van de strafbare feiten. 
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De goederen en de inkomsten van de gemeente 

Schenkingen en legaten 

De giften bij akte onder de levenden worden altijd voorlopig aangenomen (de prijs van een grafconcessie wordt 
niet beschouwd als gift). De besluiten van de gemeenteraad over de schenkingen en de legaten aan de gemeente 
of aan de gemeente-instellingen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering wanneer de waarde 2500 euro te boven gaat.  

Contracten 

De gemeenteraad bepaalt de voorwaarden van de huur of de pacht (pachtovereenkomst) van de eigendommen 
en rechten van de gemeente. 

De gemeenteraad kiest de wijze waarop de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten worden 
gegund en stelt de voorwaarden ervan vast. (In publiekrecht is een concessie, het contract waarmee een 
overheidsinstantie aan een derde, een "concessiehouder" genoemd, het recht geeft om een openbare dienst te 
verlenen.) 

Hij kan deze bevoegdheid overdragen aan het college van burgemeester en schepenen, aan de 
gemeentesecretaris of aan een andere bij naam aangewezen ambtenaar, voor de uitgaven die vallen onder de 
gewone begroting of voor de opdrachten op grond van een raamovereenkomst. (Voor de overdracht aan de 
gemeentesecretaris of aan een ambtenaar mag het bedrag 30.000 euro niet overschrijden.) In Evere heeft de 
raad deze bevoegdheid overgedragen aan het college. 

In gevallen van dringende noodzakelijkheid die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, kan het 
college van burgemeester en schepenen op eigen initiatief, de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de 
plaatsing van overheidsopdrachten, uitoefenen. 

Het college is gemachtigd voor de plaatsing van de overheidsopdrachten waarvan het bedrag exclusief btw lager 
is dan 144.000 euro. Het college van burgemeester en schepenen kan eveneens, in het raam van de met de 
economische operatoren gevoerde onderhandelingen of dialoog, de voorwaarden van een overheidsopdracht 
of van een overeenkomst wijzigen. In beide gevallen moet de gemeenteraad hiervan in kennis worden gesteld 
op zijn eerstvolgende vergadering. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de procedure in en neemt alle nodige beslissingen tot het 
einde van de gunningsprocedure. Het zorgt voor de opvolging, neemt alle beslissingen die met het oog op de 
uitvoering nodig zijn en kan aan de overeenkomst iedere wijziging aanbrengen die het nodig acht. 

Het college van burgemeester en schepenen kan de opvolging van de uitvoering van overheidsopdrachten 
overdragen aan de gemeentesecretaris of aan een bij naam aangewezen ambtenaar (behalve voor de wijziging 
van de opdracht of van de overeenkomst in uitvoering). Het college moet elk kwartaal worden in kennis gesteld 
van de beslissingen die in het kader van deze overdracht worden genomen. 
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De begroting en de rekeningen 

Gemeenschappelijke bepalingen 

Het financiële dienstjaar komt overeen met een kalenderjaar. 

Elk jaar keurt de gemeenteraad de jaarrekeningen van het vorige dienstjaar goed (bevat de begrotingsrekening, 
de resultatenrekening, de balans en de bijlagen) en bezorgt ze uiterlijk op 30 juni aan de toezichthoudende 
overheid. Een rapport wordt bij deze rekeningen gevoegd. 

Geen enkele begrotingswijziging kan na 1 juni worden aangenomen door de gemeenteraad indien de rekeningen 
van het vorige dienstjaar nog niet zijn goedgekeurd.  

Elk jaar, voor 31 december, keurt de gemeenteraad de begroting van de uitgaven en inkomsten van de gemeente 
voor het volgende dienstjaar goed. Er kan geen enkele begroting worden goedgekeurd door de gemeenteraad 
indien de rekeningen van het voorlaatste dienstjaar niet definitief door de toezichthoudende overheid zijn 
vastgesteld. 

De begrotingen en rekeningen worden neergelegd op het gemeentehuis, waar eenieder er ter plaatse kennis 
van kan nemen. Deze mogelijkheid wordt aangekondigd via affichering binnen een maand nadat de begrotingen 
en rekeningen door de gemeenteraad zijn aangenomen. Deze aankondiging blijft ten minste tien dagen 
aangeplakt. 

Bij de neerlegging van de eerste en de vierde begroting (tweemaal per zittingsperiode), legt het college de 
gemeenteraad een driejaarlijks plan voor. Dit driejaarlijkse plan bestaat uit een oriëntatienota (beleidskeuzen 
voor de volgende drie jaren) en een beheersplan dat de oriëntatienota begrotingsmatig vertaalt. Het 
driejaarlijkse plan wordt na goedkeuring door de gemeenteraad bekendgemaakt.  

Iedere uitgave die door de toezichthoudende overheid verminderd is, mag het college van burgemeester en 
schepenen niet doen zonder een nieuw besluit van de gemeenteraad dat daartoe machtiging verleent. 

Geen betaling mag plaatshebben als deze niet op de begroting voorkomt.  

Geen artikel van de begroting mag worden overschreden en geen overschrijving tussen artikels mag geschieden. 

Wanneer echter regelmatig verbintenissen werden aangegaan mag het saldo van de uitgave worden 
overgeschreven naar het volgende dienstjaar. 

De mandaten moeten ondertekend worden door de burgemeester en door een schepen. Zij moeten worden 
medeondertekend door de gemeentesecretaris. 

De gemeenteraad kan echter voorzien in uitgaven die te wijten zijn aan dwingende en onvoorziene 
omstandigheden, mits hij daartoe een met redenen omkleed besluit neemt. 

Het college van burgemeester en schepenen kan onder eigen verantwoordelijkheid in de uitgave voorzien indien 
het geringste uitstel schade zou veroorzaken. Deze beslissing moet onmiddellijk worden meegedeeld aan de 
raad die hierover een besluit moet nemen.  
 

Het begrotingsevenwicht 

De begroting van de uitgaven en de ontvangsten mag geen deficitair saldo op de gewone of de buitengewone 
dienst, noch een fictief batig saldo of een fictief evenwicht, vertonen. 
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De lasten en de uitgaven van de gemeente 

De gemeenteraad is verplicht elk jaar op de begroting van uitgaven te brengen, alle uitgaven die door de wetten 
aan de gemeente zijn opgelegd: 
 

1. het aankopen en onderhouden van de registers van de burgerlijke stand; 
2. het abonnement op het Belgisch Staatsblad en op het Bestuursmemoriaal; 
3. de belastingen op de goederen van de gemeente; 
4. de schulden van de gemeente; 
5. de wedden van de burgemeester, de schepenen, de secretaris, de ontvanger, de bedienden en de 

boswachters; 
6. de kantoorkosten van het gemeentebestuur; 
7. het onderhoud van de gemeentegebouwen of de huur van de huizen die tot gemeentegebouw dienen; 
8. de huurgelden, de kosten en herstellingen van de lokalen van gerechten en rechtbanken; 
9. de hulpgelden aan de kerkfabrieken; 
10. de kosten die door de wetten op het onderwijs ten laste worden gebracht van de gemeente; 
11. de uitgaven betreffende de plaatselijke veiligheids- en gezondheidspolitie; 
12. de vergoeding voor huisvesting van de bedienaren van de erediensten; 
13. de uitgaven vereist voor de verkiezingen van de gemeenteraad; 
14. de kosten van het drukwerk benodigd voor de boekhouding van de gemeente; 
15. de pensioenen ten laste van de gemeente; 
16. de dotaties van de OCMW's; 
17. de uitgaven voor de wegen en de buurtwegen;  
18. de dotatie van de gemeente aan de politiezone. 

 

Indien de gemeenteontvangsten niet toereikend zijn tot betaling van een schuld, stelt de gemeenteraad 
middelen voor om daarin te voorzien. Deze middelen kunnen bestaan uit een lening, een nieuwe 
gemeentebelasting, enz. 

De gemeenteraad kan een deel van de begroting (de zogenaamde ‘participatieve begroting’) besteden aan 
projecten afkomstig van buurtcomités of burgerinitiatieven, op voorstel van een jury die in meerderheid bestaat 
uit burgers die hun verblijfplaats hebben in de gemeente en geen zitting in de gemeenteraad hebben. 

De gemeenteontvangsten 

De gemeenteraad is verplicht jaarlijks alle ontvangsten van de gemeente op de begroting van de ontvangsten te 
brengen, evenals die welke de wet haar toekent, alsmede de overschotten van de vorige dienstjaren. 
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Interne controle 

Elke gemeente is verplicht een intern controlesysteem in te voeren, dit wil zeggen een geheel van maatregelen 
en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over: 

1. het bereiken van de doelstellingen;  
2. het naleven van de wetten en de procedures;  
3. de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;  
4. het doeltreffende en zuinige gebruik van de middelen;  
5. de bescherming van de activa;  
6. het voorkomen van fraude. 

Het interne controlesysteem bepaalt op welke wijze de interne controle wordt georganiseerd, met inbegrip van 
de te nemen controlemaatregelen en -procedures en de aanwijzing van de personeelsleden die ervoor 
verantwoordelijk zijn, alsook de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het interne 
controlesysteem betrokken zijn. 

Het interne controlesysteem wordt vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met het directiecomité. 
Zijn algemeen kader is onderworpen aan de goedkeuring van de raad op voorstel van het college. De 
gemeentesecretaris staat in voor de organisatie en de werking van het systeem onder het gezag van het college. 
Hij rapporteert daarover jaarlijks aan het college en de raad.  

De gemeentesecretaris brengt het personeel op de hoogte van het interne controlesysteem, alsook van de 
wijzigingen ervan. 
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De rechtsgedingen en de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 

Bij elke tegen de gemeente ingestelde rechtsvordering treedt het college van burgemeester en schepenen als 
verweerder op. Het stelt de vorderingen in kort geding en de bezitsvorderingen in. Het is dus bevoegd om de 
gemeente te laten optreden zowel wanneer de gemeente de verwerende partij is als wanneer zij dringende 
rechtsvorderingen instelt.  

Alle andere rechtsvorderingen waarbij de gemeente als eiseres optreedt, mogen door het college van 
burgemeester en schepenen slechts worden ingesteld na machtiging van de gemeenteraad. 

De inwoners kunnen eveneens namens de gemeente in rechte optreden indien zij de kosten van het geding 
dragen en instaan voor de veroordelingen die mochten worden uitgesproken. De gemeente kan ten aanzien van 
het geding geen dading treffen zonder medewerking van diegene die het geding in haar naam heeft gevoerd. 
(Deze bepaling wordt uiterst zelden toegepast.)  

De gemeente is burgerrechtelijk aansprakelijk voor het betalen van de geldboeten waartoe de burgemeester of 
de schepenen veroordeeld zijn wegens een misdrijf dat ze hebben begaan bij de uitoefening van hun ambt 
(behalve in geval van herhaling). Een zogenoemde “regresvordering” van de gemeente ten aanzien van de 
burgemeester of een schepen is evenwel mogelijk in bepaalde gevallen (bedrog, zware schuld of lichte schuld 
maar die gewoonlijk voorkomt). 

De gemeente moet een verzekering afsluiten om de burgerlijke aansprakelijkheid en de rechtsbijstand, te 
dekken die persoonlijk ten laste komt van de burgemeester en de schepenen bij de uitoefening van hun ambt. 
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De bijzondere bepalingen betreffende de gemeenten van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

De boventallige schepen 

Wanneer één of meer schepenen van de Franse taalaanhorigheid en één of meer schepenen van de Nederlandse 
taalaanhorigheid verkozen zijn, kan de gemeenteraad beslissen het aantal schepenen te vermeerderen met één 
eenheid. 

Wanneer het aantal schepenen overeenkomt met het vastgestelde aantal (zie tabel als bijlage) en indien geen 
enkele van hen ofwel van de Franse, ofwel van de Nederlandse taalaanhorigheid is, kan de gemeenteraad 
overgaan tot de verkiezing van een bijkomende schepen, een Franstalige in het eerste geval, of een 
Nederlandstalige in het tweede. Indien deze schepen verhinderd is en wanneer alle overige schepenen behoren 
tot eenzelfde taalgroep, kan de verhinderde schepen enkel vervangen worden door een schepen die behoort 
tot de niet-vertegenwoordigde taalgroep.  

Indien de akte van voordracht van de burgemeester werd ondertekend door ten minste één Franstalige 
gekozene en één Nederlandstalige gekozene, moet er ten minste één Franstalige schepen en één 
Nederlandstalige schepen zijn. 

De verklaring van taalaanhorigheid mag worden gedaan in de akte van voordracht, vooraleer hij gekozen wordt. 

Andere bepalingen 

In de gemeenten die geen enkel Franstalig gemeenteraadslid of Nederlandstalig lid tellen kan het 
eerstgerangschikte lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat behoort tot de niet-vertegenwoordigde 
taalgroep, alle akten en stukken betreffende het gemeentebestuur onderzoeken op dezelfde wijze als de 
raadsleden.  
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De gemeentelijke volksraadpleging 

De gemeenteraad kan, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de inwoners, beslissen de inwoners te 
raadplegen over de aangelegenheden die specifiek zijn toegekend aan de gemeenteraad en de gemeenten in 
het algemeen (behalve voor de aangelegenheden met betrekking tot de rekeningen, begrotingen, 
gemeentebelastingen en -vergoedingen; alsook voor de aangelegenheden met betrekking tot de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf en de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen). 

Geen raadpleging kan worden georganiseerd in een periode van zestien maanden vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen, noch in een periode van veertig dagen vóór de rechtstreekse verkiezing van de 
leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Raden en het Europees Parlement. 

De inwoners van de gemeente kunnen slechts eenmaal per semester worden geraadpleegd, met een maximum 
van zes raadplegingen per zittingsperiode. Gedurende eenzelfde zittingsperiode kan slechts één 
volksraadpleging over hetzelfde onderwerp worden gehouden. 

Indien het initiatief uitgaat van de inwoners, moet het worden gesteund door:  
- 20 % van de inwoners (in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners); 
- 3000 inwoners (in gemeenten met minstens 15.000 inwoners en minder dan 30.000 inwoners); 
- 10 % van de inwoners (in gemeenten met meer dan 30.000 inwoners). 

 

Dit verzoek dient door de inwoners te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Bij het 
verzoek moet een gemotiveerde nota worden gevoegd en de stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten. 

Dit verzoek is enkel ontvankelijk als het wordt ingediend door middel van een formulier afgeleverd door de 
gemeente et moet de volgende gegevens bevatten: 

- de naam van de gemeente; 
- de vragen waarop de raadpleging betrekking heeft; 
- de naam, voornaam, geboortedatum en woonplaats van eenieder die het verzoekschrift heeft 

ondertekend; 
- de naam, voornaam, geboortedatum en woonplaats van de personen die het initiatief nemen om de 

raadpleging aan te vragen. 
 

Onmiddellijk na ontvangst van het verzoek gaat het college van burgemeester en schepenen na of het aantal 
geldige handtekeningen voldoende is. Met het oog hierop schrapt het college van burgemeester en schepenen 
de dubbele handtekeningen, de handtekeningen van de personen die niet voldoen aan de voorwaarden en de 
handtekeningen van de personen van wie de gegevens het niet mogelijk maken de echtheid van hun identiteit 
te controleren. 

De controle wordt beëindigd wanneer het aantal geldige handtekeningen is bereikt en in dat geval organiseert 
de gemeenteraad de volksraadpleging. 

Het verzoek tot het houden van een volksraadpleging wordt op de agenda van de eerstvolgende vergadering 
van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad ingeschreven. (na alle 
handtekeningen te hebben geverifieerd).  

Om te verzoeken om of deel te nemen aan een volksraadpleging moet men: 
- in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld zijn; 
- 16 jaar oud zijn; 
- niet het voorwerp uitmaken van een veroordeling. 
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Om te verzoeken om een volksraadpleging moeten de bovenstaande voorwaarden vervuld zijn op de datum 
waarop het verzoekschrift werd ingediend. 
Om deel te nemen aan een volksraadpleging moeten de bovenstaande voorwaarden vervuld zijn op de dag van 
de raadpleging en de deelnemers moeten zijn ingeschreven in het bevolkingsregister op de datum waarop de 
lijst wordt afgesloten. 

Op de dertigste dag voor de raadpleging maakt het college van burgemeester en schepenen een lijst op van 
deelnemers aan de volksraadpleging. Op die lijst worden vermeld: 

- de personen die op vermelde datum in het bevolkingsregister ingeschreven of vermeld zijn en de andere 
deelnemingsvoorwaarden vervullen; 

- de deelnemers die tussen deze datum en de datum van de raadpleging de leeftijd van zestien jaar 
bereiken; 

- de personen voor wie de schorsing van het kiesrecht een einde zou nemen uiterlijk op de dag die is 
vastgesteld voor de raadpleging. 

Voor al deze personen vermeldt de lijst de naam, de voornaam, de geboortedatum, het geslacht en de 
hoofdverblijfplaats. Deze lijst is genummerd. 

Ten minste een maand voor de dag van de raadpleging moet het gemeentebestuur aan de inwoners een 
brochure ter beschikking stellen waarin het onderwerp van de raadpleging op een objectieve manier wordt 
uiteengezet. Deze brochure bevat bovendien een gemotiveerde nota en de vraag of vragen waarover de 
inwoners zullen worden geraadpleegd (de vragen dienen op een zodanige manier geformuleerd te zijn dat met 
ja of neen kan worden geantwoord). 

De deelname aan de volksraadpleging is niet verplicht. 

Elke deelnemer heeft recht op één stem en de stemming is geheim. 

Deze volksraadpleging kan enkel op een zondag plaatsvinden en stemmen kan van 8 tot 13 uur. 

Tot stemopneming wordt slechts overgegaan indien aan de raadpleging hebben deelgenomen, ten minste: 
- 20 % van de inwoners (in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners); 
- 3000 inwoners (in gemeenten met minstens 15.000 inwoners en minder dan 30.000 inwoners); 
- 10 % van de inwoners (in gemeenten met meer dan 30.000 inwoners). 

De Koning bepaalt de bijzondere procedureregels voor het houden van een volksraadpleging, alsook de wijze 
waarop de uitslag van de raadpleging aan de bevolking wordt bekendgemaakt. 
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Belangrijke artikels van de Nieuwe Gemeentewet 

 
Artikel 1: 
Er is in iedere gemeente een gemeentebestuur, samengesteld uit raadsleden, de burgemeester en de 
schepenen. 

Artikel 26:  
De secretaris is verplicht zich te gedragen naar de onderrichtingen die hem worden gegeven door de 
gemeenteraad, de voorzitter ervan, het college van burgemeester en schepenen of de burgemeester, al naar 
gelang hun respectieve bevoegdheden. 

Artikel 26bis:  
Par. 1. - De secretaris oefent in ieder geval de volgende bevoegdheden uit: 
1° de algemene directie van de gemeentelijke diensten, waarvan hij voor de goede werking en de coördinatie 

zorgt; 
2° de leiding en het dagelijkse beheer van het personeel; 
3° het voorzitterschap van het directiecomité; 
4° het opstellen van de ontwerpen van personeelsformatie, van organigram, van opleidingsplannen en van 

arbeidsreglementen; 
5° de voorbereiding en de uitvoering, onder meer in het directiecomité, van de beleidshoofdlijnen vervat in de 

oriëntatienota bedoeld in art. 242bis; 
6° de voorbereiding van de dossiers die aan de gemeenteraad en aan het college worden voorgelegd; 
7° de redactie van de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college, die hij bijwoont; 
8° de medeondertekening van alle officiële stukken uitgaande van het gemeentebestuur, onder meer van de 

briefwisseling; 
9° het verstrekken van juridische en administratieve adviezen aan de gemeenteraad en aan het college, onder 

meer in verband met de naleving van de wetten; 
10° het instellen en het opvolgen van het intern controlesysteem, zoals bedoeld in titel VIbis; 
11° de opmaak van het jaarverslag bedoeld in artikel 7 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de 

transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen of, ingeval van 
wijziging of opheffing van deze laatste ordonnantie, de opmaak van het verslag zoals bepaald door de 
wijzigings- of opheffingsnorm. 

Par. 2. - Ten minste na iedere goedkeuring van het driejarig plan bedoeld in art. 242bis , sluit de 
gemeentesecretaris, mede namens het directiecomité, een afsprakennota met het college over de wijze waarop 
hij, het directiecomité, de gemeenteraad en het college zullen samenwerken om de beleidsdoelstellingen te 
realiseren, en over de omgangsvormen tussen het college en het bestuur.  

In deze afsprakennota wordt bepaald op welke wijze de secretaris de bevoegdheden uitoefent die hem werden 
gedelegeerd. 

Artikel 70ter:  
Par. 1. - De directeur human resources is, onder het rechtstreekse hiërarchische gezag van de 
gemeentesecretaris, belast met het uitvoeren van het gemeentelijke beleid betreffende:  
- het personeelsmanagement; 
- de organisatie van de wervings- en de bevorderingsprocedures van het personeel alsmede van de examens; 
- het uitdenken en uitvoeren van omschrijvingen voor typefuncties en de coördinatie van het vaststellen van 

definities voor geïndividualiseerde functies; 
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- het previsioneel beheer van het personeelsbestand en van de vaardigheden binnen de gemeente alsmede de 
uitwerking van een opleidingsbeleid voor het personeel; 

- de uitwerking van een ontwerp van reglement voor de evaluatie van het personeel, alsook het goed beheer 
van het evaluatieproces van ieder betrokken personeelslid; 

- het beheer van de interne mobiliteit binnen de gemeente; 
- het opstellen van een jaarverslag ten behoeve van de gemeenteraad betreffende het 

humanresourcesmanagement in de gemeente.  

Par. 2. - De directeur human resources kan door de gemeenteraad gehoord worden over elke vraag in verband 
met het beheer van het gemeentepersoneel. 

Artikel 70quater: 
Het directiecomité is samengesteld uit de gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris, de 
gemeenteontvanger, de directeur human resources en elke persoon die, onder het rechtstreekse hiërarchisch 
gezag van de gemeentesecretaris, verantwoordelijk is voor het beheer van een gemeentelijke dienst, met dien 
verstande dat elke dienst slechts eenmaal wordt vertegenwoordigd in het directiecomité. 

Artikel 70septies: 
Het directiecomité is belast met: 
1 ° het bijstaan van de secretaris in zijn opdracht om de werkzaamheden van de verschillende gemeentediensten 

onderling te coördineren; 
2° het zorgen voor de transversale uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad en van het college door 

de betrokken gemeentediensten; 
3° het geven van advies over de ontwerpen van personeelsformatie en organigram opgesteld door de secretaris 

overeenkomstig artikel 26bis, par. 1, 4°. 

Artikel 84:  
Par. 1. - Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur mag aan het onderzoek van de raadsleden worden 
onttrokken. 

Par. 2. - De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van de akten en stukken betreffende het 
bestuur van de gemeente onder de voorwaarden bepaald in het door de raad opgestelde huishoudelijk 
reglement. Het reglement bepaalt eveneens de voorwaarden waaronder de gemeentelijke instellingen en 
diensten toegankelijk zijn. 

De vergoeding die eventueel wordt gevraagd voor het afschrift mag in geen geval meer bedragen dan de 
kostprijs. 

Artikel 93:  
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. 

Onder voorbehoud van art. 96 kan de gemeenteraad, met een tweederdemeerderheid van de aanwezige leden, 
in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat 
de vergadering niet openbaar is. 

Artikel 94:   
De vergadering van de gemeenteraad is niet openbaar wanneer het om personen gaat.  

Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten vergadering. 

Artikel 117:  
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De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is; hij beraadslaagt over elk ander onderwerp dat de 
hogere overheid hem voorlegt. 
Alleen in de gevallen bij de wet, het decreet of de ordonnantie uitdrukkelijk bepaald, moeten de besluiten van 
de raad door de toezichthoudende overheid worden goedgekeurd. 

Artikel 119:  
De gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke 
politieverordeningen, met uitzondering van de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer bedoeld in 
artikel 130bis. 

Die reglementen en verordeningen mogen niet in strijd zijn met de wetten, de decreten, de ordonnanties, de 
reglementen en de besluiten van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies.  

Een afschrift van die reglementen en politieverordeningen wordt dadelijk toegezonden aan de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank, waar zij in een daartoe bestemd register worden 
ingeschreven. 

Die reglementen en verordeningen worden bekendgemaakt op de website van het Gewest. 

Artikel 123:  
Het college van burgemeester en schepenen is belast met: 
1° de uitvoering van de wetten, van de decreten, de ordonnanties, de reglementen en de besluiten van de Staat, 

de Gewesten, de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies, de provincieraad en de bestendige 
deputatie van de provincieraad, wanneer zulks bepaaldelijk aan het college is opgedragen;  

2° de bekendmaking en uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten; 
3° het beheer van de gemeentelijke inrichtingen; 
4° het beheer van de inkomsten, de afgifte van bevelschriften tot betaling van de uitgaven der gemeente en het 

toezicht op de boekhouding; 
5° de leiding van de gemeentewerken; 
6° de vaststelling van de rooilijnen van de wegen, met inachtneming van de algemene plans aangenomen door 

de hogere overheid, indien dergelijke plans bestaan, en behoudens beroep bij deze overheid en, in 
voorkomend geval, bij de rechtbanken door de personen die zich door de besluiten van de gemeenteoverheid 
benadeeld achten; 

7° de afgifte van de stedenbouwkundige attesten en van de bouw- en verkavelingsvergunningen, 
overeenkomstig de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de 
stedenbouw, en de afgifte van de milieuvergunningen, overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 
betreffende de milieuvergunningen; 

8° het voeren van de rechtsgedingen waarbij de gemeente hetzij als eiseres, hetzij als verweerster betrokken is; 
9° het beheer van de eigendommen der gemeente, alsmede de vrijwaring van haar rechten; 
10° het toezicht op de door de gemeente bezoldigde beambten, behalve op de leden van het lokale politiekorps; 
11° het doen onderhouden van de buurtwegen en de waterlopen, overeenkomstig de wetsbepalingen en de 

verordeningen van de provincieoverheid; 
12° het opleggen van de in art. 119bis, par. 2, bedoelde schorsing, intrekking of sluiting; 
13° het vaststellen van het organigram, vergezeld van een beschrijving van de opdrachten van de diensten, met 

inbegrip van de identificatie van resultaats- en realisatie-indicatoren van deze opdrachten; 
14° de publicatie van het organigram op de website van de gemeente; 
15° de vaststelling van de type-functiebeschrijvingen van het personeel, met opgave van de opdracht alsmede 

de voornaamste activiteiten en vaardigheden per typefunctie; 
16° de aanstelling van de leden van de examen- en selectiecommissies 
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Artikel 133:  
De burgemeester is belast met de uitvoering van de wetten, de decreten, de ordonnanties, de verordeningen 
en de besluiten van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies, de 
provincieraad en de bestendige deputatie van de provincieraad, tenzij zulks uitdrukkelijk aan het college van 
burgemeester en schepenen of aan de gemeenteraad is opgedragen. 

Hij is in het bijzonder belast met de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, de politieordonnanties, de 
politieverordeningen en de politiebesluiten. Hij kan echter onder zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid 
geheel of ten dele overdragen aan een van de schepenen. 

Onverminderd de bevoegdheden van de Minister van Binnenlandse Zaken, van de gouverneur en van de 
bevoegde gemeentelijke instellingen, is de burgemeester de verantwoordelijke overheid inzake de bestuurlijke 
politie op het grondgebied van de gemeente. 

Artikel 134:  
Par. 1. - In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere 
onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de 
inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de 
gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te 
moeten wenden. 
Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden 
bekrachtigd. 

Artikel 135:  
Par. 1. - Tot de bevoegdheden van de gemeenten behoren inzonderheid: het beheer van de goederen en 
inkomsten van de gemeente; de vaststelling en de verrichting van de plaatselijke uitgaven die met de gelden 
van de gemeente dienen te worden betaald; het ontwerpen en het doen uitvoeren van de openbare werken die 
ten laste van de gemeente vallen; het beheer van de inrichtingen die aan de gemeente toebehoren, die op haar 
kosten worden onderhouden of die in het bijzonder bestemd zijn voor het gebruik van haar inwoners. 

Par. 2. - De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, 
met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in 
openbare gebouwen. 

Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, 
worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd: 
1° alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen, 

hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het slopen of herstellen van 
bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen van gebouwen enig voorwerp te plaatsen 
dat door zijn val schade kan berokkenen, of om wat dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of 
schade kan toebrengen of dat schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken; voor zover de politie over het 
wegverkeer betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt zij niet onder de toepassing van dit 
artikel;  

2° het tegengaan van inbreuken op de openbare rust, zoals vechtpartijen en twisten met volksoploop op straat, 
tumult verwekt in plaatsen van openbare vergadering, nachtgerucht en nachtelijke samenscholingen die de 
rust van de inwoners verstoren; 

3° het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals op jaarmarkten en markten, 
bij openbare vermakelijkheden en plechtigheden, vertoningen en spelen, in drankgelegenheden, kerken en 
andere openbare plaatsen; 
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4° het toezicht op een juiste toemeting bij het slijten van waren waarvoor meeteenheden of meetwerktuigen 
gebruikt worden, en op de hygiëne van openbaar te koop gestelde eetwaren; 

5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te 
voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden; 

6° het verhelpen van hinderlijke voorvallen waartoe rondzwervende kwaadaardige of woeste dieren aanleiding 
kunnen geven; 

7° het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van alle vormen 
van openbare overlast; 

Par. 3. - De gemeenten zijn ertoe gehouden hun inwoners een bestuur te bieden met een aangepaste 
toegangswijze en beschikbaarheid door meer uitgebreide openingsuren, minstens één dag per week, en door 
een dienstverlening via het internet. 

Artikel 136:  
Par. 1. - . De gemeenteontvanger wordt alleen en onder zijn verantwoordelijkheid belast met: 
1° het houden van de boekhouding van de gemeente en het opstellen van de jaarrekeningen; 
2° de invordering van de ontvangsten van de gemeente; 
3° het innen van de regelmatige schuldvorderingen; 
4° de heffing, in voorkomend geval door een gedwongen tenuitvoerlegging, van de gemeentebelastingen, met 

toepassing van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- 
en gemeentebelastingen; 

5° het beheer van de rekeningen geopend namens de gemeente en van de algemene kasmiddelen van de 
gemeente; 

6° het beleggen op korte termijn van de thesauriemiddelen; 
7° de centralisatie van de vastleggingen; 
8° de betaling van de uitgaven tegen regelmatige bevelschriften; 

Indien de gemeenteontvanger weigert het bedrag van regelmatige bevelschriften te betalen of zulks uitstelt, 
wordt de betaling vervolgd, zoals inzake directe belastingen, door de rijksontvanger, nadat de bestendige 
deputatie van de provincieraad, die de ontvanger oproept en hem vooraf hoort indien hij zich aanmeldt, de 
bevelschriften uitvoerbaar heeft verklaard; 

9° het uitbrengen van een jaarlijks verslag over de financiële toestand van de gemeente. Dit verslag wordt 
gevoegd bij het ontwerp van begroting zoals dit aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd. 

Par. 2. - Onverminderd de bevoegdheid van de gemeentesecretaris met betrekking tot het intern 
controlesysteem, zoals bedoeld in titel VIbis, kan het college aan de gemeenteontvanger om het even welke 
andere opdracht toevertrouwen die verband houdt met zijn bevoegdheden, onder meer inzake financieel 
beheer. In het kader van deze opdrachten staat de ontvanger onder het gezag van het college. 

Artikel 232:  
De gemeenteraad bepaalt de voorwaarden van de huur of de pacht en van elk ander gebruik van de opbrengsten 
en inkomsten van de eigendommen en rechten der gemeente. 

Artikel 234:  
Par. 1. - De gemeenteraad kiest de procedure volgens dewelke de overheidsopdrachten en de 
concessieovereenkomsten worden gegund en stelt de voorwaarden ervan vast. 

Par. 2. - In gevallen van dringende noodzakelijkheid die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, kan 
het college van burgemeester en schepenen, op eigen initiatief, de in de eerste paragraaf bedoelde bevoegdheid 
uitoefenen. Zijn beslissing wordt medegedeeld aan de gemeenteraad die er op zijn eerstvolgende vergadering 
akte van neemt. 
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Par. 3. - Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd de in de eerste paragraaf bedoelde 
bevoegdheid uit te oefenen voor de overheidsopdrachten waarvan het bedrag exclusief btw geraamd wordt op 
minder dan 144.000 euro. In dat geval wordt de gemeenteraad op zijn eerstvolgende vergadering in kennis 
gesteld van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 

De Regering kan het in het eerste lid bepaalde bedrag wijzigen ingevolge een herziening van de bedragen die in 
toepassing van artikel 42, par. 1, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zijn vastgesteld. 

Par. 4. - De gemeenteraad kan de in de eerste paragraaf bedoelde bevoegdheid overdragen aan het college van 
burgemeester en schepenen, aan de gemeentesecretaris of aan een andere bij naam aangewezen ambtenaar, 
voor de uitgaven die vallen onder de gewone begroting. 

De overdracht aan de gemeentesecretaris of aan een andere bij naam aangewezen ambtenaar is beperkt tot de 
overheidsopdrachten bedoeld in artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

Par. 5. - De gemeenteraad kan de in de eerste paragraaf bedoelde bevoegdheid overdragen aan het college van 
burgemeester en schepenen, aan de gemeentesecretaris of aan een andere bij naam aangewezen ambtenaar, 
voor de opdrachten op grond van een gesloten raamovereenkomst. 

De overdracht aan de gemeentesecretaris of aan een andere bij naam aangewezen ambtenaar is beperkt tot de 
overheidsopdrachten bedoeld in artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

Artikel 234bis:  
De voorwaarden van een overheidsopdracht of van een concessieovereenkomst vastgesteld door de 
gemeenteraad en het voorwerp uitmakend van een gunningsprocedure die de mogelijkheid inhoudt een of 
meerdere onderhandelingsfases of een dialoog te voeren, mogen door het college van burgemeester en 
schepenen gewijzigd worden tijdens de met de economische operatoren gevoerde onderhandelingen of 
dialoog. Op zijn eerstvolgende vergadering wordt de gemeenteraad in kennis gesteld van de beslissing van het 
college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 236:  
Par. 1. - Het college van burgemeester en schepenen stelt de procedure in. 

Par. 2. - Het college van burgemeester en schepenen neemt alle nodige beslissingen tot het einde van de 
gunningsprocedure. 

Par. 3. - Het college van burgemeester en schepenen volgt de uitvoering op en neemt alle beslissingen die met 
het oog op de uitvoering nodig zijn. 

Het kan aan de overeenkomst iedere wijziging aanbrengen die het bij de uitvoering nodig acht, behalve 
substantiële wijzigingen. 

Par. 4. - Het college van burgemeester en schepenen kan zijn bevoegdheid bedoeld in paragraaf 3 van dit 
artikel overdragen aan de gemeentesecretaris of aan een andere bij naam aangewezen ambtenaar, behalve de 
bevoegdheid voor het wijzigen van de overheidsopdracht of van de concessieovereenkomst in uitvoering. Het 
college van burgemeester en schepenen wordt elk kwartaal in kennis gesteld van de beslissingen die in het 
kader van die overdracht genomen worden.  

Par. 5. - In gevallen van dringende noodzakelijkheid die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, 
kunnen de burgemeester (of diens vervanger) en de gemeentesecretaris (of diens vervanger), op eigen 
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initiatief, gezamenlijk de in de derde paragraaf van dit artikel bedoelde bevoegdheid uitoefenen. Hun 
beslissing wordt medegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen dat er op zijn eerstvolgende 
vergadering akte van neemt. 

Par. 6. - Wanneer de gemeenteraad overeenkomstig artikel 234, paragraaf 4, tweede lid, en paragraaf 5, 
tweede lid, een bevoegdheid overdraagt aan de gemeentesecretaris of aan een andere bij naam aangewezen 
ambtenaar, wordt de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen bedoeld in de paragrafen 
1 tot 3 van dit artikel uitgeoefend door de gemeentesecretaris of de bij naam aangewezen ambtenaar.  

Artikel 242bis:  
Tweemaal per zittingsperiode, bij de neerlegging van de eerste en de vierde begroting, legt het college de 
gemeenteraad een driejaarlijks plan voor.  

Dit driejaarlijkse plan bestaat uit de volgende documenten: 
1° een oriëntatienota, die minstens de hoofdbeleidskeuzen bevat die voor de drie eerstvolgende jaren 

vastgesteld worden; 
2° een beheersplan dat de oriëntatienota begrotingsmatig vertaalt, in de vorm van ramingen en vooruitzichten. 

Dit driejaarlijkse plan wordt na goedkeuring door de gemeenteraad bekendgemaakt overeenkomstig de 
bepalingen van art. 112 en op de door de gemeenteraad voorgeschreven wijze. 

Artikel 248:  
Par. 1. - Geen artikel van de uitgaven der begroting mag worden overschreden en geen overschrijving mag 
geschieden. 

Par. 2. - Wanneer echter bij het afsluiten van een dienstjaar sommige posten bezwaard zijn met regelmatig en 
werkelijk aangegane verbintenissen tegenover schuldeisers van de gemeente, wordt het kredietgedeelte dat 
nodig is om de uitgave te vereffenen naar het volgende dienstjaar overgeschreven door middel van een 
beslissing van het college van burgemeester en schepenen; deze laatste moet bij de rekening over het afgesloten 
dienstjaar worden gevoegd. 

Over de aldus overgeschreven kredieten mag beschikt worden zonder een nieuwe beslissing van de 
gemeenteraad. 

Artikel 249:  
Par. 1. - De gemeenteraad kan echter voorzien in uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden 
worden vereist, mits hij daartoe een met redenen omkleed besluit neemt. 

Wanneer het geringste uitstel onbetwistbaar schade zou veroorzaken, kan het college van burgemeester en 
schepenen onder eigen verantwoordelijkheid in de uitgave voorzien, onder verplichting om zonder verwijl 
daarvan kennis te geven aan de gemeenteraad, die besluit of hij met die uitgave al dan niet instemt. 

De leden van het college van burgemeester en schepenen die uitgaven bevolen hebben in de gevallen bedoeld 
in het 1e en het 2e lid, die echter afgewezen zijn op de definitief afgesloten rekeningen, zijn er persoonlijk toe 
gehouden het overeenkomstige bedrag in de gemeentekas te storten. 

Artikel 279:  
Par. 1. - In de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest waar één of meer schepenen van de 
Nederlandse en één of meer schepenen van de Franse taalaanhorigheid verkozen zijn, kan de gemeenteraad 
beslissen het aantal schepenen, zoals vastgesteld bij art. 16, te vermeerderen met één eenheid. 
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Wanneer het aantal in functie zijnde schepenen overeenkomt met het aantal vastgesteld bij art. 16 en indien 
geen enkele van deze schepenen ofwel van de Nederlandse ofwel van de Franse taalaanhorigheid is, kan de 
gemeenteraad beslissen over te gaan tot de verkiezing van een bijkomende schepen, van wie de 
taalaanhorigheid Nederlands is in het eerste geval, of Frans in het tweede.  

Indien in een gemeente waar een bijkomende schepen verkozen is in toepassing van het 1e of het 2e lid, een 
schepen zich in één der gevallen van verhindering bevindt bedoeld in art. 18, en wanneer door deze verhindering 
alle overige schepenen ofwel van de Nederlandse ofwel van de Franse taalaanhorigheid zijn, kan de verhinderde 
schepen gedurende de periode van verhindering enkel vervangen worden door een raadslid, van wie de 
taalaanhorigheid Frans is in het eerste geval, en Nederlands in het tweede geval; dit raadslid wordt aangewezen 
door de gemeenteraad. 

Par. 2. - Indien in een gemeente de burgemeester werd voorgedragen overeenkomstig art. 13, eerste lid, en de 
hem betreffende akte van voordracht is ondertekend door ten minste één gekozene van wie de taalaanhorigheid 
Frans is en ten minste één gekozene van wie de taalaanhorigheid Nederlands is, moet ten minste één schepen 
tot de Franse taalgroep en ten minste één schepen tot de Nederlandse taalgroep behoren. Deze verplichting 
kan worden nagekomen met toepassing van par. 1. Deze verplichting wordt eveneens geacht te zijn nagekomen 
als de voorzitter van de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn behoort tot de taalgroep 
die overeenstemt met die welke niet vertegenwoordigd is in het college. 

Par. 3. - De taalaanhorigheid van de schepenen, gekozenen en voorzitters van de raden van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn bedoeld in par. 1 en 2 wordt vastgesteld overeenkomstig art. 23bis, par. 2, van de 
gemeentekieswet. De verklaring van taalaanhorigheid mag worden gedaan in de akte van voordracht van de 
kandidaten voor de verkiezing van de gemeenteraad, in de akte van voordracht van de kandidaten voor de 
verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn, in de akte van voordracht van elke schepen, en, 
vooraleer hij gekozen wordt, tijdens de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn die de voorzitter 
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kiest. Bovendien kan de verklaring van 
taalaanhorigheid, tot de indiening van de akte van voordracht van de kandidaten voor de verkiezing van de 
gemeenteraad volgend op die van 8 oktober 2000, door de gemeenteraadsleden worden afgelegd tot de 
vergadering van de raad vermeld in par. 1. 

Artikel 280:  
Wanneer in dezelfde gemeenten de gemeenteraad geen enkel lid van de Nederlandse of geen enkel van de 
Franse taalaanhorigheid telt, kan het eerstgerangschikte lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat 
behoort tot de niet in de gemeenteraad vertegenwoordigde taalgroep, of, in voorkomend geval het lid van de 
raad voor maatschappelijk welzijn dat van rechtswege aangewezen is met toepassing van art. 6, par. 4, van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, alle akten en stukken betreffende het gemeentebestuur 
onderzoeken op dezelfde wijze als de raadsleden. 

De rangschikking bedoeld in het 1e lid wordt opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van art. 15 van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's. 
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Bijlage 1 

Tabel van het aantal raadsleden 

De gemeenteraad bestaat, met inbegrip van de burgemeester en de schepenen, uit 7 leden in de gemeenten 
beneden 1.000 inwoners; 

uit 9 leden in die van 1.000 tot 1.999 inwoners; 
uit 11 leden in die van 2.000 tot 2.999 inwoners; 
uit 13 leden in die van 3.000 tot 3.999 inwoners; 
uit 15 leden in die van 4.000 tot 4.999 inwoners; 
uit 17 leden in die van 5.000 tot 6.999 inwoners; 
uit 19 leden in die van 7.000 tot 8.999 inwoners; 
uit 21 leden in die van 9.000 tot 11.999 inwoners; 
uit 23 leden in die van 12.000 tot 14.999 inwoners; 
uit 25 leden in die van 15.000 tot 19.999 inwoners; 
uit 27 leden in die van 20.000 tot 24.999 inwoners; 
uit 29 leden in die van 25.000 tot 29.999 inwoners; 
uit 31 leden in die van 30.000 tot 34.999 inwoners; 
uit 33 leden in die van 35.000 tot 39.999 inwoners; 
uit 35 leden in die van 40.000 tot 49.999 inwoners; 
uit 37 leden in die van 50.000 tot 59.999 inwoners; 
uit 39 leden in die van 60.000 tot 69.999 inwoners; 
uit 41 leden in die van 70.000 tot 79.999 inwoners; 
uit 43 leden in die van 80.000 tot 89.999 inwoners; 
uit 45 leden in die van 90.000 tot 99.999 inwoners; 
uit 47 leden in die van 100.000 tot 149.999 inwoners; 
uit 49 leden in die van 150.000 tot 199.999 inwoners; 
uit 51 leden in die van 200.000 tot 249.999 inwoners; 
uit 53 leden in die van 250.000 tot 299.999 inwoners; 
uit 55 leden in die van 300.000 inwoners en daarboven. 
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Bijlage 2 

Tabel van het aantal schepenen 

Er zijn: 
 

- 6 schepenen, onder wie 3 vrouwen en 3 mannen in de gemeenten met 20.000 tot 29.999 inwoners; 
- 7 schepenen, onder wie ten minste 3 schepenen van verschillend geslacht van de anderen in de 

gemeenten met 30.000 tot 49.999 inwoners; 
- 8 schepenen, onder wie 4 vrouwen en 4 mannen in de gemeenten met 50.000 tot 99.999 inwoners; 
- 9 schepenen, onder wie ten minste 4 schepenen van verschillend geslacht van de anderen in de 

gemeenten met 100.000 tot 199.999 inwoners; 
- 10 schepenen, onder wie 5 vrouwen en 5 mannen in de gemeenten met 200.000 inwoners en meer; 
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