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België

3 gewesten 
3 gemeenschappen

10 provincies
581 gemeenten

Ierland

Frankrijk

Portugal

Spanje

Kroatië GriekenlandSlovenië Malta

Italië

Oostenrijk

3 districten
12 kantons

102 gemeenten

Letland

9 steden
110 gemeenten

12 provincies
355 gemeenten

21 regio’s
290 gemeenten

16 deelstaten
401 districten (294 Landkreise,

107 kreisfreie Städte)
11 054 gemeenten

19 provincies, waaronder de autonome 
regio Ålandeilanden

310 gemeenten

5 regio’s
2 regio’s met bijzondere status:

Faeröer en Groenland
98 gemeenten

Litouwen
60 gemeenten

26 graafsschapsraden, waarvan drie 
in Dublin (Fingal, Dún Laoghaire-

Rathdown en South Dublin)
3 stadsraden

2 stads- en graafschapsraden

Tsjechië

14 regio’s
6 258 gemeenten

18 regio’s (13 op het vasteland en 5 
overzeese regio’s)

101 departementen
35 358 gemeenten Slowakije

16 deelstaten 
79 administratieve regio’s

2 926 gemeenten

2 autonome regio’s (Azoren en 
Madeira)

308 gemeenten
3 091 stadsdelen (freguesias)

Roemenië

42 districten (judete), waaronder de 
hoofdstad Boekarest
103 grotere steden

217 steden
2 861 plattelandsgemeenten

16 deelstaten
2 autonome steden (Ceuta en Melilla)

50 provincies
8 131 gemeenten

Bulgarije

6 planregio’s
28 districten

265 gemeenten

Hongarije

19 provincies
3 175 gemeenten 

Cyprus

6 districten
39 gemeenten

478 gemeenschappen

21 provincies (waaronder de 
hoofdstad Zagreb)

128 steden
428 gemeenten

13 regio’s
7 decentrale bestuursgebieden

325 gemeenten

12 regio’s
212 gemeenten

6 districten
68 gemeenten

20 regio’s (15 gewone regio’s en 5 
regio’s met een speciaal statuut)

2 autonome provincies (Bolzano en 
Trento)

110 provincies
15 stedelijke agglomeraties

7 960 gemeenten

9 deelstaten
95 districten (inclusief 15 steden)

2 098 gemeenten

Polen

16 regio’s
314 plattelandsdistricten

2 478 gemeenten

Estland

79 gemeenten (64 
plattelandsgemeenten en 15 stedelijke 

gemeenten)
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Leden komen vóór zittingen en vergaderingen van de fracties 
in hun nationale delegaties bijeen om gemeenschappelijke 

standpunten te bespreken

die regio's en steden de mogelijkheid bieden 
bij te dragen tot het EU-debat en ervaringen 

en goede praktijken uit te wisselen op speci�eke 
EU-beleidsterreinen.

De netwerken houden zich bezig met 
kwesties die van groot belang zijn voor 

de regio's en steden.
Het CvdR heeft zich ook aangesloten bij 

het Burgemeestersconvenant.

De CvdR-leden komen in voltallige vergadering 
bijeen om adviezen, rapporten en 
resoluties te bespreken en goed te 
keuren. Leden van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie, 
alsmede vertegenwoordigers van het 
EU-voorzitterschap worden voor de 
zittingen uitgenodigd om 
kwesties van bijzonder 
belang voor de regio's 
en steden toe te 
lichten.

Verantwoordelijk voor het goede verloop van de zitting, de commissievergaderingen en 
andere politieke activiteiten van de CvdR-leden. Het heeft ook tot taak een positief 

imago van het Europees Comité van de Regio's te bevorderen en de 
communicatie-activiteiten van de leden te ondersteunen. 

Het bestaat uit zeven directoraten: 
Leden, Zittingen, Strategie – Wetgevingswerkzaamhe-

den 1 – Wetgevingswerkzaamheden 2 – Communica-
tie – Personeel en Financiën – Logistiek* – 

Vertaling*

* (deze laatste twee worden gedeeld met het 
Europees Economisch en Sociaal Comité) 

Onder het secretariaat-generaal vallen ook 
de fractiesecretariaten en een interne 

controledienst.

Wordt voor vijf jaar benoemd door het bureau. Hij staat aan het hoofd van de 
CvdR-administratie en is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de 

besluiten van het bureau en de goede werking van de administratie.

Petr Blížkovský werd op 7 oktober 2019 benoemd tot secretaris-generaal 
van het Europees Comité van de Regio’s.

Bureau

Voltallige
vergadering

De
secretaris-generaal

Secretariaat-generaal

329
komen 

bijeen

5 of 6 keer

per jaar 
leden 

De leden per nationale delegatie

Frankrijk, Duitsland
en Italië Polen en Spanje

België, Bulgarije, Tsjechië,
Griekenland, Hongarije,
Nederland, Oostenrijk,
Portugal en Zweden

Denemarken, Finland,
Ierland, Kroatië,

Litouwen en Slowakije

Estland, Letland en Slovenië

Roemenië

MaltaCyprus en Luxemburg

Een zevende commissie (CAFA) adviseert het bureau
met betrekking tot administratieve en

�nanciële aangelegenheden

100

6
commissies

leden 
per commissie100

6
commissies

leden 
per commissie

Het CvdR heeft het recht om zijn licht te laten schijnen over alle belangrijke zaken van lokaal 
en regionaal belang waarover het door het Europees Parlement, de Raad van de EU en de 
Europese Commissie verplicht wordt geraadpleegd. Twee derde van alle uitgebrachte 
EU-wetgeving heeft betrekking op deze onderwerpen.

Zie voor meer informatie:

De activiteiten van het Europees Comité van de Regio's

Adviezen
Andere EU-instellingen raadplegen het CvdR geregeld als zij wetgeving opstellen (richtlijnen, verordenin-
gen, enz.) over onderwerpen van lokaal en regionaal belang. Het CvdR kan ook op eigen initiatief 
adviezen uitbrengen. Als een ontwerpadvies eenmaal door de bevoegde CvdR-commissie is aangeno-
men, wordt het tijdens de zitting besproken. Nadat het advies de�nitief is goedgekeurd wordt het aan alle 
Europese instellingen toegezonden en in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.
————————————————————————————————

Resoluties
Via resoluties kan het Comité zijn mening over belangrijke en actuele kwesties kenbaar maken. Ook 
fracties kunnen een resolutie opstellen.
————————————————————————————————

Verkennende adviezen en impactverslagen
Het CvdR heeft niet alleen als taak te reageren op wetgevingsvoorstellen, maar ook om op basis van de ervaring 
van zijn leden een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het EU-beleid. Ook kan de Europese Commissie het 
CvdR verzoeken een impactverslag op te stellen. Zoals de naam al doet vermoeden, zijn deze verslagen erop 
gericht de impact van een beleidsmaatregel op lokaal of regionaal niveau te evalueren.
————————————————————————————————

Bescherming van het subsidiariteitsbeginsel
Het Verdrag van Lissabon heeft het recht van het CvdR erkend om zich ter bescherming van het subsidiari-
teitsbeginsel en van zijn voorrechten tot het Hof van Justitie van de Europese Unie te wenden.
————————————————————————————————

Evenementen
Als trefpunt voor regio's en steden organiseert het CvdR in samenwerking met lokale en regionale partners en 
andere EU-instellingen conferenties, seminars en tentoonstellingen. 
• Tijdens de Europese week van regio's en steden heeft het CvdR in Brussel al duizenden bezoekers 

welkom geheten, die daar deelnemen aan levendige discussies of op zoek zijn naar partners voor 
gezamenlijke projecten.

• EuroPCom, de Europese conferentie over publieksvoorlichting, is het jaarlijkse trefpunt van communi-
catiedeskundigen van lokale, regionale, nationale en Europese autoriteiten, en van particuliere 
communicatiebureaus, ngo’s en de academische wereld.

• Om de twee jaar houdt het CvdR een Europese top van regio’s en steden om de belangrijkste uitdagin-
gen voor de Europese Unie te bespreken..

————————————————————————————————

Studies en andere publicaties
Met de hulp van externe deskundigen publiceert het CvdR studies over verschillende aspecten van de 
lokale en regionale dimensie. Het CvdR brengt ook publicaties uit voor zowel het grote publiek als 
regionale en lokale besluitvormers.

Bevoegdheden van het Comité van de Regio's

De voorzitterDe voorzitter
Vasco Alves Cordeiro
(lid van het regionale bestuur 
van de Azoren)

ambtstermijn: 2 1/2 jaar
• leidt samen met de voorzitter 
 de werkzaamheden
 van het CvdR.

Conferentie van voorzittersConferentie van voorzitters
De conferentie van voorzitters 

bestaat uit de voorzitter, de eerste 
vicevoorzitter en de 

fractievoorzitters. De 
conferentie van voorzitters 

bereidt de werkzaamheden 
voor en maakt het voor de 

andere constituerende 
organen (de voltallige 

vergadering, het bureau 
en de commissies) 

gemakkelijker om in 
hun besluitvorming 

politieke 
consensus te 

bereiken.

verkozen tot 
voorzitter
juni 2022

verkozen tot 
voorzitter
juni 2022

Apostolos Tzitzikostas 
(gouverneur van de regio 
Centraal-Macedonië)

ambtstermijn: 2 1/2 jaar 
• leidt de werkzaamheden van het CvdR
• zit de voltallige vergaderingen voor
• treedt op als de o�ciële 
 vertegenwoordiger van het CvdR.

De eerste 
vicevoorzitter
De eerste 
vicevoorzitter

verkozen tot
eerste

vicevoorzitter
juni 2022

verkozen tot
eerste

vicevoorzitter
juni 2022

Netwerk voor
subsidiariteit-

stoezicht

GECT
    Europese

Groepering voor
territoriale

samenwerking

REGHUB
Netwerk

van regionale hubs ter 
beoordeling van de 

uitvoering van EU-beleid 
(RegHub)

CORLEAP
Conferentie

van regionale en lokale
overheden in het Oostelijk

Partnerschap
ARLEM

Euro-mediterrane
vergadering van

lokale en regionale
overheden

Programma
voor jonge

gekozen politici 
(YEP)

Steden en
regio’s voor
integratie

Europa
2020-monitoring-

platform

Portaal
voor decentrale
samenwerking

Territoriale Samenhang
en EU-begroting

COTER

Burgerschap, Governance, Institu-
tionele en Externe Aangelegenheden

CIVEX

Milieu, Klimaatverandering
en Energie

ENVE

Natuurlijke 
Hulpbronnen

NAT

Sociaal Beleid, Onderwijs, Werkge-
legenheid, Onderzoek en Cultuur

SEDEC
Economisch

Beleid

ECON

leden, die een afspiegeling zijn 
van nationale en politieke 
verhoudingen

26

vicevoorzitters (1 per 
lidstaat)

27

fractievoorzitters6*

voorzitter
1eerste 

vicevoorzitter

1

Het Europees
Comité van de Regio’s (CvdR) is de 

EU-assemblee van lokale en regionale 
afgevaardigden.

Sinds 1994 vertegenwoordigt en behartigt het de belangen 
van lokale en regionale overheden in de Europese 

besluitvorming.
Dankzij het CvdR, dat in Brussel is gevestigd, wordt het verbond 

tussen de volkeren en territoria van Europa steeds hechter; in 
overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel worden 

besluiten zo dicht mogelijk bij de burgers genomen.

leden
61

* De Groenen hebben 
twee covoorzitters


