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De Franse Gemeenschap
en het Waals Gewest

 Het Waals Gewest

  Het Waals Parlement

Verkiezing

Het Waals Parlement wordt om de vijf jaar rechtstreeks ver-
kozen. De verkiezingen vinden plaats op dezelfde dag als 
de verkiezingen voor het Europees Parlement. Op 21 mei 
1995 werd het Waals Parlement voor de eerste keer recht-
streeks verkozen. De jongste verkiezingen vonden plaats op 
26 mei 2019.
Net zoals voor de federale verkiezingen geldt er ook voor de 
gewestverkiezingen een kiesdrempel van 5% per kieskring 
en moeten er evenveel vrouwen als mannen op de kandida-
tenlijsten staan. De leeftijd om verkiesbaar te kunnen zijn, 
is 18 jaar. 
Het Waals Parlement is een legislatuurparlement, d.w.z. dat 
het niet kan ontbonden worden voordat de gehele periode 
waarvoor het verkozen is, verstreken is. 

Bevoegdheden

  Decretale bevoegdheid
Het Waals Parlement keurt decreten goed die gelden in het 
Franse taalgebied (niet in Brussel) en het Duitse taalgebied.

  Benoeming en politieke controle
Het Waals Parlement benoemt de Waalse Gewestregering. 
Deze is verantwoordelijk tegenover het Parlement. 

Enkel door een “constructieve motie van wantrouwen” aan 
te nemen, kan het Parlement de regering ten val brengen. 
Deze motie ontneemt het vertrouwen van het Parlement aan 
de regering, en voorziet meteen ook in een nieuwe rege-
ring.

Het Parlement kan ook een individueel minister tot ontslag 
dwingen en vervangen. 

  Financiële controle
Het Parlement keurt jaarlijks de begroting van het Waals Ge-
west goed. 

  Regeling eigen werking en samenstelling
Het Waals Parlement kan zelf, d.w.z. zonder de goedkeu-
ring van de federale beleidsinstanties, een aantal aspecten 
van zijn werking en samenstelling regelen, bijvoorbeeld de 
grenzen van de kieskringen, het aantal leden van het Parle-
ment en van de regering, .. . 
 

  Overheveling van bevoegdheden
Artikel 139 van de Grondwet laat toe dat de organen van 
de Duitstalige Gemeenschap bevoegdheden van het Waals 
Gewest uitoefenen in het Duitse taalgebied. Zo is de Duitse 
Gemeenschap bevoegd voor monumenten en landschappen 
(met uitzondering van de opgravingen). Een wet(1) die eind 
2001 werd aangenomen door Kamer en Senaat, maakt de 
Duitse Gemeenschap eveneens bevoegd voor de controle 
op de verkiezingsuitgaven van de parlementsleden, de me-
dedelingen van de regering en voor de bijkomende fi nancie-
ring van de politieke partijen.

Samenstelling

Het Waals Parlement telt 75 leden die rechtstreeks worden 
verkozen in het Waals Gewest.

  Aantal zetels per Kieskring

Doornik-Aat-Moeskroen: 7
Bergen: 5
Zinnik-La Louvière: 5
Charleroi-Thuin: 10
Nijvel: 8
Namen: 7
Dinant-Philippeville: 4
Neufchâteau-Virton-
Aarlen-Marche-en-Famenne-
Bastenaken: 6
Luik: 13
Verviers: 6
Hoei-Borgworm : 4
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  De Waalse Gewestregering

De Waalse Gewestregering bestaat uit 8 leden. De rege-
ringsleden leggen de eed af in handen van de voorzitter van 
het Parlement. Zij worden ministers genoemd. De voorzit-
ter zelf legt de eed af bij de Koning. Hij wordt minister-pre-
sident genoemd.

 De Franse Gemeenschap 
(in het Frans de Fédération Wallonie-Bruxelles 
genoemd)

  Het Parlement van de Franse Gemeenschap

Samenstelling

Het Parlement wordt niet rechtstreeks verkozen. Het is sa-
mengesteld uit de 75 leden die het Waals Parlement vor-
men en uit 19 leden van de Franse taalgroep van het Brus-
sels hoofdstedelijk Parlement. In totaal telt het dus 94 leden.

Bevoegdheden

  Decretale bevoegdheid
De decreten van het Franse Gemeenschapsparlement gel-
den op het Franse taalgebied, en ook voor bepaalde instel-
lingen in Brussel. 

  Benoeming en politieke controle
Het Franse Gemeenschapsparlement benoemt de Franse 
Gemeenschapsregering. Deze is verantwoordelijk tegenover 
het Parlement. Het Parlement kan de regering ten val bren-
gen door een “constructieve motie van wantrouwen”, naar 
analogie met het Waals Parlement.

  Financiële controle
Het Franse Gemeenschapsparlement keurt jaarlijks de begro-
ting van de Franse Gemeenschap goed. 

  Overheveling van bevoegdheden 
De Franse Gemeenschap heeft een aantal bevoegdheden 
afgestaan. Het gaat daarbij om sociale promotie, beroeps-
omscholing, leerlingenvervoer, subsidiëring van gemeente-
lijke en private sportinfrastructuur, gezinszorg en -bijstand, 
migrantenbeleid, derde leeftijd, rusthuizen, gehandicapten-
zorg, ... Deze bevoegdheden worden uitgeoefend door de 
instellingen van het Waals Gewest voor wat betreft het Fran-
se taalgebied. In Brussel worden deze bevoegdhe den uit-
geoefend door de Franse Gemeenschapscom missie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (cf. fi che 26). Deze overhe-
veling van bevoegdheden is voorzien in artikel 138 van de 
Grondwet. In de toekomst kunnen nog meer bevoegdhe den 
worden overgedragen. 

  Regeling eigen werkzaamheden en samenstelling
Ook het Franse Gemeenschapsparlement kan zijn grondre-
gels inzake aantal leden, statuut, vergoedingen ... zelf be-
palen.

  De Franse Gemeenschapsregering

De Franse Gemeenschapsregering bestaat uit 5 leden, waar-
van minstens één minister in het tweetalig gebied Brussel-
hoofdstad moet wonen.
De regeringsleden leggen de eed af in handen van de voor-
zitter van het Parlement. De voorzitter zelf legt de eed af in 
handen van de Koning.
De Franse Gemeenschapsregering vaardigt besluiten uit.
Ministers van de Franse Gemeenschapsregering mogen ook 
deel uitmaken van de Waalse Gewestregering en van de re-
gering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Franse Gemeenschap:
Regering: www.cfwb.be
Parlement: www.pfwb.be 

Waals Gewest
Regering: gouvernement.wallonie.be

Parlement: parlement.wallonie.be
(1)  Meer info: zie Belgisch Staatsblad van 1/2/2002. Wet tot wijziging van de 

wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duits-
talige Gemeenschap (www.staatsblad.be).




