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Begrippenlijst  

In deze bundel worden de belangrijkste begrippen uit de bundel ‘Mijn gemeente en ik!’ 
op een rij gezet. De eerste lijst verschaft meer uitleg bij begrippen, vermeld in deze 
bundel. Een tweede lijst zet de belangrijkste begrippen nogmaals op een rij.   

Begrippenlijst alfabetisch (aanvullingen bij bundel) 
 
Begrotingsevenwicht: De uitgaven mogen niet groter zijn dan de inkomsten. 
Beleidsdomein: Een welomschreven bevoegdheid (cultuur, sport, …)  van de overheid 
waarrond een bepaald beleid gevoerd wordt.  
Budgetbegeleiding: De maatschappelijk assistent van het OCMW kan je nuttige tips geven 
om te besparen of bemiddelen bij bepaalde schuldeisers over de afbetaling van de 
schulden. 
Burgerrechten: Rechten die de overheid garandeert aan elke burger van het land. Ben je 
je burgerrechten kwijt na een veroordeling dan mag je je niet meer verkiesbaar stellen, 
geen eigen zaak meer starten, … 
EU-onderdaan: Burger van een land dat behoort tot de Europese Unie. 
Faciliteitengemeente: Belgische gemeente in een ééntalig gebied 
(Nederlandstalig/Franstalig of Duitstalig) waar de burger het recht heeft om ook in een 
andere landstaal te worden geholpen door de gemeentelijke diensten. 
Fusiegemeenten: Gemeente ontstaan door het samenvoeging van meerdere gemeenten. 
Gemeentedecreet: Decreet van het Vlaams parlement (wet), dat de werking van lokale 
besturen regelt. 
Gemeentesecretaris: Ambtenaar die aangesteld wordt door de gemeenteraad. Hij heeft 
de leiding van de diensten van de gemeenten.  
Jeugdbeleidsplan: Om de drie jaar op te stellen door elke Vlaamse gemeente, dit in 
samenspraak met de jeugdraad, jeugdbewegingen, kinderen en jongeren. De gemeente 
stelt het plan op om de jeugdwerking en het jeugdbeleid voor te stellen. In ruil krijgt de 
gemeente subsidie van de Vlaamse overheid. 
Koninklijk besluit: Een besluit van de regering, ondertekend door de koning. 
Lijststem: Een stem bovenaan de kieslijst bij verkiezingen. Met een lijststem geef je aan 
dat je akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten op de kieslijst. 
Mandataris: Afgevaardigde van het volk, die zetelt in het parlement, de gemeenteraad, ... 
Meerderheid (gewone): Meer dan de helft van de stemmen. Bij een even aantal 
stemmen minstens de helft plus één, bij een oneven aantal stemmen minstens de helft 
plus ½. 
Ombudsdienst: Dienst van een overheid of bedrijf die klachten onafhankelijk moet 
behandelen. Eventueel kan deze dienst oplossingen aandragen of tekortkomingen 
aanklagen. 
Onthouding (van/bij stemming): Ook stemonthouding. Dit betekent dat de stem niet 
wordt uitgebracht. 
Oostkantons: Voormalig Duits gebied door het Verdrag van Versailles na Wereldoorlog I 
toegekend aan België. Drie kantons (totaal van elf gemeenten) in het oosten van België, 
nl. Eupen (gemeenten Eupen, Kelmis, Morisnet en Raeren), Malmedy (gemeenten 
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Malmedy, Waimes), Sankt Vith (gemeenten Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, 
Sankt Vith). 
Schaalvergroting: Verschijnsel waarbij iets groter wordt. In dit geval grotere gemeenten 
om de kosten te besparen. 
Stembusgang: Verkiezing. 
Verordening: Regel vastgesteld door de overheid. De burger moet zich eraan houden. 
Voorkeurstem: Stem op één van de kandidaten op een lijst bij de verkiezingen. 
Zitpenning: Synoniem voor presentiegeld. Een ontvangen som geld per aanwezigheid 
voor een vergadering.  

Belangrijke begrippen (zie oorspronkelijke bundel) 
 

Adviesraad 
Bewonersvergadering 
Burgemeester 
Coalitie(vorming) 
College van burgemeester en schepenen 
Districtsraad 
Gemeente 
Gemeentebudget 
Gemeentefonds 
Gemeenteraad 
Gemeenteraadsverkiezingen 
Inzagerecht 
Jeugdgemeenteraad 
Jeugdraad 
Kandidaat 
Leefloon 
Lijst 
Lokale politie 
OCMW 
OCMW-voorzitter 
Opkomstplicht 
Oproepingsbrief 
Politiezone 
Stad 
Stedenfonds 
Stembureau 
Systeem Imperiali 
Unanimiteit (van stemmen) 
Verzoekschrift 
Volksraadpleging 
Voorstellen van burgers 
Zetelverdeling 
 
 


