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KIEZERSKORPS VAN DE GEMEENTE

WETGEVEND ORGAAN GEMEENTERAAD 
(VERKOZEN VOLGENS HET ALGEMEEN 

STEMRECHT)

UITVOEREND ORGAAN BURGEMEESTER

UITVOEREND ORGAAN COLLEGE 
BURGEMEESTER,  

SCHEPENEN EN OCMW-VOORZITTER

COMMISSIES OF ADVIESRADEN

kiest uit de leden 
van de raad via 
een ‘akte van 
voordracht’

stelt eventueel in

zit eventueel de raad voor, 
maar kan een lid  

van de raad aanwijzen om 
hem te vervangen

stelt eventueel in

 > De gemeenteraad is het wetgevende orgaan van de gemeente 
en bestaat uit de gemeenteraadsleden verkozen via gemeente
raadsverkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen vinden 
altijd plaats op de tweede zondag van oktober (in 2018 is dat 
op 14 oktober). Gemeenteraadsleden zijn voor een periode van 
6 jaar verkozen volgens het rechtstreeks algemeen kiesrecht. 
Via het Vlaamse gemeentedecreet kan de gemeenteraad een 
voorzitter kiezen uit haar leden. Dit hoeft niet noodzakelijk 
de burgemeester te zijn . Cijfers van 2010 tonen aan dat een 
derde van de Vlaamse gemeenten sinds 2007 een andere 
voorzitter dan de burgemeester heeft aangeduid.   
Alle burgers van de Europese Unie hebben stemrecht en zijn 
verkiesbaar in de gemeente waar ze wonen. Belgische onder
danen daarentegen hebben stemplicht. NietEuropese burgers 
die tenminste 5 jaar legaal in België verblijven, verkrijgen 
een stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de 
gemeente waar ze wonen. 

 > Schepenen en burgemeester worden verkozen uit de leden 
van de gemeenteraad. Samen vormen ze het college van bur-
gemeester en schepenen, het uitvoerende orgaan van de 
gemeente. Het college staat in voor het dagelijkse bestuur van 
de gemeente en is belast met de uitvoering van de besluiten 
van de gemeenteraad. Het college omvat naast de burgemees
ter en de schepenen ook nog de voorzitter van het bijzondere 
comité voor de sociale dienst (voorzitter van de raad voor maat
schappelijk welzijn tot 2019). Dit college moet bestaan uit 
mannen en vrouwen en bereidt de beraadslagingen en de be
sluiten van de gemeenteraad voor en voert de besluiten van 
de gemeenteraad uit.   
Het college van burgemeester en schepenen wordt samen
gesteld op basis van een gezamenlijke voordrachtakte. Voldoet 
die voordrachtakte aan de decretale bepalingen, dan neemt 
de raad akte van de samenstelling van het college. De voor
drachtakte kan tevens een einddatum voorzien tijdens de 

Drie organen staan in voor het bestuur van een gemeente: de burgemeester, het college van burgemeester en 
schepenen en de gemeenteraad.
Vlaanderen is bevoegd voor de organieke wetgeving van de Vlaamse gemeenten.

DE ORGANEN VAN DE GEMEENTE



 14

ALGEMENE CONTEXT  Fiche 6

Verder:

 > Het aantal gemeenteraadsleden en schepenen wordt bepaald 
op basis van het aantal inwoners van de gemeente. Het aantal 
raadsleden varieert van 7 (in gemeenten met minder dan 
1.000 inwoners) tot 55 (in gemeenten met meer dan 
300.000 inwoners). Het aantal schepenen schommelt respectie
velijk tussen 2 tot 9. Vanaf de nieuwe legislatuur in 2019 geldt 
het principe dat er 1 schepen minder wordt aangesteld, behalve 
in uitzonderingsgevallen zoals fusiegemeenten.
 > Het college roept de gemeenteraad steeds bijeen als 
gemeente lijke aangelegenheden dit vereisen en in elk geval 
minstens 10 maal per jaar. In theorie gebeurt de stemming over 
het budget op de eerste maandag van oktober.

legislatuur voor het mandaat van burgemeester, van schepenen 
of van de voorzitter van de gemeenteraad, en kan zijn of hun 
opvolger(s) al aanduiden.
 > Als eerste burger van de gemeente is de burgemeester ook 
vertegenwoordiger van de regionale overheid. Een burge
meester beschikt over specifieke bevoegdheden, zoals de 
naleving van de openbare orde en de administratieve politie. 
Een burgemeester komt in principe uit de verkozenen voor 
de gemeenteraad. Die raad stelt een akte van voordracht op, 
waarna de burgemeester wordt benoemd door de Vlaamse 
regering. Voor de benoeming van de burgemeester in de zes 
faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel heerst een 
specifieke procedure.


