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De raad, 
 
Gezien artikel 91 van de nieuwe gemeentewet betreffende de goedkeuring van een 
reglement van orde; 
 
Gezien zijn beraadslaging van 27 april 1995 gewijzigd door deze van 29 maart 1997 en 31 
mei 2001 die dergelijk reglement goedkeurt;  
 
Gelet op de ordonnanties van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 5 maart 2009 en 27 
februari 2014 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet; 
  
Gelet op de adviezen en uitwisselingen vooraf tussen de verschillende fractieleiders binnen 
onze raad over de wijzigingen die aan dit reglement van orde moeten worden aangebracht;  
 
Gelet op de noodzaak om ons reglement af te stemmen op de huidige elektronische 
communicatiemiddelen; 
 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht 
op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en haar latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998, gewijzigd 
door deze van 18 november 1999, betreffende de overlegging van de akten van de 
gemeenteoverheden aan de Regering met het oog op de uitoefening van het administratief 
Toezicht,  en haar latere wijzigingen; 
 
Gelet op de Omzendbrief van de H. Minister-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest  van 24 augustus 1998. 
 
BESLIST: 
 

1)  Zijn Reglement van orde te wijzigen en de tekst ervan als volgt te stellen: 
 

 
Afdeling 1 – Definities.  
 
Artikel 1 – Voor de toepassing van dit reglement, dient te worden verstaan onder:  
a) De raad : de Gemeenteraad van Sint-Gillis;  
b) Het college: het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Gillis;  
c) De raadsleden: de raadsleden van de Gemeenteraad van Sint-Gillis;  
d) De leden/lid : de leden/lid van de Gemeenteraad van Sint-Gillis;  
e) De Burgemeester: de Burgemeester van Sint-Gillis;  
f) De Voorzitter : de Voorzitter/Voorzitster van de Gemeenteraad van Sint-Gillis;  
g) De Secretaris: de Gemeentesecretaris/ Gemeentesecretaresse van Sint-Gillis;  
h) Vrije dag: een dag van vierentwintig uur, buiten de dag van ontvangst door de 

bestemmeling en van de zitting. 
  
 
Afdeling 1 bis – Frequentie van de zittingen van de raad. 
 
Artikel 1 bis - De raad vergadert telkenmale de zaken die tot zijn bevoegdheden behoren 
het vereisen en tenminste tien maal per jaar. De leden krijgen de data van de zittingen drie 
maanden op voorhand. 
 
 



Afdeling 2 - Bepalen van de dag van de zittingen van de raad. 
 

Artikel 2 - Ongeacht artikels 3 en 4, ligt de bevoegdheid om te beslissen of de raad zal 
vergaderen op die dag, op dat uur, bij het college. 
 

Artikel 3 – Tijdens één van zijn zittingen, mag de raad, onder voorbehoud dat hij de termijn 
vastgesteld door artikel 87 § 1, alinea 1, van de Nieuwe Gemeentewet eerbiedigt, beslissen 
dat hij op die dag, op dat uur, opnieuw zal vergaderen om het onderzoek nopens de niet 
afgewerkte punten die ingeschreven staan op de dagorde beëindigen. 
 

Artikel 4 - Op aanvraag van één derde van de in funktie zijnde leden, is het college eraan 
gehouden hem bijeen te roepen op de aangegeven dag en uur. 
 
Indien het aantal van de in funktie zijnde leden geen meervoud is van drie, dient, om het 
vaststellen van gezegd derde, de uitslag van de deling door drie afgerond te worden naar de 
hogere eenheid. 
 

Afdeling 3 - Bepaling van de agenda van de zittingen van de raad. 
 
Artikel 5 - Ongeacht artikels 6 en 7, ligt de bevoegdheid tot het vaststellen van de dagorde 
van de zittingen van de raad bij het college  . 
 
Artikel 6 - Wanneer het college de raad bijeenroept op aanvraag van een derde van zijn in 
funktie zijnde leden, bevat de dagordevan de zitting van de raad, bij voorrang, de punten 
aangehaald door deaanvragers van de zitting. 
 
Artikel 7 - Ieder lid mag de inschrijving van één of meerdere bijkomende punten op de 
dagorde van een zitting van de raad vragen, op voorwaarde: 
 
a) dat elk verzoek om een voorstel, vreemd aan de dagorde, aan de Burgemeester of aan 
diegene die hem vervangt overgemaakt wordt, ten minste vijf vrije dagen voor de zitting van 
de raad; 
 
b) dat bij elk verzoek een toelichtende nota moet worden gevoegd, of een document dat de 
raad kan informeren; 
 
c) dat het verboden is aan een lid van het college gebruik te maken van deze mogelijkheid. 
 
Het verzoek wordt aan de Burgemeester overgemaakt via email, brief, koerierdienst of fax. 
 
De Burgemeester of degene die hem vervangt noteert het bijkomende punt op de agenda. 
Hij maakt dadelijk het/de bijkomende punt(en) van de dagorde van de zitting van de raad aan 
zijn leden over. 
 
Afdeling 4 - De inschrijving in openbare zitting of in geheime zitting van de punten 

op de dagorde van de zittingen van de raad. 
 
Artikel 8 - Ongeacht artikels 9 en 10, zijn de zittingen van de raad openbaar. 
 
Artikel 9 - Enkel als er dient beraadslaagd te worden over de begroting, over een 
begrotingswijziging of over de rekeningen, kan de raad met instemming van de twee derde 
meerderheid van zijn aanwezige leden, in het belang van de openbare orde en om redenen 



van erge bezwaren die zouden kunnen voortvloeien uit de bekendmaking, beslissen dat de 
zitting van de raad niet openbaar zal zijn. 
 
Indien het aantal van de aanwezige leden geen meervoud is van drie, dient men, om het 
vaststellen van de twee derden, de uitslag van de deling door drie gevolgd door de 
vermenigvuldiging met twee, af te ronden naar de hogere eenheid. 
 
Artikel 10 - De zitting van de raad is niet openbaar wanneer het gaat om persoonsgebonden 
aangelegenheden. 
 
Zodra dergelijk punt ter sprake komt, beveelt de Voorzitter de geheime zitting. 
 
Artikel 11 - Wanneer de zitting van de raad niet openbaar is, mogen enkel aanwezig zijn: 
- de leden, 
- de secretaris,  
- en, zo nodig, personen die geroepen zijn een beroepstaak uit te oefenen. 
 
Artikel 12 - Behalve wanneer het gaat om disciplinaire aangelegenheden, mag de geheime 
zitting enkel plaatsvinden na de openbare zitting. 
 
Indien het nodig geacht wordt, gedurende de openbare zitting om een punt in geheime 
zitting verder af te handelen, kan de openbare zitting enkel ten dien einde onderbroken 
worden. 
 
Afdeling 5 -  Termijn tussen de ontvangst van de oproeping door de leden en zijn 

zitting. 
 
Artikel 13 - Buiten de dringende gevallen, doet de oproeping van de raad - die, klaar en 
duidelijk, de punten van de raad vermeldt - zich, via email en schriftelijk naar en aan huis, 
tenminste zeven vrije dagen voor deze van de zitting. 
 
De raadsleden kunnen de oproeping en de agenda binnen dezelfde termijn ook inkijken op 
de site van BO Secretariaat. 
 
Deze termijn wordt teruggebracht op twee vrije dagen wanneer het gaat om de tweede en de 
derde oproepingen van de raad, waarvan sprake in artikel 90, alinea 3, van de Nieuwe 
gemeentewet. 
 
Afdeling 6 -  Het ter beschikking stellen van de dossiers aan de leden. 
 
Artikel 14 - Onverminderd artikel 16, worden voor elk punt op de agenda van de zittingen 
van de raad, alle stukken met betrekking tot dit punt ter beschikking gesteld van de leden, en 
dit vanaf de verzending van de agenda naar de dienst Algemene Zaken tijdens de 
kantooruren die vermeld staan in de oproeping en, bijkomstig, zonder verplaatsing via het 
platform van BO Secretariaat, of elektronisch indien de stukken niet in dit platform zijn 
ingevoerd. 

 
De begrotingen, begrotingswijzigingen en rekeningen zijn niet enkel elektronisch beschikbaar 
via BO Secretariaat maar worden net zoals de andere stukken op de agenda van de raad 
gratis in papierversie ter beschikking gesteld van elk raadslid die daarom een verzoek indient 
bij de dienst Algemene Zaken. 
 
Artikel 15 - Gedurende de openingsuren van de burelen, geven de gementelijke 
ambtenaren, aangeduid door de gemeentesecretaris, aan de leden die het vragen 



technische toelichtingen wat betreft de dokumenten die behoren tot de dossiers waarvan 
sprake in artikel 14. 
 
De leden die wensen dat dergelijke inlichtingen hen zouden bezorgd worden, moeten 
verplicht vooraf overeenkomen met de betrokken gemeentelijke ambtenaar de dag en het 
uur af op dewelke zij hem zullen komen opzoeken. 
 
Artikel 16 - Ten laatste zeven vrije dagen voor de zitting tijdens dewelke de raad dient te 
beraadslagen over de begroting, over een begrotingswijziging of over de rekeningen, maakt 
het college een exemplaar van het voorstel van begroting, van het voorstel van 
begrotingswijziging of van de rekeningen van ieder lid over. 
 
Het voorstel wordt medegedeeld zoals het zal voorgelegd worden aan de beraadslaging door 
de raad, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen nodig voor zijn definitief 
besluit, met uitzondering, voor wat betreft de rekeningen, van de bewijsstukken.  
 
Het voorstel van begroting en de rekeningen worden vergezeld van een verslag. 
 
Het verslag bevat een synthese van het voorstel van begroting of van de rekeningen. Verder 
stelt het verslag dat betrekking heeft op de begroting de algemene en financiële politiek van 
de gemeente vast, geeft een samenvatting van de situatie van het bestuur en van de zaken 
van de gemeente alsook alle nuttige informatie elementen en datgene dat betrekking heeft 
op de rekeningen vat het beheer samen van de gemeentefinanciën gedurende het dienstjaar 
waarop deze rekeningen betrekking hebben. 
 
Bovendien staat in het verslag informatie over de mate waarin het financiële beleid van de 
gemeente rekening houdt met de sociale, ethische en milieuaspecten. 
 
Voordat de raad in openbare zitting beraadslaagt, geeft het college uitleg over de inhoud van 
het verslag. 
 
Afdeling 7 - Voorlichting van de pers en de inwoners. 
 
Artikel 17 - De plaats, de dag, het uur en de agenda van de zittingen van de raad worden ter 
kennis gebracht van het publiek, binnen dezelfde termijnen als die bepaald in artikels 7, 
alinea 1, 13, alinea’s 1 en 2 en 16, alinea 1, inzake bijeenroeping van de raad, via 
aanplakking aan het Stadhuis, in de politiecommissariaten, het Cultureel Centrum Jacques 
Franck, het zwembad Victor Boin, in de wijkantennes, de Sint-Gillis Haard, de Franstalige en 
Nederlandstalige bibliotheken, op de website van de gemeente en via bepaalde sociale 
media. 
 
De pers en de inwoners van de gemeente die geïnteresseerd zijn worden, op hun aanvraag 
en ten gepasten tijde, ingelicht over de dagorde van de zittingen van de raad. Deze termijn 
slaat niet op de punten die worden bijgevoegd bij de dagorde na het versturen van de 
oproeping overeenkomstig artikel 7, alinea 1. 
 
Elke burger mag gratis vragen dat zijn emailadres wordt bijgehouden in een lijst van de 
dienst Algemene Zaken, opdat de agenda hem binnen dezelfde termijn als die voor de 
raadsleden, wordt toegestuurd. Dit verzoek kan ook via de website van de gemeente worden 
ingediend.  
 
Een verslag van de beslissingen van de raad wordt gepubliceerd op de website van de 
gemeente. 
 
Afdeling 8 - Bevoegdheid om de zittingen van de raad voor te zitten. 



 
Artikel 18 - Voorzitter van de raad is ofwel de Burgemeester, ofwel een door de raad, in 
toepassing van artikel  8 bis van de Nieuwe gemeentewet, verkozen raadslid.  
 
De Voorzitter van de raad zit de zitting voor. 
 
Afdeling 9 -  Bevoegdheid om de zittingen van de raad te openen en op te heffen. 
  
Artikel 19 - De Voorzitter van de raad is bevoegd om de zittingen van de raad te openen en 
op te heffen. 
 
De bevoegdheid om de zittingen van de raad op te heffen houdt deze om ze te schorsen in. 
 
Artikel 20 - De Voorzitter opent de zittingen van de raad op het uur vastgesteld in de 
oproepingsbrief. 
 
Artikel 21 - Wanneer de Voorzitter een zitting van de raad opgeheven heeft: 
 
a) mag hij niet meer geldig beraadslagen. 
b) mag ze niet meer heropend worden. 
 
Afdeling 10 -  Het aantal leden die aanwezig dienen te zijn opdat hij geldig zou kunnen 

beraadslagen. 
 
Artikel 22 - Ongeacht artikel 90, alinea 2 van de nieuwe gemeentewet mag de raad geen 
beslissing nemen indien de meerderheid van zijn in funktie zijnde leden niet aanwezig is. 
 
Onder "de meerderheid van zijn in funktie zijnde leden", dient verstaan te worden: 
 
- de helft plus een halve eenheid van de in funktie zijnde leden, indien dit aantal onpaar is; 
- de helft plus één van de in funktie zijnde leden, indien dit aantal paar is. 
 
Artikel 23 - Indien, na de zitting van de raad geopend te hebben, de Voorzitter vaststelt dat 
de meerderheid van zijn in funktie zijnde leden niet aanwezig is, heft hij deze onmiddellijk op. 
 
Wanneer de Voorzitter eveneens tijdens de zitting van de raad vaststelt dat de meerderheid 
van zijn in funktie zijnde leden niet meer aanwezig is, heft hij deze onmiddellijk op. 
 
Afdeling 11 - Politie gedurende de zittingen van de raad. 
 
Onderafdeling 1 - Algemene beschikkingen. 
 
Artikel 24 - De politie gedurende de zittingen van de raad behoort toe aan de Voorzitter. 
 
Het gebruik communicatiemiddelen zal het verloop van de zittingen nooit storen.  
 
Tijdens de vergadering is mondelinge communicatie met het publiek enerzijds en de 
raadsleden anderzijds verboden.  
 
Artikel 24 bis – Van de zittingen van de raad wordt voor de administratieve diensten van de 
gemeente een audio-opname gemaakt, die noodzakelijk is voor het opstellen van het 
stenografisch verslag( gemeenteblad). 
 
Onderafdeling 2 - Politie gedurende de zittingen van de raad ten opzichte van het publiek. 
 



Artikel 25 - De Voorzitter kan, na een verwittiging te hebben gegeven, elk individu 
onmiddellijk uit het auditorium laten zetten die in het openbaar tekens geeft van goedkeuring 
of afkeuring of die tumult teweegbrengt, van welke aard ook. 
 
De Voorzitter mag bovendien proces-verbaal opstellen of laten opstellen ten laste van de 
overtreder en hem voor de politierechtbank doen verschijnen die hem zou kunnen 
veroordelen tot een geldboete van één tot vijftien frank of tot een opsluiting van één tot drie 
dagen, ongeacht andere vervolgingen, indien het feit er aanleiding toe geeft. 
 
Onderafdeling 3 - Politie gedurende de zittingen van de raad ten opzichte van zijn leden. 
 
Artikel 26 - De Voorzitter komt preventief tussenbeide: 
 
1° Voor er over een punt van de dagorde gediscussiëerd wordt, om het te commentariëren 
of een schepen te vragen om het te commentariëren; 
 
2° Nadat over dit punt commentaar gegeven werd, om het woord te geven aan de leden die 
het vragen, te weten dat hij dit geeft volgens de orde van aanvragen en, in geval van 
gelijktijdige aanvragen, volgens de orde van de tabel waarvan sprake in artikel 17 van de 
nieuwe gemeentewet; 
 
3°Wanneer hij vindt dat genoeg spreektijd werd verleend aan de leden, sluit hij de discussie 
af; 
 
Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten toegewezen voor elk punt dat op de door het college 
opgestelde agenda is ingeschreven, tenzij de Voorzitter er anders heeft over beslist ( met 
name wanneer het punt betrekking heeft op een analyse van de begroting of van de 
gemeentelijke rekeningen).  
 
Geen enkele spreker krijgt meer dan twee keer het woord over eenzelfde onderwerp, tenzij 
de Voorzitter er anders over beslist. 
 
4° Nadat hij de discussie afgesloten heeft, geeft hij een beknopte weergave van het 
besproken onderwerp en legt het ter stemming voor, met dien verstande dat de stemming 
eerst gaat: 
- over de sub-amendementen, 
- daarna over de amendementen. 
 
De punten van de dagorde worden besproken in de door deze aangeduide volgorde, behalve 
wanneer de raad er anders over beslist. 
 
Artikel 27 - De Voorzitter roept elk lid, die de sereniteit van de zitting verstoort of die 
volhoudt van het onderwerp af te wijken, tot de orde. 
 
Onder andere, worden verondersteld de sereniteit van de zitting van de raad te verstoren de 
leden: 
- die het woord nemen zonder dat de Voorzitter het heeft toegekend; 
- die het woord behouden daar waar de Voorzitter het hen heeft afgenomen; 
- of die een ander lid onderbreken terwijl deze het woord heeft. 
 
In geval van een herhaalde overtreding, roept de Voorzitter weer tot orde. Deze sanctie 
brengt van ambtswege het onttrekken van het woord met zich mee of het onttrekken van 
het recht het woord te nemen tot het einde van de zitting. 
De Voorzitter kan de effekten van deze sanctie opheffen op basis van de rechtvaardigingen 
door het raadslid. 



 
In geval van een nieuwe overtreding of bij ernstige gevallen, mag de Voorzitter de tijdelijke 
uitsluiting van de zitting uitspreken. 
 
Indien het lid geen gevolg geeft op de aanmaning die hem wordt gedaan, schorst of heft de 
Voorzitter de zitting op en geeft de nodige bevelen om zijn beslissing te doen uitvoeren. 
 
Artikel 28 - Het lid, dat zich in de lokalen van de raad schuldig gemaakt heeft aan 
handtastelijkheden op één van zijn collega’s, loopt de tijdelijke uitsluiting uit de lokalen op. 
De uitsluiting wordt van ambtswege uitgesproken door de Voorzitter. 
 
Het lid dat aanzet tot discriminatie, rassenscheiding, haat of geweld jegens een persoon, 
een gemeenschap of de leden ervan wegens de taal, de sex, de seksuele oriëntatie, de 
huidskleur, de afkomst, de afstamming, de filosofische of religieuse overtuiging of de 
nationaliteit van deze leden of van sommigen onder hen loopt het risiko tijdelijk uit de lokalen 
uitgesloten te worden. De uitsluiting wordt van ambtswege uitgesproken door de Voorzitter. 
 
Behalve zijn uitsluiting, kan de dader van de onder de twee eerste alinea’s vermelde feiten 
gerechtelijk of administratief worden vervolgd. 
 
Indien het lid geen gevolg geeft aan de gekregen aanmaning, schorst of heft de Voorzitter de 
zitting op en geeft de nodige bevelen om zijn beslissing te doen uitvoeren. 
 
Afdeling 12 - De fractieleiders in de raad. 
 
Artikel 29 - Elke lijst die vertegenwoordigd is in de raad mag een fraktieleider aanduiden die 
haar woordvoerder zal zijn en haar bevoorrechte onderhandelaar. 
 
Zijn idenditeit zal aan de Voorzitter medegedeeld worden. 
 
Worden aanzien als een groep vormend, de leden die verkozen zijn op éénzelfde lijst of die 
verkozen zijn op lijsten die samengaan met het oog op het vormen van een groep. 
 
 
Afdeling 13 - Het ter discussie brengen van de punten die niet ingeschreven staan 

op de dagorde van de zitting van de raad. 
 
Artikel 30 - Geen enkel punt dat niet op de dagorde staat van de zitting van de raad mag ter 
discussie gebracht worden, uitgezonderd in dringende gevallen waar de minste vertraging 
gevaar zou kunnen opleveren. 
 
De dringendheid wordt uitgeroepen door tenminste twee derden van de aanwezige leden 
van de raad; hun namen worden in het proces-verbaal van de zitting opgenomen. 
 
Wanneer het aantal aanwezige leden geen veelvoud is van drie dient, voor de vaststelling 
van de twee derden, de uitslag van de deling door drie, gevolgd door de vermenigvuldiging 
met twee, afgerond te worden tot de hogere eenheid. 
 
 
Afdeling 14 -  Het aantal leden die dienen te stemmen in het voordeel van het voorstel 

opdat dit zou aangenomen worden. 
 
Onderafdeling 1 - De resoluties andere dan de benoemingen en het voordragen van 
kandidaten. 
 



Artikel 31 - De resoluties worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen; in geval 
van gelijkheid, wordt het voorstel verworpen. 
 
Onder "absolute meerderheid van stemmen" dient verstaan te worden: 
- de helft plus een halve eenheid van het aantal stemmen, indien dit aantal onpaar is; 
- de helft plus één van het aantal stemmen, indien dit aantal paar is. 
 
Voor het vaststellen van het aantal stemmen, komen niet in aanmerking: 
- de onthoudingen 
- en, in geval van geheime stemming, de nietige bulletins. 
 
In geval van geheime stemming is een stembiljet nietig als het een aanwijzing vertoont dat 
toelaat het lid die het heeft neergelegd te identificeren. 
 
 
Onderafdeling 2 - De benoemingen en het voordragen van kandidaten. 
 
Artikel 32 - In geval van benoeming of van het voordragen van kandidaten, wanneer de 
absolute meerderheid niet behaald werd bij de eerste stemronde wordt er overgegaan tot 
een herstemming tussen de twee kandidaten die het grootst aantal stemmen behaald 
hebben. 
 
Ten dien einde, stelt de Voorzitter een lijst op, op dewelke enkel de namen van deze twee 
kandidaten voorkomen. 
 
De stemmen mogen enkel gegeven worden aan één van de twee kandidaten vermeld op 
deze lijst. 
 
De benoeming of het voordragen heeft plaats bij meerderheid van stemmen. In geval van 
gelijkheid van stemmen, wordt de oudste van de kandidaten verkozen. 
 
Afdeling 15 - Openbare of geheime stemming. 
 
Artikel 33 - Ongeacht artikel 34, is de stemming openbaar. 
 
Artikel 34 - Enkel het voordragen van kandidaten, de benoemingen tot de betrekkingen, de 
indisponibiliteitstellingen, de preventieve schorsingen in het belang van de dienst en de 
strafmaatregelen, maken het voorwerp uit van een geheime stemming, bij volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
 
Afdeling 16 - Openbare stemming. 
 
Artikel 35 - Ongeacht alinea 2, wanneer de stemming openbaar is, stemmen de leden van 
de raad met opgeheven hand, of op een andere, vooraf door de raad goedgekeurde, 
geoorloofde manier.  
 
De stemming gebeurt mondeling elke keer wanneer een derde van de aanwezige leden van 
de raad het vraagt. 
 
Indien het aantal aanwezige leden geen veelvoud is van drie, dient men voor de vaststelling 
van het derde, de uitslag van de deling door drie af te ronden naar de hogere eenheid. 
 
Artikel 36 - De raadsleden stemmen in de omgekeerde volgorde van de anciënniteitstabel 
opgesteld volgens het voorschrift van artikel 17 van de nieuwe gemeentewet.  
Wanneer hij lid is van de raad, brengt de Voorzitter als laatste zijn stem uit.  



 
Artikel 37 - Na elke openbare stemming, deelt de Voorzitter de uitslag ervan mede. 
 
Artikel 38 - Indien de stemming openbaar is, vermeld het proces-verbaal van de zitting van 
de raad, voor elk lid, of hij voor het voorstel of tegen het voorstel gestemd heeft of dat hij zich 
onthouden heeft. 
 
Afdeling 17 - Geheime stemming. 
 
Artikel 39 - In geval van geheime stemming: 
 
a) het geheim van de stemming wordt verzekerd door het gebruik van stembiljetten op 
dergelijke wijze opgesteld dat, om te stemmen, de leden enkel nog, behalve als zij beslist 
hebben zich te onthouden, een vakje dienen in te vullen of een kruis in te vullen een vakje 
onder "ja" of een of meerdere vakjes in te vullen of een kruis te zetten in een of meer vakjes 
onder "neen"; 
 
b) de onthouding uit zich door het neerleggen van een blanco stembiljet, te weten een 
stembiljet op hetwelk het lid geen enkel vakje ingevuld heeft of geen enkel kruis in geen 
enkel vakje heeft gezet. 
 
 
Artikel 40 - In geval van geheime stemming: 
 
a) voor de stemming en voor de stemopneming, wordt het bureau samengesteld door de 
Voorzitter en de twee leden, hetzij de twee jongsten, hetzij de twee oudsten, naar keuze van 
de Voorzitter; 
 
b) voor er overgegaan wordt tot de stemopneming, worden de neergelegde biljetten geteld; 
indien hun aantal niet overeenstemt met het aantal leden die hebben deelgenomen aan de 
stemming, worden de stembiljetten ongeldig verklaard en de leden worden uitgenodigd 
opnieuw te stemmen; 
 
c) het is elk lid toegelaten de rechtmatigheid van de stemopneming na te kijken. 
 
Artikel 41 - Na elke geheime stemming, leest de Voorzitter de uitslag ervan voor. 
 
Afdeling 18 - Inhoud van het proces-verbaal van de zittingen van de raad. 
 
Artikel 42 - Het proces-verbaal van de zittingen van de raad vermeldt, in chronologische 
volgorde, alle onderwerpen die ter discussie voorgelegd werden alsook de gevolgen 
gegeven aan alle punten voor dewelke de raad geen beslissing genomen heeft. Hij zal 
evenzo klaar en duidelijk alle genomen beslissingen vermelden. 
 
Het proces-verbaal van elke zitting vermeldt bovendien het volgende: 

 
a) de namen van de aanwezige leden, van de Burgemeester of Voorzitter of Secretaris of 

zijn vervanger;  
 
b) het gevolg dat is gegeven aan alle punten op de agenda;  

 
c) de tekst met de beslissingen die zijn genomen, met een beknopte motivering;  

 
d) het resultaat van de stemming. 
 



Het deel van het proces-verbaal dat betrekking heeft op de zaken die achter gesloten deuren 
zijn behandeld, vermeldt enkel de genomen beslissingen. 
 
Afdeling 19 -  Goedkeuring van het proces-verbaal van de zittingen van de raad. 
 
Artikel 43 - Het ontwerp van proces-verbaal van de vorige raad kan worden ingekeken op 
het platform BO Secretariaat, samen met de stukken van de raad waarvoor het raadslid is 
opgeroepen. Bijgevolg wordt dit niet voorgelezen. 
 
 
Artikel 44 - Ieder lid heeft het recht, gedurende de zitting, om opmerkingen te maken over 
de opstelling van het proces-verbaal van de vorige zitting.  
 
Indien deze opmerkingen aangenomen worden, is de Secretaris gelast om onmiddellijk of 
ten laatste tijdens de eerstvolgende zitting een nieuwe tekst voor te stellen die overeenstemt 
met de beslissing van de raad. 
 
Indien de zitting zonder opmerkingen verloopt, wordt het proces-verbaal van de vorige zitting 
als aangenomen beschouwd en ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris. 
 
Iedere keer dat de raad het nodig acht, wordt het proces-verbaal tijdens de zitting opgesteld, 
gedeeltelijk of volledig, en ondertekend door de aanwezige leden. 
 
Section 19 bis – Publicatie van het proces-verbaal op de website van de gemeente. 

 
Artikel 44bis – Het proces-verbaal van elke openbare zitting wordt gepubliceerd op de  
website van de gemeente, zeven vrije dagen na aanneming ervan door de raad en na 
ondertekening door de Voorzitter van de zitting en de Secretaris. 
 
Afdeling 20 – Commissies. 
 
Artikel 45 - Het geheel van de leden vormt een commissie, werkgroep genaamd, die voor 
elke zitting van de raad bijeenkomt om de dagorde van deze zitting te onderzoeken. 
 
Deze werkgroep kan ook vergaderen om te debatteren over onderwerpen van gemeentelijk 
belang. In dit laatste geval, stuurt het college, na afspraak met de fraktie leiders, een 
convocatie die melding maakt van de dagorde, de plaats, de datum en het uur van de zitting. 
 
Deze convocatie wordt verstuurd tenminste vier dagen voor de zitting. 
 
Artikel 46 - De raad kan intern commissies oprichten voor de voorbereiding van discussies 
tijdens de zittingen van de raad of om dieper in te gaan op thema’s die de gemeente 
aanbelangen. De commissies kunnen, ook op eigen initiatief, adviezen en aanbevelingen 
formuleren voor de raad in materies waar ze mee bezig zijn. 
 
De mandaten van lid van elke commissie worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit 
de raad is samengesteld, met dien verstande dat elke fractie binnen elke commissie over 
minstens een vertegenwoordiger zal beschikken. Geacht worden een fractie te vormen de 
raadsleden die op een zelfde lijst verkozen zijn of die verkozen zijn op lijsten die onderling 
verenigd zijn om een fractie te vormen; het reglement van orde, bedoeld in artikel 91 van de 
Nieuwe Gemeentewet bepaalt de modaliteiten voor de samenstelling van de commissies. 
 
De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen. 
 
Elke commissie neemt haar reglement van orde aan. Dit reglement van orde bepaalt de 



manier waarop de commissie wordt bijeengroepen en de toekenning van het Voorzitterschap 
ervan. 
 
De raad benoemt en ontslaat de leden van alle commissies. 
 
 
Artikel 47 - De werkgroep en de commissies waarvan sprake zijn in artikels 45 en 46 
formuleren hun meningen of aanbeveling wat ook het aantal van hun aanwezige leden is, bij 
absolute meerderheid van de stemmen. 
 
De zittingen van de werkgroep zijn niet openbaar. Hun niet-openbaarheid is geen hinderpaal 
om experts en geïnteresseerde personen te horen. 
 
 
Afdeling 20 bis – Benoeming en rol van de raadsleden binnen intercommunales. 
 
Artikel 47 bis - De raad benoemt en ontslaat de afgevaardigden van de raad in de 
intercommunales waarvan de gemeente lid is.  
Deze afgevaardigden zullen er de gemeente Sint-Gillis op een waardige manier 
vertegenwoordigen en zullen er loyaal haar belangen en de waarden van de openbare 
dienstverlening in het algemeen verdedigen.  
 
Jaarlijks zullen ze een beheersverslag opstellen waarin ze in detail ingaan op hun activiteiten 
binnen de instellingen waarin ze zijn benoemd. Indien verschillende afgevaardigden van de 
raad in eenzelfde intercommunale zetelen, mogen ze samen eenzelfde verslag indienen en 
daarbij desgevallend hun individuele activiteiten detailleren. 
De Secretaris zal dit verslag onmiddellijk ter informatie meedelen aan de raad. 
 
 
Afdeling 21 -  Recht, voor de leden om schriftelijke en mondelinge te interpelleren en 

vragen te stellen aan het college. 
 
Artikel 48 - De leden hebben het recht om schriftelijke vragen te stellen aan het college 
betreffende het bestuur van de gemeente. 
Het college beantwoordt deze vragen binnen de maand na ontvangst ervan. 
 
Artikel 49 – In uitvoering van artikels 84 bis en ter van de Nieuwe gemeentewet, hebben de 
leden ook het recht, enerzijds het college mondelinge vragen te stellen over het bestuur van 
de gemeente en, anderzijds, het college te interpelleren over de manier waarop het zijn 
bevoegdheden uitoefent. 
 
De vragen of interpellaties worden onderzocht bij het einde van de openbare zitting, voor de 
opening van de geheime zitting, zoals bedoeld door artikel 95 van de Nieuwe gemeentewet. 
Het onderzoek ervan mag niet langer dan een uur duren. De vragen of interpellaties waarop 
tijdens dat uur geen antwoord is gekomen, worden uitgesteld naar de volgende zitting. 

 
Artikel 50 - De mondelinge vragen moeten betrekking hebben op het bestuur van de 
gemeente en moeten precies en beknopt te zijn en zich beperken tot termen noodzakelijk 
voor een goed begrip. Het gaat hier in geen geval om voorstellen van resolutie. 
 
Op straffe van onontvankelijkheid moet het raadslid dat een mondelinge vraag wenst te 
stellen, de Voorzitter erover informeren uiterlijk de dinsdag vóór de dag van de raad vóór 10 
uur. 
De vragen moeten eenvoudig zijn geformuleerd. 
De schriftelijke uiteenzetting en het mondelinge betoog, dat niet van de schriftelijke 



uiteenzetting mag afwijken, moeten zo beknopt mogelijk zijn.   
De mondelinge vragen mogen geen aanleiding geven tot debat. 
De vragen worden beantwoord in volgorde van nummering bij indiening ervan. 
 
Zijn onaanvaardbaar: 
 
1° vragen die betrekking hebben op gevallen van een bijzondere intrest of op persoonlijke 
gevallen; 
 
2° vragen die enkel het voorwerp uitmaken tot vragen van documentatie of puur statistische 
informatie;  
 
3° vragen die tot voorwerp uitmaken om consultaties te bekomen op juridisch vlak; 
 
4° vragen die een gevoelswaarde hebben op gebied van discriminatie, haat of geweld jegens 
een persoon, een gemeenschap of de leden ervan, wegens de taal, de sex, de seksuele 
oriëntatie, de huidskleur, de afkomst, de afstamming, de filosofische of religieuse overtuiging 
of de nationaliteit van deze of dezen. 
 
5°  indien de vraag lijkt op een vraag die tijdens een van de drie laatste gemeenteraden is 
gesteld en waarop een antwoord is gekomen, zonder dat er nieuwe antwoordelementen zijn. 
In dit geval krijgt het raadslid een schriftelijk antwoord; 
 
6° de vragen die niets met de actualiteit of met de gemeentelijke belangen te maken hebben. 
 
De Voorzitter van de raad beslist of een mondelinge vraag al dan niet ontvankelijk is. 
 
De Voorzitter geeft het woord aan de leden die het vragen, in volgorde van de aanvragen en, 
in geval van gelijktijdige aanvragen, volgens de volgorde van de tabel waarvan sprake in 
artikel 17 van de Nieuwe gemeentewet. 
 
De spreektijd wordt als volgt toegekend: 
a) 2 minuten voor het raadslid dat de vraag stelt; 
b) 5  minuten maximum voor het lid van het college dat de vraag beantwoordt; 
c) 1 minuut voor een laatste repliek van het raadslid dat de vraag heeft gesteld;  
 
 
Indien het lid dat een vraag stelt afwezig is bij de afroeping van zijn naam, wordt zijn vraag 
beschouwd als teruggetrokken en zal hij de vraag aangaande hetzelfde voorwerp niet meer 
terug kunnen voorstellen, behalve indien zijn afwezigheid verontschuldigd wordt voor           
het begin van de zitting.  

 
Artikel 50 bis – Aanvragen voor interpellaties door raadsleden moeten worden afgegeven 
aan de Voorzitter, of bij afwezigheid van Voorzitter van de raad verkozen in toepassing van 
artikel 8 bis van de Nieuwe gemeentewet, aan de Burgemeester of zijn vervanger, minstens 
vijf vrije dagen vóór de zitting. Bij de interpellatie moet een toelichtende nota worden 
gevoegd, of een document dat de raad kan informeren.  

 
Is onontvankelijk: 
 

1 interpellaties over gevallen van persoonlijk belang of persoonlijke gevallen; 
 

2 interpellatie die enkel betrekking heeft op een vraag om documentatie of puur statistische 
inlichtingen;  
 



3 interpellatie die louter bedoeld is om juridisch advies in te winnen; 
 

4 interpellatie die aanzet tot discriminatie, haat of geweld t.o.v. een persoon, een 
gemeenschap of de leden ervan, omwille van taal, geslacht, seksuele geaardheid, 
huidskleur, afstamming, herkomst, geloof of levensbeschouwing of nationaliteit van die 
persoon of gemeenschap; 

 
5°  interpellatie die lijkt op een vraag die tijdens een van de drie laatste gemeenteraden is 
gesteld en waarop een antwoord is gekomen, zonder dat er nieuwe antwoordelementen zijn. 
In dit geval krijgt het raadslid een schriftelijk antwoord;  

 
6° interpellatie die geen betrekking heeft op een gemeentelijk belang. 

 
 
De Voorzitter van de raad beslist of een interpellatie al dan niet ontvankelijk is. 

 
Voor deze interpellaties kent de Voorzitter de spreektijd als volgt toe: 
 

a) 7 minuten voor een raadslid dat interpelleert; 
b) 3 minuten voor alle andere raadsleden die op deze interpellatie willen reageren; 
c) 10 minuten voor een lid van het college dat de interpellatie beantwoordt; 
d) 1 minuut voor een laatste repliek van de eerste interpellant. 

 
 

Artikel 50 ter -  De door deze afdeling bedoelde vragen en interpellaties, de antwoorden 
daarop en de debatten die daar tijdens de zitting uit voortvloeien, en de antwoorden daarop, 
worden binnen de drie maanden na de zitting tijdens dewelke ze aan bod zijn gekomen, op 
de website van de gemeente gepubliceerd. De antwoorden op de na 1 januari 2015 gestelde 
vragen en geformuleerde interpellaties, worden binnen de maand online gezet. 

 
 

Afdeling 22 - Recht van de inwoners zich tot de raad te richten. 
 
Artikel 51 – Krachtens artikel 89bis van de Nieuwe gemeentewet mogen de inwoners zich 
tot de raad richten, mits inachtneming van de volgende opgesomd regels: 
 
1° 20 personen van minstens 16 jaar, gedomicilieerd in de gemeente, kunnen bij de raad een 
aanvraag tot interpellatie ter attentie van het college indienen. 
 
2° De aanvraag tot interpellatie dient in het Nederlands of in het Frans opgesteld te zijn, en 
ondertekend te zijn door ten minste één natuurlijke persoon. 
 
3° De aanvraag dient aan het college toegezonden tegen ontvangstbewijs, uiterlijk de 
dinsdag vóór de dag van de raad, vóór 10 uur en dient vergezeld van een gedetailleerde 
uiteenzetting over de motieven. 
 
4° De interpellatie moet betrekking hebben op een onderwerp van gemeentelijk belang, mag 
geen uitsluitend privé-belang hebben; zij mag geen beraadslaging inhouden en mag niet het 
voorwerp zijn van een stemming. 
 
5° De interpellatie is onontvankelijk als zij: 
- Betrekking heeft op een materie die behoort tot de zittingen met gesloten deuren, 
- Reeds op de dagorde van de raad werd geplaatst, 
- Reeds het voorwerp uitmaakte van een interpellatie tijdens de drie laatste zittingen van de     
  raad,  



- Ingediend worde binnen de drie maanden voorafgaand aan een verkiezing, 
- Duidelijk inbreuk pleegt op de Rechten van de Mens of van racistische of xenofobe aard is. 
 
De Voorzitter van de raad, of bij afwezigheid van Voorzitter van de raad verkozen in 
toepassing van artikel 8 bis van de Nieuwe gemeentewet, het college oordeelt over de 
ontvankelijkheid van de aanvraag vooraleer deze in te schrijven op de dagorde en betekent 
desgevallend en zodra mogelijk zijn gemotiveerde weigering. 
 
6° De ontvankelijke interpellatie wordt gezet op de dagorde van de eerstvolgende zitting in 
chronologische volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat maximaal 
drie interpellaties op één zelfde zitting mogen ingeschreven worden. 
 
7° De lijst van de interpellatieaanvragen wordt voor iedere zitting medegedeeld aan de leden. 
 
8° De uiteenzetting van de interpellatie heeft plaats bij de aanvang van de openbare zitting. 
De spreekduur wordt als volgt geregeld: 
 
- De interpellant die de twintig ondertekenaars vertegenwoordigt beschikt over 5 minuten 
spreekduur; 
- De Burgemeester of het lid van het college dat voor dit punt bevoegd is, geeft tijdens de 
zitting een 10 minuten lange reactie op de interpellatie; 
- Daarna volgt een ronde spreektijd, waarbij elke fractie een spreker aanstelt die 2 minuten 
krijgt om zijn argumenten uiteen te zetten. Na deze ronde, mag het college repliceren; 
- De interpellant mag daarop eventueel nog 2 minuten repliceren, waarna het college mag 
afronden. 
 
9° De raad zorgt voor de bekendmaking van de procedure van interpellatie door de 
inwoners, meer bepaald door middel van een speciaal daartoe bestemde publicatie. 
 

 
10° De interpellant wordt binnen de door de Nieuwe gemeentewet bepaalde termijn 
verwittigd dat het punt op de agenda wordt ingeschreven. 
De bekendmaking betreffende dit verzoek is identiek aan die betrekking heeft op de andere 
punten op de agenda.  
 
Afdeling 23 -  Recht voor de leden, een kopij te kunnen bekomen van de akten en 

stukken betreffende het bestuur van de gemeente. 
 
Artikel 52 - Geen enkele akte, geen enkel stuk betreffende het bestuur van de gemeente 
mag aan het onderzoek van de leden onttrokken worden. 
 
Elk informatie-element dat het raadslid in het kader van deze functie heeft verkregen, mag 
enkel worden gebruikt voor doeleinden die te maken hebben met de uitoefening van zijn of 
haar functie van raadslid. 
 
Artikel 53 - De leden hebben het recht een kopij te bekomen van de akten en stukken 
waarvan sprake in artikel 52 tegen betaling van een bijdrage vastgesteldals volgt : 0.04€ per 
kopij, te weten dat dit tarief de kostprijs niet overschrijdt, of gratis indien de stukken 
elektronisch kunnen worden bezorgd. 
 
Met het oog op deze verkrijging, vragen de leden via email of fax aan de Secretaris, of zijn 
vervanger, een aanvraagformulier dat ze afgeven aan de Burgemeester of aan diegene die 
hem vervangt. 
 
Indien nodig kan het college een elektronisch formulier opstellen dat kan worden 



gedownload. 
 
De aangevraagde kopijen worden verstuurd binnen de acht dagen na ontvangst van het 
aanvraagformulier door de Burgemeester of degene die hem vervangt. 
 
Afdeling 24 -  Recht, voor de leden, de gemeentelijke inrichtingen en diensten te 

bezoeken. 
 
Artikel 54 - De leden hebben het recht de gemeentelijke inrichtingen en diensten te 
bezoeken, vergezeld hetzij door een lid van het college, hetzij door een daartoe aangesteld 
ambtenaar. 
 
Deze bezoeken hebben plaats op afspraak. 
 
Ten einde het college toe te laten een van zijn leden of een ambtenaar aan te duiden en, aan 
deze toe te laten zich vrij te maken, laten de leden aan het college schriftelijk weten, 
tenminste acht dagen op voorhand, de dag en het uur waarop zij vragen de inrichting of de 
dienst te bezoeken. 
 
Artikel 55 - Gedurende hun bezoek, dienen de leden zich op een respectvol manier te 
gedragen. 
 
 
 
 
Afdeling 25 - Het stenografisch verslag (gemeenteblad). 
 
Artikel 56 - Er wordt een stenografisch verslag van de zittingen van de raad gepubliceerd. 
 
Een exemplaar ervan wordt aan elke fractieleider overgemaakt. 
 
Elke geschreven toespraak, gelezen in zitting, dient onmiddellijk aan de Voorzitter 
overgemaakt te worden. 
 
Afdeling 26 - Kenteken van de functies, emailadres en visitekaartjes. 
 
Artikel 57 - Elk raadslid ontvangt een kenteken van het model vastgesteld door de raad en 
bestemd, indien nodig, om zijn hoedanigheid te laten kennen. Dit kenteken wordt zijn 
eigendom en dient nooit meer teruggegeven te worden. De kosten van aanschaffing van dit 
kenteken zijn ten laste van de gemeente. 
 
Het college stelt elk raadslid die erom vraagt, een persoonlijk emailadres ter beschikking. 
Elk raadslid kan bij het college ook een verzoek indienen om één keer per jaar, honderd 
visitekaartjes met hoofding van de gemeente te krijgen.  
 
 
 
Afdeling 27 - Presentiegelden. 
 
Artikel 58 - Ongeacht artikel 19, par. 3, van de nieuwe gemeentewet, voor elkeen van de 
zittingen van de raad - hierin begrepen het geval aangehaald in artikel 23, alinea 1, alsook 
van de zittingen van de werkgroep van de raad waarvan sprake in artikel 45, waaraan zij 
deelnemen, ontvangen de leden een presentiegeld. Er kan echter niet meer dan één penning 
toegestaan worden noch dezelfde dag, noch wanneer een zitting uitloopt tot na middernacht. 
 



Afdeling 28 - Opgeheven maatregelen. 
 
Artikel 59 - Dit reglement trekt het door de raad van 23 oktober 2008 aangenomen 
reglement van orde in en vervangt het. 
  
Afdeling 29 - Het van kracht worden. 
 
Artikel 60 - Afschriften van onderhavig reglement zullen overgemaakt worden aan de 
Voogdijoverheid, voor kennisgeving. 
 
Artikel 61 - Onderhavig reglement zal gepubliceerd worden overeenkomstig de 
beschikkingen van artikel 114 van de nieuwe gemeentewet en treedt heden in werking op 1 
juni 2014. 
 
2) De huidige beraadslaging ter betekening aan de toezichthoudende Overheden over 

te brengen. 
 

 
. 
 
 
 

 

 


