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RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 11 maart 2019 met nummer RVERKB/1819/0044  

in de zaak met rolnummer 1819-RVERKB-0043 

 

 

Verzoekende partij 
 

1. de heer Gert MAERTENS,  
2. mevrouw Inge CLAEYS,  
3. mevrouw Bieke MOERMAN, allen met woonplaatskeuze te 8600 

Diksmuide, Tuinwijk 76 
 
 

Betrokken partijen 
 

1. de stad DIKSMUIDE,  

 

2. het OCMW DIKSMUIDE, 
 

3. mevrouw Katleen WINNE,  

4. de heer Jan VAN ACKER,  

5. de heer Marc DEPREZ,   

6. de heer Gabriel VERSTRAETE,  

7. de heer Martin OBIN,  

8. de heer Marc  DE KEYREL,  

 
vertegenwoordigd door advocaten Frank JUDO en Tim SOUVERIJNS 
met woonplaatskeuze op het kantoor te 1000 Brussel, Keizerslaan 3 
 
  

 

 

I. VOORWERP VAN HET BEZWAAR 

  

Het bezwaar, ingesteld door mevrouw Bieke Moerman, mevrouw Inge Claeys en de heer Gert Maertens, 

allen gemeenteraadslid van de stad Diksmuide, ontvangen op de Dienst van de Bestuursrechtscolleges 

op 1 februari 2019 is gericht  

1. tegen de beslissingen van de gemeenteraad van de stad Diksmuide van 14 januari 2019 

houdende de verkiezing van  

a. mevrouw Katleen Winne als voorzitter van de gemeenteraad,  

b. de heer Marc Deprez als eerste schepen, 

c. de heer Marc De Keyrel als tweede schepen, 

d. de heer Martin Obin als derde schepen; 

e. de heer Gabriel Verstraete als vierde schepen 

2. tegen de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van de stad Diksmuide van 14 

januari 2019 houdende de verkiezing van 

a. de heer Jan Van Acker als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Dit zijn de bestreden beslissingen.  

 

Met dit bezwaar beoogt verzoekende partij om bovenvermelde besluiten nietig te verklaren en te 

bepalen dat de sanctie van art. 7, §2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 

(hierna DLB te noemen) worden toegepast en de mandaten van Marc De Keyrel, Martin Obin, Marc 

Deprez en Gabriel Verstraete, schepenen, Katleen Winne, voorzitter van de gemeenteraad, en Jan Van 

Acker, voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (hierna BCSD te noemen) van 

rechtswege vervallen te verklaren. 
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II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

 

Betrokken partijen Marc De Keyrel, Martin Obin, Marc Deprez, Gabriel Verstraete, Katleen Winne en 

Jan Van Acker, vertegenwoordigd door hun raadsheren, de heren Frank Judo en Tim Souverijns, 

hebben een nota ingediend op 21 februari 2019.  

 

De partijen zijn opgeroepen voor de openbare zitting van 6 maart 2019, waar het bezwaar werd 

behandeld. 

 

Bestuursrechter Eric Vermeiren heeft verslag uitgebracht.  

 

Verzoekende partijen Gert Maertens, Inge Claeys en Bieke Moerman verschijnen in persoon. 

Betrokken partijen Marc De Keyrel, Martin Obin, Marc Deprez, Gabriel Verstraete, Katleen Winne en 

Jan Van Acker worden vertegenwoordigd door hun raadsheren, de heren Frank Judo en Tim Souverijns. 

Het stadsbestuur van Diksmuide en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de stad 

Diksmuide, hoewel behoorlijk opgeroepen, verschijnen niet ter zitting. 

 

Conform artikel 109 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de 

rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, werden op 11 februari 2019 door 

verzoekster Bieke Moerman volgende getuigen opgeroepen: 

 Elsje Leenknecht  

 Jonas Debaillie  

 Joël Van Coppenolle  

 Claude Vindevogel  

 Raphael Goemaere 

 Greet Dever 

 Rubben Vandevyvere 

 Bart Laleman 

 Lies Laridon  

 An De Brabandere 

De opgeroepen getuigen An De Brabandere, Rubben Vandevyvere, Raphael Goemaere, Bart Laleman, 

Greet Dever, Lies Laridon en Claude Vindevogel, hoewel behoorlijk opgeroepen als getuige, verschijnen 

niet ter zitting. Allen hebben -elk afzonderlijk- een gelijklopende schriftelijke getuigenverklaring 

ingediend voorafgaand aan de zitting. Allen verklaren niet te betwisten dat er op 26 februari 2018 

documenten zijn opgesteld met betrekking tot een intentie tot samenwerking voor de legislaturen 2019-

2014 en 2025-2030 en met betrekking tot een voorstel voor invulling van de functies van burgemeester, 

schepenen, en voorzitter van de gemeenteraad. Daarbij verklaren bovenvermelde opgeroepen getuigen 

dat ze uitdrukkelijk betwisten dat de documenten van 26 februari 2018 als voordrachtakten in de zin van 

de bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur kunnen worden beschouwd. Deze getuigen 

hebben de eed niet afgelegd noch deze schriftelijk bevestigd en aldus worden hun verklaringen 

beschouwd als gewone verklaringen. Deze verklaringen worden ter zitting integraal voorgelezen. 

 

Volgende personen, hiertoe behoorlijk opgeroepen als getuige, verschenen ter zitting: 

 Mevrouw Elsje Leenknecht 

 De heer Jonas Debaillie 

 De heer Joël Van Coppenolle 

 

De aanwezige getuigen hebben volgende eed afgelegd “Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele 

waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen.” 

 

Vervolgens beantwoorden ze de vragen die door de raad worden gesteld. 
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Vragen: 

1. Heeft u voorafgaand aan de verkiezingen uw handtekening geplaatst op een voordrachtakte? 

2. Wat is uw aandeel in deze zaak dan? 

3. Wanneer heeft u dan wel enig document getekend? 

4. Wenst u getuigengeld te ontvangen zoals artikel 21 van het Procedurebesluit het voorziet? 

 

De getuige, mevrouw Elsje Leenknecht, beantwoordt de gestelde vragen als volgt: 

Antwoorden: 

1. Neen 

2. Geen relevant aandeel 

3. Op 14 oktober 2018, de avond van de verkiezingen, een voordrachtakte met 

naamvermelding. 

4. Getuige wenst geen getuigengeld te ontvangen. 

 

De getuige, de heer Jonas Debaillie, beantwoordt de gestelde vragen als volgt: 

Antwoorden: 

1. Neen 

2. Geen relevant aandeel 

3. Op 14 oktober 2018, de avond van de verkiezingen, een voordrachtakte met 

naamvermelding 

4. Getuige wenst een getuigengeld van 200 euro te ontvangen. 

 

De getuige, de heer Joël Van Coppenolle, beantwoordt de gestelde vragen als volgt: 

Antwoorden: 

1. Neen 

2. Geen relevant aandeel 

3. Op 14 oktober 2018, de avond van de verkiezingen, een voordrachtakte met 

naamvermelding 

4. Getuige wenst een getuigengeld van 200 euro te ontvangen. 

 

Ter zitting lezen verzoekende partijen een gedrukte tekst voor. Het betreft een stuk dat niet in het dossier 

zat. Derhalve worden eventuele nieuwe elementen die aangedragen worden als onontvankelijk 

beoordeeld, conform artikel 108, tweede lid van besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 

houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, en niet mee in overweging 

genomen. 

 

Het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 

bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 

houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (Procedurebesluit) zijn 

toegepast. 

 

III. FEITEN 

 

De feiten die relevant zijn voor de beoordeling van het bezwaar kunnen als volgt worden samengevat. 

 

Met het oog op een nieuwe coalitievorming na de verkiezingen van 14 oktober 2018, werd op maandag 

26 februari 2018 een politiek bestuursakkoord ondertekend tussen CD&V, sp.a-open en Idee 2006 

(thans Idee Diksmuide). Tijdens dat overleg werden de mandaten verdeeld en volgende voordrachten 

ondertekend: 

 Mevrouw Lies Laridon als burgemeester; 

 De heer Marc Deprez als tweede schepen, waarbij dient opgemerkt dat de namen van de 

andere voor te dragen schepenen niet werden ingevuld; 

 De heer Jan Van Acker als voorzitter van de gemeenteraad. 
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Al deze voordrachten werden ingevuld op de voordrachtformulieren voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2012 doch met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 

oktober 2018. Er was geen collectieve voordrachtakte voor het mandaat van voorzitter van het bijzonder 

comité voor de sociale dienst. 

Voormelde voordrachten werden ondertekend door volgende personen: 

 Voor CD&V: Lies Laridon, Marc Dekeyrel, Martin Obin, Bart Laleman, Johan Allyns en Rubben 

Vandevyvere; 

 Voor sp.a-open: Kurt Vanlerberghe, Eric De Keyser, Bieke Moerman, Karline Ramboer, Thierry 

Hardy en Ides Maes; 

 Voor Idee 2006: Marc Deprez, Jan Van Acker, Katleen Winne, Claude Vindevogel en Serge 

Vermandere. 

 

Dit akkoord bevatte nog enkele aanvullende bepalingen m.b.t. de coalitievorming en de verdeling van 

de mandaten. Hierop volgt een uitgebreid chronologisch verslag van de feiten die zich na de 

verkiezingen hebben voorgedaan. 

 

Verzoekende partijen beweren vervolgens dat op 14 oktober zelf, na de bekendmaking van de uitslag 

van de gemeenteraadsverkiezingen, volgende voordrachtaktes werden ondertekend: 

 Een collectieve voordracht tot burgemeester voor Lies Laridon; 

 Een collectieve voordracht tot schepenen voor Marc Deprez, Marc Dekeyrel, Martin Obin en 

Gabriel Verstraete (na drie jaar op te volgen door Bart Laleman); 

 Een collectieve voordracht tot voorzitter van de gemeenteraad voor Katleen Winne; 

 

Deze voordrachtakten werden luidens verzoekende partijen ondertekend door  

 Voor CD&V: Lies Laridon, Marc Dekeyrel, Martin Obin, Bart Laleman, Gabriel Verstraete, 

Raphael Goemare en Greet Dever ; 

 Voor Idee Diksmuide : Marc Deprez, Jan Van Acker, Katleen Winne, Elsje Leenknecht, Jonas 

Debaillie en Joël Van Coppenolle. 

 

Verzoekende partijen verwijzen vervolgens naar diverse gesprekken om het bestaan van deze 

voordrachten aan te tonen.  

 

Er werd echter geen enkele akte van voordracht ingediend bij de algemeen directeur naar aanleiding 

van de installatievergadering, noch voor de aanduiding van de schepenen, noch voor de aanduiding 

van voorzitter van de gemeenteraad of voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. Met 

het oog op de zitting van 14 januari 2019 werden er wel voordrachtakten ingediend voor alle hierboven 

genoemde mandaten. Deze werden ontvankelijk verklaard en na stemming was de verdeling van de 

mandaten als volgt: 

Voor de gemeente: 

 Mevrouw Katleen Winne (Idee Diksmuide) als voorzitter van de gemeenteraad; 

 De heer Marc Deprez (Idee Diksmuide) als eerste schepen; 

 De heer Marc Dekeyrel (CD&V) als tweede schepen; 

 De heer Martin Obin (CD&V) als derde schepen; 

 De heer Gabriel Verstraete (CD&V) als vierde schepen. 

En voor het OCMW: 

 De heer Jan Van Acker (Idee Diksmuide) als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale 

dienst. 

 

Verzoekende partijen voeren aan dat de verkozenen Lies Laridon, Marc De Keyrel, Martin Obin, Marc 

Deprez, Katleen Winne en Jan Van Acker tweemaal een collectieve voordracht voor burgemeester, een 

collectieve voordracht voor schepenen en een collectieve voordracht voor de voorzitter van de 

gemeenteraad hebben ondertekend en dat derhalve Marc De Keyrel, Martin Obin, Marc Deprez, Katleen 

Winne en Jan Van Acker conform artikel 7,§2 van het Decreet over het lokaal Bestuur van hun mandaat 

vervallen dienen verklaard te worden.  
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Verwerende partijen, Marc De Keyrel, Martin Obin, Marc Deprez en Gabriel Verstraete, schepenen, 

Katleen Winne, voorzitter van de gemeenteraad, en Jan Van Acker, voorzitter van het bijzonder comité 

voor de sociale dienst, classificeren het politiek akkoord van 26 februari 2018 als een loutere 

intentieverklaring en ook de onvolledige voordrachtakten zijn slechts politieke intentieverklaringen die 

ook niet officieel ingediend zijn. Zij wijzen ook naar het ministerieel besluit van 26 november 2018 

houdende de benoeming van mevrouw Lies Laridon tot burgemeester van de stad Diksmuide. Verder 

gaan verwerende partijen in op de stukken die aan de basis liggen van de huidige regelgeving inzake 

het ondertekenen van meer dan één voordrachtakte en wijzen erop dat de regelgeving vooral 

sanctionerend wil optreden naar overloperij die plaats vindt nà de gemeenteraadsverkiezingen, omdat 

in dat geval het vertrouwen dat de burgers gegeven hebben aan een partij, persoon of programma, zou 

geschonden zijn.  

 

IV. ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEZWAAR 

 

A. Ontvankelijkheid wat betreft het voorwerp van het bezwaar 

 

Standpunt van de partijen 

Het bezwaar handelt over de verkiezing van schepenen, voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter 

van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

 

Beoordeling door de Raad 

Krachtens artikel 147 van het decreet over het lokaal bestuur, is de raad voor verkiezingsbetwistingen 

bevoegd voor geschillen die rijzen over de afstand, het verval, het ontslag of de verhindering van het 

mandaat van gemeenteraadslid, lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, voorzitter van de 

gemeenteraad, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, schepen, lid van het vast bureau, 

lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst of voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale 

dienst, lid van de districtsraad, districtsschepen, voorzitter van de districtsraad of districtsburgemeester; 

 

Het bezwaar is op dit punt ontvankelijk. 

 

B.  Ontvankelijkheid wat betreft de tijdigheid van het bezwaar 

 

Standpunt van de partijen 

De bestreden besluiten dateren van 14 januari 2019. Het bezwaar werd ontvangen op de griffie van de 

Dienst van de Bestuursrechtscolleges op 1 februari 2019.  

 

Beoordeling door de Raad 

Art. 27, §2 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige 

Vlaamse bestuursrechtscolleges, bepaalt dat de termijn voor het instellen van een bezwaar bij de Raad 

voor Verkiezingsbetwistingen dertig dagen bedraagt. 

 

Het bezwaar is op dit punt ontvankelijk. 

 

C. Ontvankelijkheid wat betreft het belang en de hoedanigheid van de verzoekende partij 

 

Standpunt van de partijen 

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden verzoekende partijen 

verkozen tot gemeente- en OCMW-raadslid voor de gemeente Diksmuide.  

 

Verwerende partijen werpen op dat mevrouw Bieke Moerman geen belang heeft aangezien ze in 

voorkomend geval eveneens twee voordrachtaktes zou ondertekend hebben.  
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Beoordeling door de Raad 

Ieder gemeenteraadslid of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft een functioneel belang bij 

de correcte samenstelling van de gemeenteraad, c.q.  raad voor maatschappelijk welzijn en de correcte 

toewijzing van de mandaten, ongeacht ze zelf kandidaat zijn voor een bepaald mandaat of niet. 

 

Het bezwaar is op dit punt ontvankelijk. 

 

V. ONDERZOEK VAN HET BEZWAAR 

 

 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

 

In dit middel voeren de verzoekende partijen schending van artikel 7, §2 van het decreet over het lokaal 

bestuur aan. In concreto wordt aangevoerd dat de verkozenen Lies Laridon, Marc De Keyrel, Martin 

Obin, Marc Deprez, Katleen Winne en Jan Van Acker tweemaal een collectieve voordracht voor 

burgemeester, een collectieve voordracht voor schepenen en een collectieve voordracht voor de 

voorzitter van de gemeenteraad hebben ondertekend en dat derhalve Marc De Keyrel, Martin Obin, 

Marc Deprez, Katleen Winne en Jan Van Acker conform artikel 7,§2 van het Decreet over het lokaal 

Bestuur van hun mandaat vervallen dienen verklaard te worden. 

Hiertoe worden -voor zover als nodig- volgende getuigen opgeroepen: Lies Laridon, Bart Laleman, 

Raphael Goemaere, Greet Dever, Elsje Leenknecht, Jonas Debaillie, Joël Van Coppenolle, Claude 

Vindevogel en Rubben Vandevyvere. Zij worden gevraagd te antwoorden op de vraag wie welke 

voordrachtakten met welke voorgedragenen zij ondertekend hebben op zondagavond 14 oktober 2018. 

Verder kan ook mevrouw An De Brabandere opgeroepen worden om de materialiteit te bevestigen van 

het bestaan van de voordrachtakten, ondertekend op 14 oktober 2018. 

Verzoekende partijen anticiperen vervolgens op het gebruik van niet-officiële formulieren, met name dat 

deze dienstig waren voor de voordrachten n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen in 2012, doch duidelijk 

bedoeld zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. 

 

De verwerende partijen antwoorden hierop als volgt: 

Verzoekende partijen roepen enkel de schending van artikel 7, §2 van het decreet over het lokaal 

bestuur in. Dit handelt echter alleen over de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad. 

Verzoekende partijen laten na de desbetreffende rechtsregel m.b.t. de verkiezing van de schepenen te 

vermelden, waardoor, bij gebrek aan ingeroepen middelen, het bezwaar tegen de ‘dubbele voordracht’ 

van de schepenen onontvankelijk is gelet op de bepalingen van artikel 15, 4° van het besluit van de 

Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging van sommige Vlaamse 

bestuursrechtscolleges. Verder wordt geargumenteerd dat het decreet over het lokale bestuur niet 

zozeer woordbreuk ten aanzien van andere partijen viseert, doch wel het misbruik van het door de 

kiezers gegeven vertrouwen. In deze is van dit laatste geen sprake indien een partij ervoor opteert om 

een bepaalde coalitie te vormen en een andere niet. Er is geen sprake van “overloperij” van een 

verkozene van een bepaalde partij naar een andere. M.a.w. de vigerende rechtsregels dienen restrictief 

geïnterpreteerd te worden. 

Opnieuw wordt benadrukt dat er geen enkele voordrachtakte werd ingediend bij de algemeen directeur 

n.a.v. de installatievergadering. 

Verwerende partijen verwijzen uitvoerig naar de letterlijke tekst van de artikelen 7 en 43 waarin sprake 

is van een ‘verkozene’ of ‘verkozenen’, lijsten die aan de verkiezingen ‘deelnamen’ (waarbij de verleden 

tijd van het werkwoord onder de aandacht wordt gebracht), op dezelfde lijst als de voorgedragen 

kandidaat werden verkozen (idem), enz. Hieruit leiden verwerende partijen af dat de decreetgever enkel 

spreekt over het ondertekenen van voordrachtakten nà de verkiezingen. Het is pas als er een 

verkiezingsresultaat is dat er sprake kan zijn van verkozenen. Deze stelling wordt verder geadstrueerd 

door de verwijzing naar het arrest van de Raad van State met nummer 224.272 (Zaventem) waaruit 

aldus blijkt dat de Raad niet had opgetreden indien zou gebleken hebben dat de ondertekening van de 

akten voorafgaand aan de verkiezingen zou hebben plaats gevonden.  
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Verder stellen verwerende partijen dat een voordracht een aanbeveling is van kandidaten, het is een 

nominatie, het noemen van iemand of iets voor, bijvoorbeeld, een ambt (Raad van State, bovenvermeld 

arrest nummer 224.272). In casu de voordrachtakte voor schepenen omvat niet alle namen van de voor 

te dragen schepenen en kan derhalve ook niet aanzien worden als voordrachtakte, doch als een loutere 

intentieverklaring. 

In ondergeschikte orde, indien wordt geoordeeld dat er wel degelijk een schending van het verbod op 

de ondertekening van meer dan één voordrachtakte zou zijn gebeurd, verzoekt verwerende partij om 

het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof aangaande de mogelijk schending van 

de artikelen 7 en 43 van het decreet over het lokaal bestuur van de artikelen 8, 10 en 11 van de 

Grondwet. 

 

Beoordeling door de Raad 

Uit het arrest van de Raad van State nr. 242.272 van 5 juli 2013 met als onderwerp de “dubbele 

voordracht burgemeester en schepenen te Zaventem” kan, wat het temporele aspect van de 

ondertekening betreft, ondubbelzinnig worden afgeleid dat er slechts geldige handtekeningen op een 

voordrachtakte kunnen worden geplaatst, indien die nà de gemeenteraadsverkiezingen worden gezet, 

en niet ervoor1. 

In hetzelfde arrest wordt een voordracht gedefinieerd als een “(…) aanbeveling van kandidaten; het is 

een nominatie: het noémen van iemand of iets voor, bijvoorbeeld, een ambt. Wie voordraagt stelt 

personen als kandidaat voor door ze op de voordrachtlijst te plaatsen.” Geen enkele partij betwist dat 

er slechts één naam stond op de collectieve voordrachtakte voor schepenen, en wel op de tweede 

plaats. Deze is dus per definitie onvolledig -immers, de naam voor de kandidaat eerste schepen is niet 

ingevuld- waardoor in casu de essentie van een voordracht ontbreekt.  

Uit beide voorgaande standpunten van de Raad van State blijkt derhalve dat het in casu aldus niet gaat 

om een echt voordrachtakte, doch inderdaad om een loutere politieke intentieverklaring, zoals 

aangegeven door verwerende partijen. 

De op de zitting aanwezige getuigen bevestigen alle drie dat ze op de avond van 14 oktober, i.e. nadat 

de resultaten bekend waren, per mandaat een voordrachtakte hebben ondertekend. Betrokken partijen 

bevestigen aldus het bestaan van deze laatstgenoemde aktes van 14 oktober 2018, dewelke zich echter 

niet in het dossier bevinden. Vast staat echter dat deze niet werden ingediend met het oog op de 

installatievergadering van 2 januari 2019. 

 

Artikel 7. § 1 van het Decreet over het Lokaal Bestuur stipuleert: “Op de installatievergadering verkiest 

de gemeenteraad onder de gemeenteraadsleden van Belgische nationaliteit een voorzitter. De 

voorzitter wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter, 

ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen 

deelnamen. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht ook ondertekend zijn door de 

meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen. 

Als de lijst waarop de naam van de kandidaat-voorzitter voorkomt maar twee verkozenen telt, volstaat 

de handtekening van een van hen.” Het gebruik van het woord ‘verkozenen’ en het gebruik van de 

verleden tijd ‘(deelnamen’) duiden er evenzeer op dat om een geldige voordracht te kunnen doen, dit 

slechts nà de gemeenteraadsverkiezingen kan, én enkel door verkozenen. Voorafgaand aan de 

gemeenteraadsverkiezingen bezit een kandidaat of potentiële kandidaat niet de hoedanigheid van 

verkozene en de daaraan gekoppelde handelingsbekwaamheid om een voordrachtakte in de zin van 

o.a. artikel 7 rechtsgeldig en bindend te ondertekenen. Dit geldt mutatis mutandis voor de toepassing 

van de artikel 43, §1 en artikel 90, §1 van het decreet over het lokaal bestuur. Er was aldus voorafgaand 

aan de installatievergadering van 2 januari 2019 mogelijks -want niet in het dossier- sprake van 

maximaal één voordrachtakte per mandaat. De documenten die werden opgemaakt en ondertekend op 

                                                      
1 “Hoe dan ook is reeds tijdens het verhoor door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen komen vast te 
staan dat, welke handtekeningen er ook geplaatst zijn geworden, dit pas is gedaan nadat de 
verkiezingsuitslag bekend was en de ondertekenaars dus verkozen waren. Ook bij de ondervragingen 
door de Raad van State beweert geen enkele ondervraagde die zijn of haar handtekening op de 
bladzijde 9 heeft geplaatst, dat dit zou zijn gebeurd op een ogenblik dat aan de verkiezingen is 
voorafgegaan maar erkennen zij allen dat dit ten vroegste is gebeurd vanaf 15 oktober 2013.” 
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26 februari 2018 kunnen niet beschouwd worden als voordrachtaktes in de zin van het decreet over het 

lokaal bestuur.  

 

Verder dient te worden gewezen op de toepassing van artikel 7 §4, artikel 43 §3 en artikel 90 §3. De 

raad voor verkiezingsbetwistingen stelt vast dat er hoe dan ook géén voordrachtakte werd bezorgd aan 

de algemeen directeur. Zoals gebeurd, kan de gemeenteraad dan ook niet anders dan deze vaststelling 

meedelen en de procedure zoals voorzien in artikel 7, §4 en artikel 43 §3 van het DLB opstarten. 

Hetzelfde geldt voor de opstart van de procedure vervat in artikel 90 §3 van het decreet over het lokaal 

bestuur door de raad voor maatschappelijk welzijn. Hierdoor vervallen automatisch alle eerdere 

voordrachtaktes aangezien die enkel betrekking hebben op de mogelijke aanstelling op de 

installatievergadering zelf. De decreetgever is op dit punt zeer duidelijk door te stellen dat er dan 

opnieuw een voordracht dient te geschieden weliswaar met een enkele meerderheid van personen die 

op dezelfde lijst zijn verkozen als de voorgedragen kandidaat. Het gaat hierbij dus in wezen om juridisch 

twee verschillende procedures die niet mogen vermengd worden. Dit blijkt ook uit het verschil in 

voordrachtaktes, met name bvb. GEM3 (installatievergadering) en GEM4 (als er geen ontvankelijke akte 

was op de installatievergadering) voor het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad. Eén en ander 

wordt ook bevestigd n.a.v. de vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem tot de heer Geert 

Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, 

Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de gevolgen van het arrest van 5 

juli 2013 van de Raad van State voor de bestuurbaarheid van de gemeente Zaventem - 2104 (2012-

2013) (Commissievergadering - Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, 

Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme van 8 oktober 2013). Hierin wordt n.a.v. soortgelijke 

procedure bij de verkiezing van de schepenen letterlijk gesteld:  

“Indien op de gemeenteraadszitting blijkt dat er geen of geen ontvankelijke gezamenlijke akte van 

voordracht werd overhandigd, beslist de gemeenteraad over het aantal te verkiezen schepenen en 

wordt binnen veertien dagen overgegaan tot een afzonderlijke verkiezing van de schepenen onder 

de gemeenteraadsleden, overeenkomstig artikel 45, paragraaf 3, van het Gemeentedecreet. 

Ieder gemeenteraadslid mag een nieuwe voordracht van schepenen ondertekenen. Dit geldt ook 

voor de tien voornoemde verkozenen die een handtekening hebben geplaatst op meer dan één 

voordrachtakte. Zij kunnen echter niet worden verkozen als schepen tijdens de huidige 

zittingsperiode.” 

 

De raad voor verkiezingsbetwistingen stelt dan ook vast dat er op geen enkel moment sprake is van het 

ondertekenen van meer dan één voordrachtakte. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

 

B. Tweede middel 

 

Standpunt van de partijen 

 

In dit middel voeren de verzoekende partijen schending van artikel 7, §2 en §4, artikel 43, §3 en artikel 

90, §3 van het decreet over het lokaal bestuur aan. In concreto wordt aangevoerd dat door het 

schrappen van de handtekeningen van zij die meer dan één voordrachtakte ondertekenden op de 

verschillende collectieve voordrachtakten (de verkozenen Lies Laridon, Marc De Keyrel, Martin Obin, 

Bart Laleman, Marc Deprez, Katleen Winne en Jan Van Acker), niet meer voldaan is aan de vereiste 

dat de voordrachten ondertekend moeten zijn door de meerderheid van de personen die op dezelfde 

lijst zijn verkozen. Dit geldt voor aktes m.b.t. de voorzitter van de gemeenteraad (eerste onderdeel), de 

schepenen (tweede onderdeel) en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (derde 

onderdeel).  

 

De verwerende partijen antwoorden hierop als volgt: 

Ook hier wordt gewezen op de onontvankelijkheid in hoofde van mevrouw Bieke Moerman.  
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Verwerende partij merkt op dat dit middel, dat onderverdeeld is in drie onderdelen, voortbouwt op het 

eerste middel. Er wordt opgemerkt dat er maar één voordracht was voor het mandaat van voorzitter van 

het bijzonder comité voor de sociale dienst. Wat betreft de andere onderdelen, wordt verwezen naar de 

uiteenzetting omtrent het eerste middel. 

 

Beoordeling door de Raad 

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen acht het gelet op hetgeen naar aanleiding van het eerste middel 

werd aangetoond, bewezen dat er op geen enkel moment sprake is van het ondertekenen van meer 

dan één voordrachtakte voorafgaand aan de installatievergadering van 2 januari 2019, en stelt aldus 

vast dat de sancties voorzien in het decreet over het lokaal bestuur, en zoals door verzoekende partijen 

aangevoerd, niet van toepassing zijn. De raad stelt eveneens vast dat alle handtekeningen die naar 

aanleiding van de voordrachten voor de vergadering van 14 januari 2019 zijn geplaatst in rekening 

konden genomen worden voor de bepaling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

VI. GETUIGENGELD  

 

Omtrent de begroting van het getuigengeld bepaalt artikel 21 van het Procedurebesluit het volgende: 

“Aan iedere getuige, ook al verschijnt hij vrijwillig, wordt gevraagd of hij getuigengeld wil. Het 

getuigengeld bedraagt maximaal 200 euro en wordt door de kamer begroot en toegekend. De kosten 

voor het vervoer, berekend op de voordeligste wijze, moeten in het getuigengeld begrepen zijn.”  

  

De Raad begroot het getuigengeld als volgt: Aan de heer Jonas Debaillie wordt een getuigengeld van 

200,00 EUR toegekend, daarin begrepen de verplaatsingskosten naar de zitting. Aan de heer Joël Van 

Coppenolle wordt een getuigengeld van 200,00 EUR toegekend, daarin begrepen de 

verplaatsingskosten naar de zitting.  

  

In toepassing van artikel 33 van het DBRC-decreet legt de Raad geheel of gedeeltelijk de kosten ten 

laste van de in het ongelijk gestelde partij. Aangezien de getuigen gevraagd werden door verzoekers 

en aangezien de getuigenverklaringen enkel bevestigen wat reeds uit het dossier blijkt -met name dat 

ze enkel op 14 oktober 2018 na het afsluiten van de kiesverrichtingen en de bekendmaking van de 

uitslag voordrachtaktes hebben ondertekend- en aldus geen enkele meerwaarde toevoegen aan het 

bezwaar, komt het gepast voor de kosten van het getuigengeld ten laste te leggen van verzoekende 

partijen. 
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BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN 

 

1. Het door de verzoekende partijen ingediende bezwaar is ontvankelijk. 

2. Het door de verzoekende partijen ingediende bezwaar is ongegrond. 

3. Het door de verzoekende partijen ingediende bezwaar wordt verworpen. 

4. Aan de heer Jonas Debaillie wordt een getuigengeld van 200,00 EUR toegekend, daarin begrepen 

de verplaatsingskosten naar de zitting.  

5. Aan de heer Joël Van Coppenolle wordt een getuigengeld van 200,00 EUR toegekend, daarin 

begrepen de verplaatsingskosten naar de zitting. 

6. Het getuigengeld ten bedrage van in totaal 400,00 EUR wordt hoofdelijk ten laste gelegd van elk 

van de verzoekende partijen. 

7. Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de partijen. 

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken te Brussel in openbare zitting van 11 maart 2019 door de eerste kamer, die 

samengesteld is uit: 

   

 MATTHIJS Herman Voorzitter van Raad voor Verkiezings-
betwistingen, Voorzitter van de eerste kamer, 
bestuursrechter 

 VERHULST Luc Ondervoorzitter van de eerste kamer, 
bestuursrechter 

 VERMEIREN Eric Bestuursrechter 

bijgestaan door   

 Yannick Degreef Toegevoegd griffier 
 

   

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de eerste kamer, 

Yannick Degreef MATTHIJS Herman 

 


