UITTREKSEL UIT HET GEMEENTEDECREET –
BURGERINITIATIEF
HOOFDSTUK IIbis Voorstellen van burgers
Artikel 200bis.
De inwoners hebben het recht te verzoeken om de door hen in een gemotiveerde
nota nader omschreven voorstellen en vragen over de gemeentelijke
beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te
schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad. Ze
voegen bij die nota eventueel alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen
voorlichten.
Dat verzoek moet worden gesteund door ten minste :
1° 2 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minder dan
15 000 inwoners;
2° 300 inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 15 000 inwoners
en minder dan 30 000 inwoners;
3° 1 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens
30 000 inwoners.
Artikel 200ter
Het verzoek wordt ingediend met een formulier, dat de gemeente ter beschikking
stelt, en wordt met een aangetekende brief gestuurd aan de gemeente. Het moet
de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die
het verzoekschrift ondertekend heeft.
Het college van burgemeester en schepenen gaat na of aan die voorwaarden
voldaan is.
Artikel 200quater
Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van
de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn
om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet
wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.
Artikel 200quinquies
De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van
de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn
bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven
en hoe dat wordt bekendgemaakt.

HOOFDSTUK III - Verzoekschriften aan de organen van de
gemeente
Artikel 201
Ieder heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend,
schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.
Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de
gemeente behoort, zijn onontvankelijk.
Artikel 202
De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college
van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen
met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.
De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is,
de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door een
orgaan van de gemeente. In dat geval, heeft de verzoeker of de eerste
ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een
persoon naar keuze.
Artikel 203
De gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het
verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het
verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar
van het verzoekschrift
Artikel 204
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt de nadere
voorwaarden waaronder dit recht wordt uitgeoefend en de wijze waarop de
verzoekschriften worden behandeld.

HOOFDSTUK IV - De gemeentelijke volksraadpleging
Artikel 205
De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de
gemeente, beslissen om de inwoners te raadplegen over de aangelegenheden,
bedoeld in artikel 2, eerste lid.
Het initiatief dat uitgaat van de inwoners van de gemeente moet worden
gesteund door ten minste:
1° 20% van de inwoners in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners;

2° 3000 inwoners in gemeenten met minstens 15.000 inwoners en minder dan
30.000 inwoners;
3° 10% van de inwoners in gemeenten met minstens 30.000 inwoners
Artikel 206
Elk verzoek tot het houden van een raadpleging op initiatief van de inwoners van
de gemeente wordt met een aangetekende brief gericht aan het college van
burgemeester en schepenen.
Bij het verzoek worden een gemotiveerde nota gevoegd en de stukken die de
gemeenteraad kunnen voorlichten.
Artikel 207
Het verzoek is alleen ontvankelijk als het wordt ingediend door middel van een
formulier, afgegeven door de gemeente, en als het, buiten de naam van de
gemeente en de tekst van artikel 196 van het Strafwetboek, de volgende
vermeldingen bevat:
1° de vraag of vragen waarop de voorgenomen raadpleging betrekking heeft;
2° de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het
verzoekschrift heeft ondertekend;
3° de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van de personen die het
initiatief nemen tot de raadpleging.
De Vlaamse Regering stelt het model van het formulier, vermeld in het eerste lid,
vast.
Artikel 208
Na ontvangst van het verzoek onderzoekt het college van burgemeester en
schepenen of het verzoek gesteund is door een voldoende aantal geldige
handtekeningen.
Naar aanleiding van dat onderzoek schrapt het college van burgemeester en
schepenen:
1° de dubbele handtekeningen;
2° de handtekeningen van de personen die niet voldoen aan de voorwaarden,
vermeld in artikel 209;
3° de handtekeningen van de personen voor wie de verschafte gegevens
ontoereikend zijn om toetsing van hun identiteit mogelijk te maken.
De controle wordt beëindigd als het aantal geldige handtekeningen is bereikt. In
dat geval organiseert de gemeenteraad een volksraadpleging.

Artikel 209
§ 1. Een persoon kan verzoeken om een volksraadpleging of eraan deelnemen
als hij:
1° in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld is;
2° de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt;
3° niet het voorwerp uitmaakt van een veroordeling of beslissing die voor een
gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt.
§ 2. De voorwaarden in § 1 moeten vervuld zijn op de datum waarop het
verzoekschrift werd ingediend voor wie verzoekt om een volksraadpleging.
Voor wie deelneemt aan de volksraadpleging moeten de voorwaarden, vermeld
in § 1, 2° en 3°, vervuld zijn op de dag van de raadpleging, en de voorwaarde,
vermeld in § 1, 1°, op de datum waarop de lijst van deelnemers aan de
volksraadpleging wordt afgesloten.
De deelnemers die na de datum waarop de lijst van de deelnemers aan de
volksraadpleging wordt afgesloten, het voorwerp zijn van een veroordeling of van
een beslissing die voor een gemeenteraadskiezer ofwel de uitsluiting van het
kiesrecht, ofwel de schorsing van dat recht op de dag van de raadpleging
meebrengt, worden van de lijst van deelnemers aan de volksraadpleging
geschrapt.
§ 3.Artikel 15, § 5, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 is
van toepassing op alle categorieën van personen die voldoen aan de
voorwaarden, bepaald in § 1.
Voor niet-Belgische onderdanen en voor Belgische onderdanen die jonger zijn
dan achttien jaar wordt de kennisgeving door de parketten van de hoven en
rechtbanken gedaan als de veroordeling of de internering, waartegen met geen
gewoon rechtsmiddel meer kan worden opgekomen, zou hebben geleid tot
uitsluiting van het kiesrecht of opschorting van dit recht als ze ten laste van een
gemeenteraadskiezer werd uitgesproken. In geval van kennisgeving nadat de
lijst van deelnemers is opgemaakt, worden de betrokkenen van deze lijst
geschrapt.

