
Vergoedingen van de gemeentelijke verkozenen

De vergoedingen van de gemeentelijke verkozenen zijn gereglementeerd door de Nieuwe 
Gemeentewet.

Deel 5. - Wedde en ambtskledij van de burgemeesters en schepenen
Art. 19. 
Par. 1 - [De wedden van de burgemeesters worden vastgesteld door toepassing van de 
volgende coëfficiënten op het hoogste bedrag uit de in artikel 28 vastgestelde 
weddeschaal van de gemeentesecretaris van de betrokken gemeente:
1° gemeenten van 5.000 inwoners en minder: 73,52941 %; 
2° gemeenten van 5.001 tot 10.000 inwoners: 78,43137 %; 
3° gemeenten van 10.001 tot 20.000 inwoners: 83,33333 %; 
4° gemeenten van 20.001 tot 50.000 inwoners: 93,13725 %; 
5° gemeenten van 50.001 tot 80.000 inwoners: 102,94118 %; 
6° gemeenten van meer dan 80.000 inwoners: 117,64706 % (Ord. 9.3.2006, B.S. 
23.3.2006)]

De wedden, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden verhoogd of verlaagd 
overeenkomstig de voor de wedde van de gemeentesecretaris geldende regels van de 
koppeling aan het indexcijfer.
De wedde van de burgermeester of schepen, aangevuld met het bedrag ter compensatie 
van het inkomensverlies, kan nooit hoger zijn dan de wedde respectievelijk van een 
burgemeester of schepen van een gemeente met 50.000 inwoners (L. 4.5.1999,  
28.7.1999)].

[Par. 1 bis. - Het vakantiegeld en de eindejaarspremie van de burgemeesters en 
schepenen worden door de [Brusselse Hoofdstedelijke Regering (Ord. 17.7.2003, B.S. 
7.10.2003)] vastgesteld (W. 4.5.1999, B.S. 28.7.1999)].

Par. 2. - In voorkomend geval stelt de [Brusselse Hoofdstedelijke Regering (Ord. 
17.7.2003, B.S. 7.10.2003)] aanvullende regels tot vrijwaring van de verkregen rechten 
van de burgemeesters en de schepenen die hun ambt uiterlijk op 1 juni 1976 uitoefenen.

Par. 3. - De burgemeesters en de schepenen mogen, buiten die wedde, geen bijkomende 
verdiensten genieten ten laste van de gemeente, om welke reden of onder welke 
benaming ook.

Op Sint-Lambrechts-Woluwe is het vijfde scenario van toepassing: de burgemeester 
beschikt over 102,94118% van de wedde van de gemeentesecretaris.

De wedden van de schepenen worden vastgesteld op 60 % of 75 % van die van de 
burgemeester van de betrokken gemeente, naargelang de bevolking van de gemeente 
lager of gelijk aan, dan wel hoger dan 50.000 inwoners is (W. 4.5.1999, B.S. 28.7.1999)].

Art. 28. - [Par. 1 - [De gemeenteraad stelt de weddeschaal van de secretaris vast, binnen 
de hierna gestelde minimum-en maximumgrenzen:

1. gemeenten van minder dan 25.001 inwoners: van 34.144,50 euro tot 50.266,62 euro;  
2. gemeenten van 25.0001 tot 35.000 inwoners: van 36.273,24 euro tot 53.567,34 euro;  
3. gemeenten van 35 001 tot 50 000 inwoners: van 38.484,60 euro tot 56.701,80 euro;  
4. gemeenten van 50 001 tot 80 000 inwoners: van 41.141,70 euro tot 60.167,76 euro;  



5. gemeenten van 80 001 tot 150 000 inwoners: van 43.567,26 euro tot 63.468,48 euro;  
6. gemeenten van meer dan 150 000 inwoners: van 47.246,40 euro tot 68.418,54 euro
(Ord. 9.3.2006, B.S. 23.3.2006)].

De minimum- en maximumbedragen van de weddeschalen van de secretaris worden 
gekoppeld aan de spilindex 138,01.

De jaarlijkse brutowedde van de gemeentesecretaris bedraagt 41.141,70 euro * 0,1367 = 
5.624,07 euro bruto per maand * 102,94118% = 5.789,48 euro per maand.

In toepassing van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat 
van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten, wordt het 
plafond (onderworpen aan de burgemeester en de eerste schepen), buiten het 
parlementaire mandaat, jaarlijks vastgesteld op:

- 2013: maximaal 59.967,28 euro  => 5.748, 62 euro (onderworpen) - 4.997,27 euro 
(belastbaar) => vanwege zijn dubbele mandaat (parlementslid en burgemeester), ontvangt
de burgemeester noch dubbel vakantiegeld, noch sociale programmatie;
- 2014: maximaal 59.973,73 euro (index 1,6084) => 5.749,24 euro (onderworpen) - 
4.997,81 euro (belastbaar);
- 2015: maximaal 59.974,09 euro (index 1,6084) => 5.749,27 euro (onderworpen) - 
4.997,84 euro (belastbaar);
- 2016: maximaal 59.975,60 euro (index 1,6084) => onderworpen maandwedde (beperkt 
tot het voormelde plafond): 5.749,27 euro (onderworpen) - 4.997,84 euro (belastbaar).

De zitpenningen van de raadsleden bedragen 131,66 euro per volledige zitpenning.

Voordelen in natura voor de brandstofkosten:
Burgemeester: 820 l/jaar
Schepenen: 700 l/jaar

De representatiekosten werden afgeschaft. (08/12/2016 en raad 23/01/2017)

Een tussenkomst in de telefoniekosten wordt toegekend, maar wordt beschouwd als een 
ter beschikking gesteld werkmiddel (raad 25/02/2013)


