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ALGEMENE CONTEXT  Fiche 2

DE GRONDWET

De Grondwet legt de essentiële principes vast waarop de gewone 
wetgever, aan wie de regeling van de aangelegenheden van de 
gemeente als instelling werd toevertrouwd, zich moet inspireren. 
Deze principes zijn nog steeds (art. 162):

 > de rechtstreekse verkiezing van de leden van de gemeenteraad
 > het recht van de gemeente om haar eigen belangen te regelen
 > het administratief toezicht
 > de openbaarheid van gemeentelijke aangelegenheden

De fiscale bevoegdheid van gemeenten wordt verleend op 
grond van artikel 170 § 4 van de Grondwet, waarbij geen enkele 
gemeentebelasting mag worden vastgelegd zonder tussenkomst 
van de gemeenteraad.

DE GEMEENTEWET EN DE REGIONALISERING 
ERVAN

De grondwettelijke principes vinden hun oorsprong in de Gemeente
wet van 30 maart 1836. Deze Wet van 1836 is doorheen de jaren 
regelmatig gewijzigd. In 1988 zagen we de nieuwe Gemeentewet, 
die lang als basistekst van het gemeentelijk recht gold. 

Door verschillende institutionele hervormingen ging de organisa
tie van de lokale overheid bijna volledig naar de gewesten. Sinds 
de bijzondere Wet van 13 juli 2001 regelen de gewesten zelf 
de samenstelling, organisatie, bevoegdheid en werking van 
provinciale en gemeentelijke instellingen op hun grondgebied, 
mits grondwettelijke waarborgen voor lokale autonomie in acht 
worden genomen en met deze uitzonderingen: burgerlijke stand, 
politie (federale aangelegenheid) en de naleving van het taaleven
wicht.

De gewesten hebben van deze nieuwe bevoegdheden gebruik
gemaakt om het organieke kader van de gemeenten uit hun 
ambtsgebied te wijzigen door de goedkeuring van:

 > Het Gemeentedecreet : de Vlaamse regering voerde een 
belangrijke hervorming van het gemeenterecht door (decreet 
van 15 juli 2005). Dit heeft zowel betrekking op de werking van 
gemeenteorganen als op de dagelijkse werking van de admini
stratie. Dit decreet werd aangevuld met het decreet van 2 juni 
2006 dat de nieuwe regels voor de gemeenteraadsverkiezingen 
vastlegt.
 > Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB): vanaf 1 januari 2019 treedt 
het gros van dit decreet in werking in Vlaanderen. 
 > De Code de la démocratie locale et de la décentralisation: 
het Waalse Gewest bundelde eerst de verschillende wetgevin
gen over de lokale overheid in een wetboek (= wijziging qua 
vorm). Daarna ging men over tot een hervorming van het 
gemeenterecht (decreet van 8 december 2005) voor aangele
genheden die betrekking hebben op de gemeenteraadsverkie
zingen en op de installatie en de werking van de gemeente
organen. Specifiek wijzigde men hoe de burgemeester wordt 
aangesteld.
 > Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voerde een aantal 
wijzigingen door in de bepalingen van de Gemeentewet. De 
nieuwe gemeentewet bevat de bepalingen die van toepassing 
zijn op de Brusselse gemeenten. De ordonnantie van 5 maart 
2009 tot wijziging van de Nieuwe gemeentewet voerde een 
Lokaal Bestuursplan in dat gedeeltelijk op de herwaardering 
van de lokale democratie betrekking heeft.
 > De Duitstalige Gemeenschap, sinds 2015 bevoegd voor de 
lokale besturen, nam verschillende programmadecreten aan (in 
2015 en 2016). Deze wijzigden de gemeentelijke werking en 
het toezicht.

Gemeenten zijn instellingen van grondwettelijke aard. Hun taak bestaat erin uitsluitend gemeentelijke belangen te 
regelen. Sinds de Lambermont-akkoorden van 2001 zijn gewesten bevoegd om het reglementaire organieke kader van 
gemeenten op hun grondgebied te wijzigen.
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