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BERICHTEN

November 2006/1

INSTALLATIE
VAN DE GEMEENTERAAD
Overeenkomstig artikel 85ter van de gemeentekieswet, moet elk bezwaar tegen de verkiezing op straffe van verval worden ingediend bij
de Raad voor Verkiezingsbetwistingen binnen de 40 dagen te rekenen van de dagtekening van het proces-verbaal van de verkiezing, zijnde
vóór 17 november 2006.
De uitslag van de verkiezingen is deﬁnitief de 75ste dag na de verkiezingen, nl. op 22 december 2006.
Indien er geen bezwaar is ingediend en de verkiezing van 8 oktober 2006 wordt geldig verklaard, dan vindt de installatievergadering overeenkomstig artikel 7, § 1, lid 1 van het gemeentedecreet plaats op de eerste werkdag van de maand januari om 20u, zijnde in principe op
dinsdag 2 januari 2007 om 20u. Indien de eerste werkdag pas woensdag 3 januari 2007 zou zijn, dan dienen de data vermeld in dit bericht
overeenkomstig hiermee aangepast te worden.
Werd er wel bezwaar ingediend tegen de verkiezingen, dan zijn overeenkomstig artikel 7, § 1, lid 2 en 3 van het gemeentedecreet, 2 situaties mogelijk:
1. er werd bezwaar ingediend tegen de verkiezing maar die werd vervolgens toch geldig verklaard
In dit geval worden de nieuw verkozen raadsleden door de uittredende voorzitter van de gemeenteraad bijeengeroepen op de installatievergadering binnen tien dagen na de dag waarop de uitslag van de verkiezing deﬁnitief is. Als de nieuw verkozen raadsleden niet
binnen tien dagen zijn bijeengeroepen door de uittredende voorzitter, gebeurt de bijeenroeping door een uittredend lid van het college
van burgemeester en schepenen in volgorde van rang.
2. er werd bezwaar ingediend tegen de verkiezing en die verkiezing werd vervolgens ongeldig verklaard
In dit geval dient een nieuwe verkiezing gehouden te worden. De nieuw verkozen raadsleden worden dan door de uittredende voorzitter
van de gemeenteraad bijeengeroepen op de installatievergadering binnen tien dagen na de dag waarop de uitslag van de nieuwe verkiezing deﬁnitief is. Als de nieuw verkozen raadsleden niet binnen tien dagen zijn bijeengeroepen door de uittredende voorzitter, gebeurt de
bijeenroeping door een uittredend lid van het college van burgemeester en schepenen in volgorde van rang.
Merk ook op dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen ambtshalve of na bezwaar, de zetelverdeling kan wijzigen. Een beroep tegen
dergelijke beslissing bij de Raad van State is opschortend. Indien de Raad van State zich niet tijdig over het beroep kan uitspreken, is het
vanzelfsprekend dat de installatievergadering van de gemeenteraad niet kan plaatsvinden op de voorziene datum van 2 januari 2007. Ook
in dit geval worden de nieuw verkozen raadsleden door de uittredende voorzitter van de gemeenteraad bijeengeroepen op de installatievergadering binnen tien dagen na de dag waarop de uitslag van de verkiezing deﬁnitief is (art. 7, § 1, lid 4 gemeentedecreet).
De uittredende voorzitter van de gemeenteraad (in casu de burgemeester) verstuurt de uitnodiging met de agenda voor de gemeenteraad
het best op vrijdag 22 december 2006.
De installatievergadering verloopt als volgt:

1. installatie van de gemeenteraadsleden
Na opening van de vergadering door de uittredende voorzitter van de gemeenteraad (in casu de uittredende burgemeester), onderzoekt
de gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden. Het doel hiervan is na te gaan of de verkozen raadsleden nog
aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen en zich niet in één van de gevallen van onverenigbaarheid bevinden.
De verkiesbaarheidsvoorwaarden zijn opgesomd in de artikelen 1 en 1 bis, annex artikel 65 van de gemeentekieswet (Belg of EU-onderdaan zijn, de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente, niet door een veroordeling ontzet zijn uit het recht om gekozen te worden, niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht als gemeenteraadskiezer, niet
veroordeeld zijn in de uitoefening van een gemeenteambt wegens verduistering, knevelarij, aanvaarden van giften of beloften, omkoping
en belangenvermenging).
In toepassing van artikel 75 van de nieuwe gemeentewet dient voor iedere verkozene te worden nagegaan of hij geen met het mandaat
van gemeenteraadslid onverenigbaar ambt vervult, of hij niet aan een onderneming deelneemt of een beroep of ambacht uitoefent waarvoor hij een wedde of een toelage van de gemeente ontvangt. Indien een kandidaat zich in een dergelijk geval bevindt, moet het college
van burgemeester en schepenen, onmiddellijk na de validatie van de verkiezingen, de betrokkene per aangetekend schrijven vragen een
keuze te maken tussen het mandaat van gemeenteraadslid en het onverenigbaar ambt of van de door de gemeente verleende wedde of
toelage.
De onverenigbaarheden zijn opgesomd in de artikelen 72, 72bis, 73, 74 en 331, § 4 van de nieuwe gemeentewet en artikel 11 van het
gemeentedecreet. Het verbod voor bloed- en aanverwanten om samen zitting te hebben in de gemeenteraad, is nog steeds beperkt tot de
tweede graad (zie W. 12-8-2000, B.S. 26-8-2000).
Voordat ze hun mandaat aanvaarden, leggen de verkozen gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, in openbare vergadering de eed af in handen van de voorzitter van de installatievergadering.
De uittredende burgemeester die de installatievergadering voorzit en herverkozen is als gemeenteraadslid, legt de eed af in handen van
het oudste gemeenteraadslid.
De burgemeester die al de eed heeft afgelegd bij de gouverneur, dient niet nogmaals de eed af te leggen.
Het is ook aan te raden een rangorde van de raadsleden vast te stellen, hoewel dit niet expliciet meer vermeld wordt in het gemeentedecreet. Soms wordt immers beroep gedaan op het raadslid met de meeste anciënniteit zoals bijvoorbeeld om de voorzitter van de raad te
vervangen bij diens afwezigheid (zie art. 8, § 4 gemeentedecreet).

2. verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
De verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad door de gemeenteraadsleden gebeurt op basis van een akte van voordracht van
de kandidaat-voorzitter. Zij wordt ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen hebben
deelgenomen. Om ontvankelijk te zijn, moet zij ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als deze van
de voorgedragen kandidaat werden verkozen.
De akte wordt uiterlijk 8 dagen vóór de installatievergadering van de gemeenteraad tijdens de kantooruren aan de gemeentesecretaris
overhandigd.
Na de eedaﬂegging door de gemeenteraadsleden, overhandigt de gemeentesecretaris de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter
aan de voorzitter van de installatievergadering. Deze gaat na of de voordrachtsakte ontvankelijk is.
2.1. Is de voordrachtsakte ontvankelijk, dan wordt de voorgedragen kandidaat-voorzitter verkozen verklaard. Indien de nieuwe voorzitter een ander persoon is dan de uittredende voorzitter, neemt hij het mandaat van de oude voorzitter, in dit geval zijnde de uittredende
burgemeester, over.
2.2. Als er geen (ontvankelijke) voordrachtsakte voor de kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad is, kiest de gemeenteraad binnen de
14 dagen een voorzitter op basis van een voordrachtsakte met een enkele meerderheid en via echte verkiezing (en dus geen automatische
verkozenverklaring).
Hiertoe kunnen de gemeenteraadsleden uiterlijk 3 dagen voor de volgende vergadering van de gemeenteraad een gedagtekende voordrachtsakte overhandigen aan de gemeentesecretaris.
De verkiezing gebeurt bij geheime stemming en kan verschillende uitkomsten bieden:
1. een kandidaat behaalt de volstrekte meerderheid van de stemmen
— hij is verkozen
2. geen enkele kandidaat behaalt de volstrekte meerderheid van de stemmen
— in dit geval vindt een tweede stemronde plaats, waarin wordt gestemd op de twee kandidaten die in de eerste stemronde de meeste
stemmen behaald hebben. Bij staking van stemmen in de eerste stemronde, komt de kandidaat die bij de gemeenteraadsverkiezingen
de meeste naamstemmen heeft behaald, in aanmerking voor de tweede stemronde. De kandidaat die in de tweede stemronde de
meerderheid van de stemmen heeft behaald, is verkozen tot voorzitter.
3. er is staking van stemmen
— in dit geval is de kandidaat die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste naamstemmen heeft behaald, verkozen tot voorzitter.

3. aanwijzing van de leden van het college van burgemeester en schepenen
Artikel 45, § 1 van het gemeentedecreet voorziet een procedure van schriftelijke voordracht van kandidaten voor het schepenambt, naast
het ambtshalve schepenambt van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn (verplicht vanaf 2013, nu nog optioneel) en
rekening houdend met artikel 44, § 4 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen uit personen

van verschillend geslacht dient te bestaan. Het volstaat dat 1 persoon van het andere geslacht in het college zit. Dit kan ook de OCMWvoorzitter zijn.
Als het college van burgemeester en schepenen na de verkiezing van de voorzitter van de OCMW-raad niet uit personen van verschillend
geslacht blijkt te bestaan, dan wordt de laatste verkozen schepen in rang van rechtswege vervangen door het op dezelfde lijst verkozen
gemeenteraadslid van het andere geslacht met de meeste naamstemmen. Indien deze verkozen werd op een lijst die maar één kandidaat
bevat, dan wordt de voorlaatste schepen in rang vervangen. Als ook deze werd verkozen op een lijst die maar één kandidaat bevat, wordt
de derde laatste schepen in rang, of in voorkomend geval de eerstvolgende laatste schepen in rang, vervangen.
Als er verschillende raadsleden van het andere geslacht een gelijk aantal naamstemmen hebben behaald, geniet het raadslid dat de
hoogste plaats op de lijst bekleedt voorrang onder die raadsleden.
Als er geen verkozen gemeenteraadsleden van het andere geslacht op die lijst voorkomen, wordt de schepen van rechtswege vervangen door de eerste opvolger van het andere geslacht op die lijst.
De manier van verkiezing van de schepenen verschilt bij vroeger. De schepenen worden voortaan verkozen via een verkiezing op basis van
een gezamenlijke akte van voordracht met een dubbele meerderheid, een vereiste die voor iedere kandidaat-schepen moet voldaan zijn.
Onder dubbele meerderheid verstaan we:
een meerderheid van de voltallige gemeenteraad
alsook een meerderheid van de aan de lijst van de voorgedragen kandidaat-schepen toegewezen gemeenteraadsleden.
De gezamenlijke akte van voordracht wordt uiterlijk 8 dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad – ten laatste 25 december, maar gezien dit een feestdag is ten laatste op vrijdag 22 december – aan de gemeentesecretaris overhandigd.
Nadat de gemeenteraadsleden de eed hebben afgelegd, overhandigt de gemeentesecretaris de gezamenlijke akte van voordracht van de
kandidaat-schepenen aan de voorzitter van de gemeenteraad. Deze gaat na of de gezamenlijke voordrachtsakte ontvankelijk is. In voorkomend geval worden de kandidaat-schepenen verkozen verklaard. De rang van de schepenen wordt bepaald door de rangorde op de
gezamenlijke akte van voordracht. De OCMW-voorzitter als lid van het college van burgemeester en schepenen is steeds de laatste schepen
in rang.
Als er geen gezamenlijke akte van voordracht wordt voorgelegd, beslist de gemeenteraad op de installatievergadering over het aantal
te verkiezen schepenen en worden binnen de veertien dagen de schepenen afzonderlijk verkozen onder de gemeenteraadsleden. De
gemeenteraadsleden kunnen hiertoe kandidaat-schepenen voordragen. Per schepenmandaat wordt uiterlijk drie dagen voor de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad een gedagtekende akte van voordracht aan de gemeentesecretaris bezorgd. Hier is dan ook
terug sprake van echte verkiezing, bij geheime stemming en door evenveel afzonderlijke stemmingen als er schepenen te verkiezen zijn.
Als er niet voldoende kandidaten schriftelijk worden voorgedragen om het college van burgemeester en schepenen volledig samen te stellen, kunnen kandidaten mondeling op de zitting worden voorgedragen. In dit geval worden de schepenen verkozen bij geheime stemming
waarbij de kandidaat-schepen een volstrekte meerderheid van de stemmen moet behalen.
De kandidaat die de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft behaald, is verkozen tot schepen.
Als geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft behaald en als meerdere kandidaten werden voorgedragen
voor het vacante schepenmandaat, vindt een tweede stemronde plaats. Daarin wordt gestemd op de twee kandidaten die in de eerste
stemronde de meeste stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen in de eerste stemronde komt de kandidaat die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald, in aanmerking voor de tweede stemronde. De kandidaat die in de tweede stemronde de meerderheid van de stemmen heeft behaald, is verkozen tot schepen. Bij staking van de stemmen is de kandidaat die bij de
gemeenteraadsverkiezingen de meeste naamstemmen heeft behaald, verkozen tot schepen.
Als de naamstemmen bepalend zijn en de kandidaten een gelijk aantal naamstemmen hebben behaald, is de voorgedragen kandidaat
verkozen van wie de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald.
In geval van afzonderlijke verkiezing van de schepenen, wordt de rang van de schepenen bepaald door de volgorde van de stemmingen. De
schepenen die een schepen opvolgen, nemen de rang in in volgorde van hun verkiezing of benoeming. De OCMW-voorzitter, die schepen
is van rechtswege, is steeds de laatste schepen in rang.
Vooraleer hun mandaat te aanvaarden, leggen de schepenen de eed af in handen van de burgemeester: “Ik zweer de verplichtingen van
mijn mandaat trouw na te komen.”
Er wordt tevens vastgesteld welke schepen verhinderd is. Deze persoon moet binnen de 2 maanden als schepen worden vervangen via een
voordrachtsakte, voor zolang de periode van verhindering duurt.

4. al dan niet opname OCMW-voorzitter in het college
Overeenkomstig artikel 44 van het gemeentedecreet is de voorzitter van het OCMW van rechtswege lid van het college van burgemeester
en schepenen. Hij telt mee om te bepalen of het college rechtsgeldig is samengesteld naar geslacht.
Toch kan de gemeenteraad beslissen om de voorzitter van het OCMW niet op te nemen in het college. Hiertoe is een expliciete beslissing
vereist.
Vanaf 2013 beschikt de gemeenteraad niet meer over deze keuzemogelijkheid.

5. fractievorming (art. 38 gemeentedecreet)
5.1. kartels die in twee splitsen om 2 fracties te vormen
Onder bepaalde voorwaarden kunnen de kandidaat-gemeenteraadsleden die op eenzelfde kartellijst verkozen zijn, 2 fracties vormen.

Bij het indienen van de voordrachtsakten op 9 of 10 september 2006 konden de kandidaten tevens een akte van fractievorming indienen.
Zij konden bij de indiening van de voordrachtsakte al beslissen dat zij in de nieuwe gemeenteraad 2 fracties zouden vormen, maar zij
konden de mogelijkheid ook openhouden om 2 fracties te vormen. Die beslissing wordt dan genomen op de installatievergadering van de
gemeenteraad, als een meerderheid van de verkozen raadsleden die potentieel een afzonderlijke fractie kunnen vormen, daartoe beslist.
Als een kandidaat-gemeenteraadslid op de akte inzake fractievorming zich niet tot een fractie bekent, wordt het betrokken kandidaatgemeenteraadslid geacht bij de verkiezing te opteren voor de grootste fractie. Als beide fracties in de gemeenteraad even groot zijn, wordt
hij geacht bij de verkiezing te opteren voor de fractie waartoe de aanvoerder van de lijst behoort. Als de lijstaanvoerder zich niet tot een
fractie heeft bekend, wordt het kandidaat-gemeenteraadslid geacht te opteren voor de fractie waartoe het kandidaat-gemeenteraadslid
behoort dat de hoogste plaats op de lijst inneemt en die zich tot een fractie heeft bekend.
5.2. partijen die zich verenigen om 1 fractie te vormen
Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die verkozen zijn op lijsten die zich uiterlijk op de installatievergadering onderling hebben verenigd, vormen 1 fractie.
Tot onderlinge vereniging van de lijsten kan slechts beslist worden als de meerderheid van de verkozenen op elk van die lijsten daarmee
instemt.

UGA stelt ter beschikking:
0.22

Dossier installatie gemeenteraad

EXTRA VOORDEEL:
BIJ BESTELLING BIJ UGA WORDT AUTOMATISCH OOK EEN CD-ROM MET DE NODIGE FORMULIEREN MEEGELEVERD
Dit dossier, samengesteld in functie van het aantal gemeenteraadsleden en schepenen, bevat volgende documenten:
— gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen met richtlijnen;
— akte van voordracht van een kandidaat-voorzitter voor de gemeenteraad met richtlijnen;
— akte van voordracht van een kandidaat-burgemeester met richtlijnen;
— bewijs van ontvangst van een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen;
— verzoek van een verkozen kandidaat om keuze te doen tussen het mandaat van raadslid en een onverenigbaar ambt of een door de
gemeente verleende wedde of toelage;
— bewijs van ontvangst van een akte van voordracht van de voorzitter van de gemeenteraad;
— akte van eedaﬂegging van een raadslid;
— stembiljetten (te gebruiken indien geen (ontvankelijke) voordrachtsakte wordt voorgelegd);
— akte van eedaﬂegging van een schepen;
— tabel met aanduiding van de rangorde van de gemeenteraadsleden;
— tabel voor de opneming van de stemmen bij de verkiezing van de schepenen (te gebruiken indien geen (ontvankelijke) voordrachtsakte
wordt voorgelegd);
— nota voor het opmaken van het proces-verbaal van de verkiezing van de schepenen;
— proces-verbaal van de installatie van de raadsleden, vaststelling van de rangorde der gemeenteraadsleden en verkiezingen en eedaﬂegging van de schepenen.

Eveneens beschikbaar bij UGA:
sjerpen voor burgemeesters en schepenen
Wij wensen u eveneens mee te delen dat de sjerpen voor burgemeesters en schepenen nog steeds bij onze ﬁrma verkregen kunnen worden.
Voor meer inlichtingen kunt u zich richten tot onze vertegenwoordiger of rechtstreeks tot onze commerciële dienst.
Commerciële dienst UGA:
tel.: 056-36 32 03
e-mail: catherine.deblon@uga.be
Onze vertegenwoordigers voor Vlaanderen:
Provincies West- en Oost-Vlaanderen
Michel Buyse
tel. 059-23 62 92
GSM: 0473-98 24 40
e-mail: michel_buyse@skynet.be
Provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant
Philippe Gielis
tel. en fax: 03-440 97 05
GSM: 0474-53 06 75
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INSTALLATIE VAN DE RAAD
VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Het decreet van 7 juli 2006 (B.S. 30 augustus 2006) heeft de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn gewijzigd. Een belangrijk deel van de aanpassingen aan de OCMW-wet komen er naar aanleiding van het gemeentedecreet
van 15 juli 2005.
Ook de bepalingen met betrekking tot de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn werden gewijzigd.
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn worden verkozen op de installatievergadering van de gemeenteraad (2-1-2007), zodat
de OCMW-raad zo vlug mogelijk na de vernieuwing van de gemeenteraad in werking kan treden.
1. samenstelling van het OCMW-bestuur
Het OCMW wordt bestuurd door een raad voor maatschappelijk welzijn, die een vast bureau en eventueel bijzonder(e) comités moet
aanstellen.
De voorzitter van het OCMW wordt verkozen uit de leden van de OCMW-raad op basis van een akte van voordracht van de kandidaatvoorzitter, ondertekend door meer dan de helft van de verkozen raadsleden. Om ontvankelijk te zijn, moet de akte van voordracht ook
ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde akte van voordracht van het raadslid werden verkozen. De akte
van voordracht wordt vóór de installatievergadering aan de OCMW-secretaris overhandigd. Deze overhandigt de akte aan de voorzitter
van de installatievergadering na de eedaﬂegging van de leden van de OCMW-raad.
De voorzitter wordt verkozen op de installatievergadering van de OCMW-raad (5 januari 2007).
Is er geen (ontvankelijke) akte van voordracht van kandidaat-voorzitter aan de voorzitter van de installatievergadering overhandigd, dan
gaat de raad onmiddellijk over tot verkiezing van een voorzitter.
De verkiezing gebeurt bij geheime stemming. De kandidaat die de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft behaald, is verkozen
tot voorzitter. Als geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft behaald, vindt een tweede stemronde plaats,
waarin wordt gestemd op de twee kandidaten die in de eerste stemronde de meeste stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen in
de eerste stemronde komt de kandidaat die bij de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn de meeste stemmen heeft behaald,
in aanmerking voor de tweede stemronde. De kandidaat die in de tweede stemronde de meerderheid van de stemmen heeft behaald is
verkozen tot voorzitter. Als op basis van die regeling niet kan worden bepaald wie in aanmerking komt voor de tweede stemronde, wordt
voorrang verleend overeenkomstig de algemene rangorde uit artikel 15, tweede lid van de OCMW-wet.
Bij staking van stemmen is de kandidaat die bij de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn de meeste stemmen heeft behaald,
verkozen tot voorzitter. Als op basis van die regeling geen voorzitter kan worden aangewezen, wordt voorrang verleend overeenkomstig
artikel 15, tweede lid.
Merk ook op dat de OCMW-raad over de mogelijkheid beschikt om maximum 2 ondervoorzitters aan te stellen, waardoor het aantal
schepenen evenredig wordt verminderd (art. 25, § 5 OCMW-wet). Hiertoe moet machtiging verleend worden via een verklaring op een
ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van schepenen of door een beslissing van de gemeenteraadsleden, genomen op de installatievergadering.
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn worden verkozen door de gemeenteraad. Deze verkiezing vindt plaats in openbare
zitting op de datum van de installatievergadering van de gemeenteraad (2 januari 2007). Uiterlijk 8 dagen - ten laatste 25 december 2006

maar gezien een feestdag ten laatste vrijdag 22 december 2006 - voor de installatievergadering van de gemeenteraad worden de voordrachtsakten in tweevoud aan de gemeentesecretaris overhandigd.
Nieuw is dat de raad voor maatschappelijk welzijn uit personen van verschillend geslacht moet bestaan (zie artikel 13bis van de OCMWwet). Zowel mannen als vrouwen moeten dus in de OCMW-raad zetelen.
Is dit niet het geval, dan wordt toepassing gemaakt van artikel 15bis van de OCMW-wet.
Dan zal de laatst verkozen persoon (d.i. de persoon die het minst aantal stemmen heeft behaald) die voorkomt op de voordrachtsakte waarvan het hoogste aantal leden is verkozen, van rechtswege vervangen worden door de persoon van het andere geslacht die op diezelfde
voordrachtsakte voorkomt en het meeste stemmen heeft behaald. Bij gelijk aantal of geen stemmen is dit de eerste persoon van het andere
geslacht op die voordrachtsakte. In dit laatste geval wordt de volgorde van de namen op de voordrachtsakte dus wèl belangrijk.
Indien verschillende personen hetzelfde aantal stemmen halen, dienen de voorrangsregels uit artikel 15 van de OCMW-wet toegepast te
worden.
Indien tijdens de legislatuur door verschillende vervangingen geen personen van het andere geslacht meer voorhanden zijn op de voordrachtsakten, kunnen de gemeenteraadsleden die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een kandidaat-werkend lid en een of meer kandidaat-opvolgers voordragen. Als hiermee aan de voorwaarde van verschillend geslacht wordt voldaan, worden deze kandidaten gekozen verklaard. Is dit niet zo, dan wordt in de vervanging voorzien bij een geheime stemming waarbij
elk gemeenteraadslid over één stem beschikt en de kandidaat die de meeste stemmen behaalde, als verkozen wordt verklaard. Bij staking
van stemmen, geldt de bovenvermelde rangorde.
Het aantal te verkiezen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn is vastgelegd in artikel 6 van de OCMW-wet, in verhouding tot het
aantal inwoners van de gemeente. Het in aanmerking te nemen inwonertal is het aantal personen dat ingeschreven is in het rijksregister
van de natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen hun hoofdverblijfplaats in de desbetreffende
gemeente hadden. Het aantal varieert van 9 tot 15. Bovendien mag de raad maximaal voor 1/3 uit gemeenteraadsleden bestaan (art. 10
OCMW-wet).
Op basis van artikel 26, § 1 van de OCMW-wet kan de burgemeester met raadgevende stem de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn bijwonen. Wanneer de burgemeester de vergaderingen bijwoont, kan hij deze voorzitten indien hij dat wenst.
Hij kan er zich, bij voorafgaandelijke en gemotiveerde afwezigheid, laten vertegenwoordigen door een schepen aangewezen door het
college van burgemeester en schepenen. Dit kan ook wanneer de OCMW-voorzitter zelf deel uitmaakt van het college van burgemeester
en schepenen.
Op basis van artikel 44 van het gemeentedecreet is de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn ook lid van het college van
burgemeester en schepenen. In dit geval wordt het overlegcomité gemeente-OCMW afgeschaft en vervangen door een procedure waarbij
de raad voor maatschappelijk welzijn advies vraagt aan het college van burgemeester en schepenen.
De gemeenteraad kan er evenwel op de installatievergadering toe beslissen om de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn niet
te nemen in het college (art. 312 gemeentedecreet). In dit geval blijft het overlegcomité wel zijn rol behouden. De OCMW’s moeten dan
hun delegatie in het overlegcomité samenstellen. De afgevaardigde raadsleden worden in evenveel stemrondes gekozen als het aantal te
begeven mandaten.
2. datum van de verkiezingen
De verkiezing van de OCMW-raadsleden en het onderzoek van hun geloofsbrieven gebeurt voortaan tijdens de installatievergadering van
de gemeenteraad, zijnde op dinsdag 2 januari 2007 (art. 12 OCMW-wet). Op die manier wil men het politieke beleid van gemeente en
OCMW zo snel mogelijk parallel laten lopen. De voorzitter van de gemeenteraad kondigt onmiddellijk de verkiezingsuitslag af.
De installatievergadering daarentegen vindt overeenkomstig artikel 19 van de OCMW-wet van rechtswege plaats op de zetel van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, om 20u, op de derde werkdag na de installatievergadering van de gemeenteraad, zijnde
op vrijdag 5 januari 2007.
Wanneer een nieuwe verkiezing nodig is tengevolge van een onregelmatigheid, vindt de installatievergadering plaats op de zetel van het
OCMW, de tiende werkdag die volgt op de dag dat de uitslag van de verkiezing werd afgekondigd, om 20u.
De uittredende voorzitter van de gemeenteraad verstuurt de uitnodiging met de agenda aan de verkozenen voor de gemeenteraad het
best op vrijdag 22 december 2006;
3. verkiesbaarheidsvoorwaarden (gewijzigd art. 7 OCMW-wet)
Om tot werkend lid van een raad voor maatschappelijk welzijn of tot opvolger te kunnen worden verkozen moet men op de dag van de
verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn:
1. Belg zijn (bij de vorige verkiezing moest men EU-onderdaan zijn)
2. gemeenteraadskiezer zijn;
3. de volle leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
4. ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente die door het OCMW wordt bediend;
5. zich niet bevinden in een van de gevallen van onverkiesbaarheid vermeld in artikel 65 van de Gemeentekieswet.
Men hoeft dus geen kandidaat geweest te zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen.
4. verkiezing van de OCMW-raadsleden – 2 januari 2007
Overeenkomstig art. 14 van de OCMW-wet geschiedt de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens openbare
vergadering, bij geheime stemming en in één enkele stemronde.
Elk gemeenteraadslid ontvangt zoveel stembiljetten als hij stemmen heeft (stelsel van meervoudig stemrecht). Op elk stembiljet brengt hij
een stem uit voor een werkend lid.
Het aantal stemmen wordt bepaald door het aantal te verkiezen raadsleden:
— 5 stemmen bij 9 te verkiezen raadsleden
— 6 stemmen bij 11 te verkiezen raadsleden
— 8 stemmen bij 13 of 15 te verkiezen raadsleden

Politieke fracties doen er dus goed aan om vóór de verkiezingen te beraadslagen hoe ze het best hun stemmen uitbrengen om met de
stemmen waarover ze beschikken, het grootste aantal zetels in de wacht te slepen. Op elke kandidaat die men verkozen wil zien, zal men
bijgevolg niet meer stemmen uitbrengen dan het minimaal aantal dat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te halen.
Men kan geldig stemmen voor een bloed- of aanverwant.
Elke kandidaat die het verkiesbaarheidscijfer (totaal aantal door de gemeenteraadsleden uit te brengen stemmen gedeeld door het totaal
aantal te begeven zetels in de raad voor maatschappelijk welzijn, vermeerderd met 1) haalt, is in principe rechtstreeks verkozen.
Er wordt niet afzonderlijk gestemd voor de kandidaten-opvolgers: wie als opvolger van een verkozen lid werd voorgedragen, is van rechtswege opvolger van dat lid.
De kandidaten die de meeste stemmen behalen, zijn verkozen tot werkende leden. Bij staking van stemmen, wordt voorrang verleend in
de volgende volgorde:
1° aan de kandidaat die, op de dag van de verkiezing, een mandaat in een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bekleedt.
Zijn twee of meerdere kandidaten in dat geval, dan wordt voorrang verleend aan hem die zijn mandaat onafgebroken het langst heeft
uitgeoefend;
2° aan de kandidaat die vroeger een mandaat in een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft uitgeoefend. Zijn twee of
meerdere kandidaten in dat geval, dan wordt voorrang verleend aan hem die zijn mandaat onafgebroken het langst heeft uitgeoefend en,
bij gelijke duur, aan hem die het laatst is afgetreden;
3° aan de jongste kandidaat in jaren.
Wie zou verkozen zijn, doch wiens verkiezing vernietigd wordt wegens onverkiesbaarheid, wordt met behoud van de toepassing van
artikel 13bis vervangen door zijn opvolger.
De kandidaten die als opvolgers van een verkozen werkend lid werden voorgedragen, zijn met behoud van de toepassing van artikel 13bis
de opvolgers van het voornoemde lid (art. 15 OCMW-wet).
Indien bij de verkiezing van de OCMW-raadsleden onregelmatigheden worden vastgesteld, kunnen de gemeenteraadsleden en de kandidaten die voorkomen op de voordrachtakten voor de verkiezing van de OCMW-raadsleden bezwaar aantekenen (zie art. 18 OCMW-wet).
Bezwaren tegen de verkiezing moeten voortaan ingediend worden bij de nieuw opgerichte Raad voor Verkiezingsbetwistingen die in elke
provincie wordt opgericht (art. 85bis gemeentekieswet).
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, uiterlijk de vijfde dag die volgt op de afkondiging van de verkiezingsuitslag. Het bezwaar
is niet opschortend.
De Raad doet binnen dertig dagen na ontvangst van het dossier uitspraak over de geldigheid en herstelt, in voorkomend geval, de bij het
vaststellen van de verkiezingsuitslag begane vergissingen.
Als binnen die termijn geen uitspraak is gedaan, wordt de verkiezing als regelmatig beschouwd.
Tegen die uitspraak of wanneer geen uitspraak werd gedaan, kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State.
5. onverenigbaarheden
Ook voor OCMW-raadsleden gelden een aantal onverenigbaarheden. Deze zijn bepaald in artikel 8 en 9 van de OCMW-wet.
Werkende leden van de raad voor maatschappelijk welzijn mogen geen bloed- of aanverwanten zijn tot en met de tweede graad, noch
door de echt verbonden zijn, noch wettelijk samenwonen; aanverwantschap die na de verkiezing tot stand komt onder de leden van de
raad, maakt evenwel geen einde aan hun mandaat.
Mogen eveneens geen deel uitmaken van de raad voor maatschappelijk welzijn:
— de burgemeester en de schepenen, behalve voor wat betreft de OCMW-voorzitter die lid wordt van het college van burgemeester en schepenen;
— de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en
de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegrifﬁers, de arrondissementscommissarissen en de
adjunct-arrondissementscommissarissen voor zover het ambtsgebied van het OCMW in kwestie deel uitmaakt van hun ambtsgebied;
— de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de grifﬁers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Arbitragehof;
— de gemeentesecretaris van de gemeente die door het OCMW wordt bediend; dit impliceert dat andere personeelsleden van de
gemeente wèl zitting kunnen hebben in de OCMW-raad, wat een wijziging is t.o.v. vroeger;
— het door het OCMW bezoldigde personeel en alle medische en paramedische beroepen die in het OCMW of een instelling ervan
werkzaam zijn;
— de personen die een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van werkend lid van de OCMW-raad in een
lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie.
6. verkiezing leden vast bureau en bijzondere comités
De raad voor maatschappelijk welzijn richt in zijn midden een vast bureau op, dat belast is met het afhandelen van de zaken van dagelijks
bestuur en waaraan hij bovendien andere wel omschreven bevoegdheden kan overdragen.
De raad kan in zijn midden eveneens bijzondere comités oprichten waaraan hij wel omschreven bevoegdheden kan overdragen (zie art. 27,
§ 1 OCMW-wet).
Overeenkomstig artikel 27, § 3bis bestaat het vast bureau uit personen van verschillend geslacht.
Indien dit niet het geval is, wordt de verkozene die de minste stemmen heeft behaald vervangen door een raadslid van het andere geslacht
dat voorgesteld was op dezelfde voordrachtsakte die gebruikt wordt voor de voordracht van de kandidaat-OCMW-raadsleden aan de
gemeenteraad. Bij staking van stemmen is de jongste kandidaat in jaren verkozen. Bij gebrek aan leden van het andere geslacht op deze
voordrachtsakte, mag eender welk raadslid van het andere geslacht verkozen worden.
Bijzondere comités hoeven niet uit personen van verschillend geslacht te bestaan.
7. afkondiging uitslag
Onmiddellijk nadat het proces-verbaal van de stemopneming is opgemaakt, kondigt de voorzitter van de gemeenteraad de verkiezingsuitslag af in openbare zitting.

8. installatievergadering
De installatievergadering daarentegen vindt overeenkomstig artikel 19 van de OCMW-wet van rechtswege plaats op de zetel van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, om 20u, op de derde werkdag na de installatievergadering van de gemeenteraad, in casu
op 5 januari 2007.
De gemeentesecretaris brengt de voorgedragen kandidaat-raadsleden ten minste 8 dagen voor de installatievergadering van de OCMWraad op de hoogte van de datum, het uur en de plaats van de installatievergadering, zijnde uiterlijk op 28 december 2006.
De OCMW-secretaris moet uiterlijk op de installatievergadering (5 januari 2007) de voorgedragen kandidaten-raadsleden inlichten of zij
verkozen werden en of hun geloofsbrieven door de gemeenteraad goedgekeurd werden.
De eerste raad voor maatschappelijk welzijn moet bijeengeroepen worden - met vermelding van de agenda - ten laatste op 30 december
2006.
De agenda bevat minstens volgende onderwerpen:
— kennisgeving van de verkiezing van de OCMW-raadsleden en onderzoek van hun geloofsbrieven door de gemeenteraad;
— eedaﬂegging OCMW-raadsleden;
— verkiezing van de voorzitter;
— verkiezing van de leden van het vast bureau;
— eventueel: verkiezing ondervoorzitter(s);
— oprichting bijzondere comités;
— eventueel: verkiezing van de leden van de bijzondere comités;
— eventueel: verkiezing van de OCMW-raadsleden die deel uitmaken van de delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn
in het overlegcomité met de gemeente.
Ook volgende onderwerpen dienen geagendeerd:
— aanduiden van de vertegenwoordigers van het OCMW in externe organisaties en verenigingen;
— vaststelling huishoudelijk reglement van de raad, het vast bureau, de bijzondere comités en de diensten en instellingen van het
OCMW;
— goedkeuring deontologische code van de raad voor maatschappelijk welzijn.
9. na de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn
Overeenkomstig artikel 20, lid 4 van de OCMW-wet wordt de Vlaamse Regering binnen de 20 dagen op de hoogte gebracht van de eedaﬂegging van de raadsleden; overeenkomstig artikel 25, § 1, lid 2 en § 5, lid 2 gebeurt hetzelfde met de verkiezing van de voorzitter en
de eventuele ondervoorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn en overeenkomstig artikel 27, § 3, lid 5 met de leden van het vast
bureau.
Na de installatievergadering van de OCMW-raad worden ook de vertegenwoordigers van het OCMW in externe organisaties en verenigingen aangeduid, wordt het huishoudelijk reglement van de raad, van het vast bureau, de bijzondere comités en de instellingen van het
OCMW vastgesteld en wordt de deontologische code van de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd.
UGA stelt ter beschikking:
6.14

Dossier verkiezing OCMW-raad

EXTRA VOORDEEL:
BIJ BESTELLING BIJ UGA WORDT AUTOMATISCH OOK EEN CD-ROM MET DE NODIGE FORMULIEREN MEEGELEVERD
Dit dossier bevat volgende documenten:
Dossier 1 (verkiezing)
— procedurenota
— kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn
— tabel voor de stemopneming
— naamlijst van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en hun opvolgers verkozen door de gemeenteraad
— uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad betreffende de verkiezing van de leden van de raad van het OCMW
— aanstelling van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn – uitnodiging tot de eedaﬂegging
Dossier 2 (installatie)
— procedurenota
— beraadslaging nopens de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn
— akte van eedaﬂegging van een werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn
— proces-verbaal van eedaﬂegging en aanstelling van de werkende leden van de raad voor maatschappelijk welzijn
— proces-verbaal van de verkiezing van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
— proces-verbaal van de verkiezing van de leden van het vast bureau
— besluit tot oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst
— proces-verbaal van de verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst
— besluit tot oprichting van een bijzonder comité voor…
— proces-verbaal van de verkiezing van de leden van een bijzonder comité voor….
— beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn houdende aanwijzing van de leden van de delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn in de schoot van het overlegcomité

— stembiljetten
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VERKIEZING VAN DE
LEDEN VAN DE POLITIERAAD
In de meergemeentezones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het
beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad. De samenstelling van deze raad wordt
geregeld door artikel 12 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen, op basis van hun
respectievelijke bevolkingscijfers. Elke gemeenteraad beschikt over minstens één vertegenwoordiger in de
politieraad. De politieraad wordt integraal vernieuwd na de gewone gemeenteraadsverkiezingen.
Artikel 18 van bovenvermelde wet vermeldt dat de verkiezing van de leden van de politieraad plaatsheeft in
openbare vergadering de derde maandag nadat de gemeenteraad werd geïnstalleerd. Gezien in het Vlaams
Gewest de nieuwe gemeenteraden worden geïnstalleerd op dinsdag 2 januari 2007, heeft de verkiezing van
de leden van de politieraad bijgevolg in principe plaats op maandag 22 januari 2007.
Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, vangt het mandaat van de leden van de politieraad aan de eerste
werkdag van de derde maand, volgend op de datum van het aantreden van de verkozen gemeenteraden na
een volledige vernieuwing of ten laatste op de eerste werkdag van de tweede maand volgend op de maand
waarin de uitslag van hun verkiezing deﬁnitief is geworden.
De installatie heeft dus in principe plaats op maandag 2 april 2007.
Omdat er moeilijkheden rijzen aangaande de datum die in het vooruitzicht is gesteld voor de verkiezing van
de politieraden in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd een wetsvoorstel ingediend
met het oog op het wijzigen van bovenvermeld artikel 18 (zie Parl. St. Kamer, 2006-2007, nr. 2719/001).
Ook voor de Vlaamse politiezones is het belangrijk dat de verkiezing van de politieraadsleden, maar vooral
ook de installatievergadering van de politieraad eerder vroeger dan later moet kunnen. De Vlaamse partijen
hebben daarop een aantal amendementen ingediend op het voorstel, die goedgekeurd zijn in de Kamercommissie. De Senaat kan het voorstel nog evoceren tot 27 november.

Niettegenstaande het bovenvermelde, gebeurt de verkiezing van de politieraad overeenkomstig de volgende bepalingen:
— artikel 12 en volgende van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
— de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke Gemeenteraad van de leden van de Politieraad (B.S. 29 december 2000).

UGA stelt ter beschikking:
0.8

Dossier installatie politieraad

EXTRA VOORDEEL:
BIJ BESTELLING BIJ UGA WORDT AUTOMATISCH OOK EEN CD-ROM MET DE NODIGE FORMULIEREN MEEGELEVERD
Dit dossier bevat alle noodzakelijke documenten, zijnde:
— procedurenota;
— voordrachtsakten van de kandidaten;
— kandidatenlijst;
— stembiljetten;
— lijst van de verkozenen en hun opvolgers;
— proces-verbaal van de verkiezing.
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