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De Duitstalige Gemeenschap
 Historiek
De Oostkantons werden bij België gevoegd na de Eerste
Wereldoorlog. Op de Vredesconferentie van Versailles (van 12
januari tot 16 mei 1919) werd, als vergoeding voor de geleden
oorlogsschade, onder meer beslist de districten Eupen en Malmédy aan België toe te wijzen.

 Algemeen
De Duitstalige Gemeenschap is de kleinste van de drie gemeenschappen. Zij telt zowat 76.3001 inwoners op een grondgebied (het Duitse taalgebied) van 854 km². De instellingen
zijn gevestigd in Eupen.
De feestdag van de Duitstalige Gemeenschap werd bij decreet
vastgelegd op 15 november.
De Grondwet plaatst de Duitstalige Gemeenschap op gelijke
hoogte als de andere gemeenschappen: zij heeft dezelfde bevoegdheden en neemt decreten aan.

werden bevoegdheden van het Waals Gewest naar de Duitstalige Gemeenschap overgeheveld. Naast monumenten en landschappen is de Duitstalige Gemeenschap bevoegd voor de
controle op de verkiezingsuitgaven voor het Parlement en de
mededelingen van de regering en voor de bijkomende financiering van de politieke partijen.

 Het Parlement van de Duitstalige
Gemeenschap

 Verkiezingen
Het Parlement wordt om de vijf jaar verkozen, op dezelfde dag
als het Europees Parlement. De jongste verkiezingen vonden
plaats op 25 mei 2014, tegelijk met de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Net zoals voor de federale verkiezingen geldt er voor de gewestverkiezingen een kiesdrempel van 5% per kieskring en
moeten er evenveel vrouwen als mannen op de kandidatenlijsten staan. De leeftijd om verkiesbaar te kunnen zijn is 18 jaar.

 Legislatuurparlement

De bevoegdheden werden toegewezen bij gewone federale
wet, in plaats van bij bijzondere wet (slechts wijzigbaar met
speciale meerderheden) zoals voor de andere gemeenschappen en gewesten.

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap is een legislatuurparlement, d.w.z. dat het niet ontbonden kan worden voordat de gehele periode waarvoor het verkozen is, verstreken is.

Voor het taalgebruik in het Duitse taalgebied is de federale
overheid bevoegd.

 Samenstelling

Voor de gewestmateries hoort het Duitse taalgebied bij het
Waals Gewest.

 Overgehevelde bevoegdheden
van het Waals Gewest

Volgens artikel 139 van de Grondwet kunnen de organen van
de Duitstalige Gemeenschap bepaalde bevoegdheden van het
Waals Gewest uitoefenen. Door de wet van 7 januari 2002
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Stemgerechtigde leden
Het Parlement bestaat uit 25 leden. Ze worden rechtstreeks verkozen in het Duitse taalgebied. Eén van hen heeft ook zitting in
de Senaat als senator aangewezen door het Parlement van de
Duitstalige Gemeenschap.

Raadgevende leden

 Bevoegdheden

Dit zijn mandatarissen van andere wetgevende vergaderingen.
Zij moeten wel hun woonplaats hebben in het Duitse taalgebied en de eed eerst in het Duits hebben afgelegd. Zij hebben
enkel een raadgevende stem.
 de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers,
het Europees Parlement en het Waals Parlement die in de
kieskring Verviers werden verkozen;
 de provincieraadsleden verkozen in het district Eupen.

Wetgeving

 Kieskring
Het Duitse taalgebied omvat 9 gemeenten in de provincie Luik.
Ze vormen 1 kieskring.

Het Parlement stemt over decreten. Deze gelden enkel voor het
Duitse taalgebied.

Benoeming en politieke controle
De Duitstalige Gemeenschapsregering wordt aangewezen
door het Parlement. Dit laatste kan op elk ogenblik een motie van wantrouwen aannemen tegen de regering of tegen één
of verschillende ministers, om hen tot aftreden te dwingen. Het
Parlement moet een opvolger voordragen, zoniet is de motie
onontvankelijk (het gaat dus over een constructieve motie van
wantrouwen).

Financiële controle
Amel
Büllingen
Burg-Reuland
Büttgenbach
Eupen
Kelmis
Lontzen
Raeren
Sankt-Vith

Het Parlement keurt jaarlijks de gemeenschapsbegroting goed.

 De regering van de Duitstalige
Gemeenschap

De regering vaardigt besluiten uit.
Ze bestaat uit vier ministers, waaronder een minister-voorzitter.
Zij beslissen bij consensus.

Regering:
www.dglive.be
Parlement:
www.pdg.be
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