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Wat is een Geloofsbrief? 

 

 

De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden.  Dit wil zeggen dat de raad moet 

nagaan of de verkozene voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Bovendien moet de raad ook nakijken of er geen 

onverenigbaarheden zijn waardoor een bepaalde verkozene het mandaat niet kan opnemen. 

 

Verkiesbaarheidsvereisten: 

Er zijn vier voorwaarden om verkiesbaar te zijn als gemeenteraadslid: 

1. de Belgische nationaliteit bezitten of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de EU; 

2. de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben; 

3. ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente. 

4. niet ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht (dus als kiezer) of van het recht te worden verkozen (dus als 

kandidaat). 

A. De volgende personen zijn geschorst of uitgesloten van het kiesrecht (mogen niet kiezen – wie niet mag kiezen is 

ook niet verkiesbaar): 

1° personen die levenslang ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling; 

2° de volgende personen die in de uitoefening van het kiesrecht zijn geschorst, en dit zolang de onbekwaamheid 

duurt: 

– de gerechtelijk onbekwaamverklaarden, de personen met het statuut van verlengde minderjarigheid 

en de personen die geïnterneerd zijn; 

– de personen die voor een bepaalde duur ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door 

veroordeling; 

– de personen die ter beschikking van de regering zijn gesteld (op basis van het Strafwetboek of de Wet 

van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de 

gewoontemisdadigers). 

B. De volgende personen zijn niet verkiesbaar (mogen geen kandidaat zijn): 

1° de onderdanen van de andere lidstaten van de Europese Unie die, ten gevolge van een individuele 

burgerrechtelijke of een strafrechtelijke beslissing in hun lidstaat van herkomst ontheven zijn van het recht om 

gekozen te worden krachtens het recht van die lidstaat; 

2° personen die veroordeeld zijn, zelfs met uitstel, wegens één van de misdrijven, vermeld in artikel 240, 241, 243, 

en 245 tot en met 248 van het Strafwetboek, gepleegd tijdens de uitoefening van een gemeenteambt (het gaat 

dan onder meer over verduistering, omkoping enzovoort). Die onverkiesbaarheid eindigt twaalf jaar na de 

veroordeling. 

 

Zie artikel 8 t.e.m. 12, 15, 16, 57 en 58 van het lokaal en provinciaal kiesdecreet en artikel 10 van het gemeentedecreet. 

 

Onverenigbaarheden: 

Bloedverwanten tot en met de tweede graad, aanverwanten in de eerste graad of echtgenoten kunnen niet samen in de 

gemeenteraad van een zelfde gemeente zitten. Het gemeentedecreet stelt personen met wettelijk samenlevingscontract 

gelijk met echtgenoten. 
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Naast bepaalde familieleden kunnen volgende personen geen deel uitmaken van de gemeenteraad: 

 de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief arrondissement 

Brussel-Hoofdstad en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de 

provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen 

voorzover de gemeente in kwestie deel uitmaakt van hun ambtsgebied; 

 de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de 

administratieve rechtscolleges en het Arbitragehof; 

 de leden van het operationeel kader van de politie;  

 de leden van het administratief of logistiek kader van de politiezone waar de gemeente toe behoort; 

 de personeelsleden van de gemeente in kwestie of van de gemeentelijke extern verzelfstandigde 

agentschappen van de gemeente, met uitzondering van de vrijwillige brandweerlieden en de vrijwillige 

ambulancediensten; 

 de leden van een districtsraad; 

 de personen die in een lokale decentrale overheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een 

ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, voorzitter van de 

gemeenteraad, schepen of burgemeester. 

 de personeelsleden van het OCMW dat de gemeente bedient. 
 

Naast de onverenigbaarheden in het gemeentedecreet verbieden ook andere wetten dat bepaalde personen, omwille van 

hun functie, een mandaat in de gemeenteraad opnemen (zoals bijv. art. 127 van de wet op de geïntegreerde politie, het 

Gerechtelijk Wetboek, en andere) 

 

Zie artikel 11 en artikel 12 van het gemeentedecreet 

 

De verkozen gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, leggen, vóór ze hun mandaat 

aanvaarden, in openbare vergadering de volgende eed af in handen van de voorzitter van de installatievergadering: “Ik 

zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” 

 

 

(zie www.vvsg.be)  

 

http://www.vvsg.be/

