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Werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

Artikel 1 van het bijzondermachtenbesluit van de BHR nr. 2020/003 van 6 april 2020
verlengd door het bijzonderemachtenbesluit van de BHR nr. 2020/027 van 28 mei 2020

Uitoefening van de bevoegdheden die onder de bevoegdheid van de gemeenteraad vallen 
door het college van burgemeesters en schepenen

Naleving van de informatieplicht aan de gemeenteraad

Midden juni werd aan de Brusselse gemeenten gevraagd om aan de administratie mee te delen hoe zij gebruik hebben 
gemaakt van artikel 1 van het bijzonderemachtenbesluit van de BHR nr. 2020/003 van 6 april 2020 betreffende de wer-
king van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, zoals verlengd door het bijzonde-
remachtenbesluit van de BHR nr. 2020/027 van 28 mei 2020.

Dit artikel bepaalt dat wanneer het college van burgemeesters en schepenen beslissingen neemt in plaats van de ge-
meenteraad, overeenkomstig het eerste lid van hetzelfde artikel, het deze beslissingen wekelijks aan de gemeenteraad 
overmaakt.

Uit de antwoorden blijkt dat van de negentien gemeenten elf van hen gebruik hebben gemaakt van de in artikel 1 voor-
ziene mogelijkheid, terwijl de andere acht de exclusieve bevoegdheden van de gemeenteraad hebben behouden.

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de gemeenten in beide situaties:

(Situatie op 26 juni 2020)

Gemeenten waar het college van burgemeesters 
en schepenen de bevoegdheden, die onder de 

bevoegdheid van de gemeenteraad vallen, 
heeft uitgeoefend

Gemeenten waar de gemeenteraad zijn 
bevoegdheden zelf bleef uitoefenen 

Oudergem Anderlecht

Etterbeek Sint-Agatha-Berchem

Ganshoren Brussel

Elsene Evere

Koekelberg Vorst

Sint-Jans-Molenbeek Jette

Sint-Gillis Sint-Joost-ten-Node

Schaarbeek Sint-Pieters-Woluwe

Ukkel

Watermaal-Bosvoorde

Sint-Lambrechts-Woluwe

Totaal : 11 Totaal : 8
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In de gemeenten waar de gemeenteraad haar bevoegdheden zelf bleef uitoefenen, was de voornoemde informatieplicht 
van het college van burgemeester en schepenen ten aanzien van de gemeenteraad natuurlijk onbestaande.

In de elf gemeenten waar het college van burgemeester en schepenen bevoegdheden heeft uitgeoefend die onder 
de bevoegdheid van de gemeenteraad vallen, blijkt uit alle antwoorden dat de gemeenteraad goed op de hoogte werd 
gesteld van de door het college genomen beslissingen. Voor zeven van hen blijkt uitdrukkelijk dat de informatie 
wekelijks werd verstrekt. Voor de overige vier kan niet precies worden bepaald binnen welke termijn de gemeenteraad 
werd geïnformeerd.

Er is bij de toezichthoudende overheid geen enkele klacht binnengekomen betreffende de niet-naleving van de 
informatieplicht door het college van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad in de voornoemde context.


