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ALGEMENE CONTEXT  Fiche 1

Aantal en kenmerken van de gemeenten  
(vanaf 1 januari 2019)

Aantal 
gemeenten 

Gemiddelde 
bevolking 

Gemiddelde 
oppervlakte 

(in km2) 

Bevolkings-
dichtheid 

(aantal  
inw./km2)

Vlaanderen
Waalse Regio
waarvan Duitstalige 
gemeenschap
Brussels Gewest
BELGIË

 308 (300)* 21.720 45,1 481,9
 262 13.796 64,3 214,6
 
 9 8.547 94,8 90,1
 19 62.716 8,5 7.383,7
 589 (581)* 19.487 52,5 370,9

* Aantal gemeenten na fusies (vanaf 1 januari 2019)

FEDERALE STAAT3 GEMEENSCHAPPEN 3 GEWESTEN

10 PROVINCIES PROVINCIAAL BELANG

589 GEMEENTEN589 OCMW’S
INTERCOMMUNALES

AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN, 
POLITIEZONES, 

HULPVERLENINGSZONES, 
KERKFABRIEKEN, VZW’S, POLDERS, 

WATERINGEN…

GEMEENTELIJK BELANG

(1) 581 gemeenten vanaf 1 januari 2019, na de fusie van 15 Vlaamse gemeenten tot 7 fusie
gemeenten 

Concreet zijn alle in België verblijvende personen ingeschreven 
in een gemeente en zo institutioneel verankerd. Ze hebben er hun 
woon of verblijfplaats. Het gemeentebestuur staat in voor de 
opvolging van de burgerlijke staat. Via het lokaal niveau oefent 
elke persoon (afhankelijk van zijn nationaliteit) de elementaire 
rechten van het staatsburgerschap uit.

ENKELE VASTSTELLINGEN: 

 > Sinds de fusie van de gemeenten in 1976 telt België 589 gemeen
ten, namelijk 308 in Vlaanderen, 262 in Wallonië (waarvan 9 
in de Duitstalige Gemeenschap) en 19 in het Brusselse Hoofd
stedelijke Gewest. Vanaf 1 januari 2019 zal het Vlaamse Gewest 
(waarbij 15 bestaande gemeenten opgaan in 7 nieuwe gemeenten) 
na gemeentefusies nog 300 gemeenten tellen en het land in 
zijn geheel nog maar 581. 

De gemeente vormt de basis van onze institutionele organisatie. Ze is lang vóór de onafhankelijkheid van België 
ontstaan en behoudt de bevoorrechte positie als het gezagsniveau dat het dichtst bij de burger staat.
Ons land telt 589(1) gemeenten, die als politieke overheden volgens de Grondwet over autonome bevoegdheden 
beschikken en deze uitoefenen op hun grondgebied. De gemeenten zijn onderworpen aan het administratief toezicht 
van een hogere overheid, meer bepaald de gewesten.

DE GEMEENTE ALS INSTELLING
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Brussel, Charleroi, Gent en Luik). Hier wonen meer dan 
175.000 inwoners (176.545 in Brussel tot 520.504 inwoners 
in Antwerpen).

Organisatieprincipes, bevoegdheden, taken en actiemogelijkheden 
van de gemeenten zijn vastgelegd in de Grondwet en worden 
nauwkeurig omschreven in de nieuwe gemeentewet voor het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (met specifieke aanpassingen 
voor dat gewest), het Wetboek van de Plaatselijke Democratie 
en de Decentralisatie voor Wallonië en het ‘Decreet Lokaal 
Bestuur’ voor Vlaanderen (zie Fiche 2).

 > De gemiddelde omvang van een gemeente verschilt gevoelig 
van gewest tot gewest. De gemiddelde bevolking van een 
Vlaamse gemeente na de nieuwe fusie (21.720 inwoners) is 
groter dan die van een Waalse gemeente (13.796 inwoners) en 
van een Duitstalige gemeente (8.547 inwoners). De Brusselse 
gemeenten daarentegen tellen gemiddeld 62.719 inwoners. 
Waalse gemeenten (64,3 km2) zijn dan weer gemiddeld groter 
dan de Vlaamse (45,1 km2 na de fusie).
 > Meer dan de helft van de Belgische gemeenten telt tussen 
10.000 en 25.000 inwoners. Er zijn 31 gemeenten met meer 
dan 50.000 inwoners, waaronder 5 ‘grootsteden’ (Antwerpen, 




