
Directie Algemene en Juridische Zaken

Februari 2023

VERHINDERING 
OF AFWEZIGHEID 
VAN DE LOKALE 
UITVOERENDE 
MANDATARISSEN



2

Deze schema’s illustreren de uitvoering van de artikelen 14, 14 bis en 20 van de Nieuwe Gemeentewet (NGW), zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 15 december 2022, voor 
wat betreft de vervanging van de burgemeester bij verhindering of afwezigheid.

Burgemeester (NGW, art. 14, 14 bis, 20)

In alle gevallen van verhindering of afwezigheid moet de burgemeester worden vervangen

Feitelijke verhindering (art. 20)

(Alles wat geen verhindering van rechtswege is.)

In geval van stopzetting van de functies van de burgemeester die een delegatie heeft gegeven, 
blijft deze zijn gevolgen uitoefenen tot de eedaflegging van een nieuwe burgemeester.

Vervanging door de schepen van Belgische nationaliteit eerst in de volgorde van de stemmingen, 
tenzij de burgemeester een andere schepen van Belgische nationaliteit heeft gedelegeerd.

Ziekte
Niet bezoldigde 
openbare dienst

Alle andere gevallen van 
tijdelijke afwezigheid

De burgemeester behoudt zijn 
wedde voor een periode van maxi-
maal drie maanden vanaf de eerste 
dag van afwezigheid gedekt door een 
medisch attest.
De plaatsvervangend schepen ver-
krijgt pas aan het einde van deze 
periode recht op het aan de functie 
verbonden wedde.

De burgemeester behoudt zijn wedde 
gedurende de periode dat hij de 
onbetaalde openbare dienst vervult. 
De plaatsvervanger heeft er dus 
geen recht op en verricht dus ook 
een onbetaalde openbare dienst.

Wanneer een schepen de burge-
meester vervangt voor een termijn 
van ten minste één maand, wordt 
hem het aan deze functie verbonden 
wedde toegerekend voor de gehele 
periode dat hij ze heeft vervuld.
De verhinderde burgemeester heeft 
gedurende deze periode geen wedde 
ontvangen. De plaatsvervangend 
schepen kan niet zowel het wedde 
van burgemeester als dat van sche-
pen ontvangen.

https://plaatselijke-besturen.brussels/sites/default/files/legislation_pdf/221215_41_9_15_3.pdf
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Verhindering van rechtswege (art. 14 bis)

De burgemeester kan het col-
lege vragen om te worden ver-
vangen voor een periode van 
minstens twaalf weken (attest 
vereist).

De burgemeester kan het col-
lege vragen zich te laten ver-
vangen voor een periode van 
minstens twaalf weken.

In geval van stopzetting van de functies van de burgemeester die een delegatie heeft gegeven, 
blijft deze zijn gevolgen uitoefenen tot de eedaflegging van een nieuwe burgemeester.

Het aan de functie verbonden wedde wordt onmiddellijk toegekend aan de schepen die de verhinderde burgemeester vervangt.

De verhinderde burgemeester ontvangt geen wedde voor de periode van verhindering.

De plaatsvervangend schepen kan niet zowel het wedde van burgemeester als dat van schepen ontvangen.

Vervanging door de schepen van Belgische nationaliteit eerst in de volgorde van de stemmingen, 
tenzij de burgemeester een andere schepen van Belgische nationaliteit heeft gedelegeerd.

Uitoefening van de functie van 
minister, staatssecretaris, lid 
van een gewest- of gemeen-
schapsregering of gewestelijk 
staatssecretaris.

Studieredenen of verblijf in het 
buitenland.

Ouderschapsverlof bij geboorte 
of adoptie van een kind voor 
maximaal twintig weken. Het 
eindigt uiterlijk twintig weken 
na de geboorte of adoptie.

Verlof voor palliatieve zorg, 
hulp of vrijstelling van zorg.
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Deze schema’s illustreren de uitvoering van de artikelen 15, 17, 18 et 20 van de Nieuwe Gemeentewet (NGW), zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 15 december 2022, voor 
wat betreft de vervanging van een schepen bij verhindering of afwezigheid.

Schepenen (NGW, art. 15, 17, 18, 20)

Feitelijke verhindering (art. 17)

(Alles wat geen verhindering van rechtswege is.)

Ziekte
Niet bezoldigde 
openbare dienst

Alle andere gevallen van 
tijdelijke afwezigheid

Vervanging door het raadslid als eerste in de volgorde van de voorrangstabel.

Vervanging niet verplicht; het college beoordeeld de noodzaak.

De schepen behoudt zijn wedde 
maximaal drie maanden; de vervan-
ger er heeft pas recht op aan het 
einde van deze periode.

De schepen behoudt zijn wedde 
gedurende de gehele periode dat hij 
deze onbezoldigde openbare dienst 
vervult .

De vervangen schepen verliest zijn 
wedde ab initio zodra de plaatsver-
vanger de functie gedurende ten min-
ste een maand onafgebroken vervult; 
heeft de vervanging een duur van 
minder dan een maand, dan behoudt 
de vervangen persoon zijn wedde.

https://plaatselijke-besturen.brussels/sites/default/files/legislation_pdf/221215_41_9_15_3.pdf
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Het wedde gaat vanaf de eerste dag van de vervanging tot de laatste dag naar de vervanger; 
de vervangen persoon verliest zijn wedde vanaf de eerste dag van vervanging.

Verhindering van rechtswege (art. 18)

Uitoefening van de functie van 
minister, staatssecretaris, lid 
van een gewest- of gemeen-
schapsregering of gewestelijk 
staatssecretaris.

Studieredenen of verblijf in het 
buitenland.

Ouderschapsverlof bij geboorte 
of adoptie.

Vervanging van de verhinderde 
burgemeester.

Verlof voor palliatieve zorg, 
hulp of vrijstelling van zorg.

Verplichte vervanging, nieuwe 
akte van voordracht en verkie-
zing van een nieuwe schepen.

Verplichte vervanging indien er een verzoek is gericht aan het college van burgemeester en schepe-
nen; nieuwe akte van voordracht en verkiezing van een nieuwe schepen.

Vervanging indien het college 
van burgemeester en sche-
penen dit noodzakelijk acht; 
nieuwe akte van voordracht 
en verkiezing van een nieuwe 
schepen.

De schepen kan het college vra-
gen om te worden vervangen 
voor een periode van minstens 
twaalf weken .

De schepen kan om vervanging 
vragen (minstens zes weken 
ervoor, maximum negen weken 
erna).

De schepen kan vragen zich te 
laten vervangen voor een peri-
ode van minstens twaalf weken.

Periode gedurende dewelke de 
burgemeester verhinderd is.
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