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TOELICHTING

Artikel 59 van het Gemeentedecreet regelt de benoeming van de burgemeesters. Het is de 
Vlaamse Regering die, op basis van de adviezen van de provinciegouverneur en de procu-
reur-generaal, beslist al dan niet te benoemen. Op 14 november 2007 besliste de Vlaamse 
Regering de drie voorgedragen kandidaat-burgemeesters van Wezembeek-Oppem, Lin-
kebeek en Kraainem niet te benoemen. Daarop werden de drie afgewezen kandidaten 
opnieuw voorgedragen.

Op 24 november 2008 besliste de Vlaamse Regering opnieuw de voorgedragen kandida-
ten niet te benoemen. Op 30 maart 2010 besliste de Vlaamse Regering dan voor de derde 
keer om dezelfde kandidaten niet te benoemen. Drie keer is scheepsrecht. Het blijft echter 
perfect mogelijk dat de drie afgewezen kandidaten opnieuw worden voorgedragen. Het 
Gemeendecreet verbiedt dat niet. Op die manier dreigt men echter in een hopeloze car-
rousel terecht te komen. Dit voorstel van decreet heeft de bedoeling het Gemeentedecreet 
zodanig aan te passen dat een dergelijke carrousel onmogelijk wordt.

Daarnaast is deze bepaling een algemeen geldende regel, die niet alleen van toepassing 
is op de drie voormelde gemeenten. Ook in andere gemeenten zou zich immers hetzelfde 
kunnen voordoen.

Het lijkt de indieners van dit voorstel gewoon logisch dat, indien de Vlaamse Regering 
heeft geweigerd een voorgedragen kandidaat-burgemeester te benoemen, dezelfde persoon 
niet nog een keer kan worden voorgedragen.

Joris VAN HAUTHEM 

An MICHIELS

Linda VISSERS

Frank CREYELMAN
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V L A A M S  P A R L E M E N T

VOORSTEL VAN DECREET

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. Aan artikel 59 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij de decreten 
van 2 juni 2006, 22 december 2006 en 23 januari 2009, wordt een paragraaf 3 toegevoegd, 
die luidt als volgt: 

“§3. Een voorgedragen kandidaat-burgemeester die niet werd benoemd, kan tijdens 
dezelfde zittingsperiode niet meer opnieuw worden voorgedragen, tenzij op basis van 
nieuwe feiten of nieuwe gegevens.”.

Joris VAN HAUTHEM 

An MICHIELS

Linda VISSERS

Frank CREYELMAN


