
RVERKB 1 
 

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 3 januari 2022 met nummer RVERKB-2122-0002  

in de zaak met rolnummer 2122-RVERKB-0002 

 

 

Verzoekende partij 
 

de heer Tom CALUWAERTS, 
 
vertegenwoordigd door advocaat Katrien CRAUWELS met 
woonplaatskeuze op het kantoor te 2600 Berchem (Antwerpen), 
Fruithoflaan 124/14; 
 
 

Betrokken partijen 
 

1. de gemeente NIEL, 
 
vertegenwoordigd door advocaat Alexander DE BECKER met 
woonplaatskeuze op het kantoor te 1170 Brussel, Vorstlaan 90, 
 

2. de heer Jan VAN DE VELDE, voorzitter van de gemeenteraad van 
de Gemeente Niel, 
 
vertegenwoordigd door advocaat Alexander DE BECKER met 
woonplaatskeuze op het kantoor te 1170 Brussel, Vorstlaan 90. 
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I. VOORWERP VAN HET VERZOEK 

  

Het verzoek, ingesteld via het digitaal loket op 25 november 2021 om 18u11’, is gericht tegen de 

besluiten van de voorzitter van de gemeenteraad en van de gemeenteraad van de gemeente Niel van 

26 oktober 2021. Met name het besluit tot akteneming en ontvankelijk verklaring van de individuele 

constructieve motie van wantrouwen tegen de heer Tom Caluwaerts, schepen, en het besluit tot 

aanname van de individuele constructieve motie van wantrouwen tegen de heer Tom Caluwaerts, 

schepen. 

 

 

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

 

Betrokken partijen de Gemeente NIEL en de heer Jan Van de Velde hebben een nota ingediend. 

 

De partijen zijn opgeroepen voor de openbare zitting van 23 december 2021, waar het verzoek werd 

behandeld. 

 

Bestuursrechter Dirk Van Der Kelen heeft verslag uitgebracht. 

 

Advocaten Katrien Crauwels en Simon Rinckhout voerden het woord voor de verzoekende partij. 

 

Advocaat Alexander De Becker voerde het woord voor de eerste en tweede betrokken partij.  

 

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 verzoek kunnen als volgt worden samengevat. 

 

De verzoekende partij is momenteel gemeenteraadslid bij de eerste verwerende partij en voormalig lid 

van de partij Nieuw-Vlaamse Alliantie (hierna N-VA genoemd). Voorheen was hij schepen. 

 

Hij cumuleerde invaliditeitsuitkeringen met de wedde voortvloeiend uit zijn schepenambt (beperkt 

cumuleerbaar) en genoot ook een compensatie voor het weddeverlies, waaromtrent discussie ontstond. 

Een bedrag van € 23.582,62 werd teruggevorderd doch (nog) niet terugbetaald. Zijn bevoegdheden als 

schepen werden afgenomen en overgedragen aan de eerste schepen (toenmalig partijgenoot). Hij 

weigerde zijn schepenmandaat ter beschikking te stellen. Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg 

Antwerpen, afdeling Antwerpen, sectie burgerlijke rechtbank, kamer AB14, van 25 juni 2021 werd een 

gerechtelijke bemiddeling bevolen. 

 

Bij e-mail van 17 oktober 2021 bericht de verzoekende partij aan de gemeenteraadsvoorzitter en aan 

de waarnemend algemeen directeur voortaan als onafhankelijke te zetelen. 

 

Onder de motivering “Overwegende dat de fractie N-VA deze individuele motie van wantrouwen tegen 

de heer Caluwaerts, schepen, ingediend heeft vanwege een vertrouwensbreuk die reeds in 2020 leidde 

tot het opzeggen van het vertrouwen in schepen Caluwaerts door de Open VLD en N-VA fractie in de 

gemeenteraad” beslist de Gemeenteraad van de Gemeente Niel in zitting van 26 oktober 2021: 

1. De individuele constructieve motie van wantrouwen tegen de heer Tom Caluwaerts, schepen, 

ingediend door de fractie N-VA d.d. 13 oktober 2021, wordt aangenomen. 

2. De heer Tom Caluwaerts wordt hierdoor van rechtswege ontslagen uit zijn functie als schepen. 
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IV. ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZOEK 

 

De raad stelt vast dat het ingediende verzoekschrift voldoet aan de vormvereisten, tijdig werd ingediend 

en dat de verzoekende partij beschikt over het vereiste belang. 

 

Er worden door de partijen ook geen opmerkingen gemaakt omtrent de ontvankelijkheid van het verzoek 

behoudens in zoverre gericht tegen de voorzitter van de gemeenteraad. De eerste en tweede betrokken 

partijen werpen op dat in het verzoekschrift niets te lezen staat over het betrekken van de voorzitter van 

de gemeenteraad bij deze procedure doch dat hij wel een (oproepings)brief heeft ontvangen. Hoger 

vermeld gemeenteraadsbesluit motiveert “Overwegende dat het decreet lokaal bestuur in artikel 46 §3 

bepaalt dat er pas gestemd kan worden over de motie nadat de voorzitter van de gemeenteraad 

onderzocht heeft of de constructieve motie van wantrouwen voldoet aan de voorwaarden, vermeld in 

paragraaf 1 en 2”. Het verzoek is dan ook ontvankelijk, ook in zoverre gericht tegen de tweede betrokken 

partij. 

 

 

V. ONDERZOEK VAN HET VERZOEK 

 

 

Enig middel 

 

Standpunt van de partijen 

 

In dit middel poneert de verzoekende partij dat de constructieve motie van wantrouwen onontvankelijk 

zou zijn, wegens niet ondertekend door twee derde van de raadsleden van de fractie waartoe de 

schepen tegen wie de individuele motie gericht is, behoort (artikel 46, §2, 3° van het Decreet Lokaal 

Bestuur, zoals ingevoerd bij artikel 37 van het Decreet van 16 juli 2021). De verzoekende partij meent 

dat deze als onafhankelijke zetelde en dat een schepen die als onafhankelijke zetelt, geen deel meer 

uitmaakt van de fractie waartoe hij behoorde op het moment van zijn voordracht als schepen. Verder 

meent hij dat, omwille van leemtes in het Decreet Lokaal Bestuur en het Decreet van 16 juli 2021, het 

in zijn specifiek geval onmogelijk was dat aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor de constructieve 

motie voldaan werd. 

 

De eerste en tweede betrokken partij menen dat dit middel niet ernstig kan worden genomen. Zij 

verwijzen daartoe naar: 

 

artikel 36, §2, 2e alinea van het Decreet Lokaal Bestuur: 

“De indiening van de akte inzake fractievorming en de door de kandidaat-gemeenteraadsleden 

gemaakte keuze is niet herroepbaar.” 

 

artikel 36, §3 van het Decreet Lokaal Bestuur: 

“Een of meer gemeenteraadsleden die verkozen zijn op lijsten die zich uiterlijk op de installatie-

vergadering onderling hebben verenigd, vormen een fractie. Tot onderlinge vereniging van de lijsten 

kan alleen beslist worden als de meerderheid van de verkozenen op elk van die lijsten daarmee instemt.” 

 

artikel 36, §4 van het Decreet Lokaal Bestuur: 

“De onderlinge vereniging tot een fractie of de vorming van twee fracties overeenkomstig paragraaf 2, 

geldt tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad.” 
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Beoordeling door de Raad 

 

Het middel is ongegrond. 

 

Tijdens de parlementaire bespreking van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur stelde de minister:     

“zowel bij het aanduiden van de burgemeester als bij de constructieve motie van wantrouwen vertrekken 

we altijd bij de samenstelling van de fracties op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen. Dan 

wordt dat bevroren, en daar werken we op verder.” (verslag plenaire vergadering, 790 (2020-2021) bij 

ontwerp van decreet, tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de versterking van de lokale 

democratie, 14 juli 2021). Dit sluit aan bij hoger geciteerde artikelen van het Decreet Lokaal Bestuur en 

dit was duidelijk de bedoeling van de decreetgever. 

 

“Een gemeenteraadslid kan feitelijk als onafhankelijke zetelen, of door diens fractie de facto uit de fractie 

gezet worden, maar juridisch blijft het gemeenteraadslid daar altijd deel van uitmaken. Voor de 

berekening van de twee derde meerderheid, worden onafhankelijken meegeteld bij de leden van de 

fractie waartoe ze behoorden tot op het moment dat ze aankondigden als onafhankelijke te zetelen.” 

dixit het Agentschap Binnenlands Bestuur en de enige zinvolle interpretatie van het decreet. 

 

Voor de berekening van de twee derde meerderheid nodig voor de constructieve motie van wantrouwen 

bleef de verzoekende partij behoren tot zijn toenmalige fractie, met name de N-VA. Te dezen dient 

vastgesteld dat deze is ondertekend door twee derde van de raadsleden van de fractie waartoe de 

schepen tegen wie de individuele motie gericht is, behoort en derhalve is voldaan aan de 

ontvankelijkheidsvoorwaarde van artikel 46, §2, 3° van het Decreet Lokaal Bestuur, zoals ingevoerd bij 

artikel 37 van het Decreet van 16 juli 2021. 

 

Anders oordelen zou leiden tot de onaanvaardbare situatie dat een schepen zichzelf eigenmachtig 

buiten het toepassingsgebied van het decreet zou kunnen plaatsen door de loutere aankondiging 

voortaan als onafhankelijke te zetelen. 

 

Het enig middel, aangevoerd door de verzoekende partij, dient dan ook te worden afgewezen. 

 

 

VI. INZAKE DE KOSTEN 

 

Zowel de verzoekende partij als de eerste en tweede betrokken partij verzoeken de veroordeling van 

de respectieve wederpartij tot de kosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, begroot op € 

700. 

 

De Raad merkt op dat het DBRC-decreet en het Procedurebesluit niet in het voldoen van een rolrecht 

voorzien in zaken zoals onderhavige. Het DBRC-decreet voorziet in de toekenningsmogelijkheid van 

een rechtsplegingsvergoeding voor wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft, maar niet voor 

wat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen betreft. De Raad is aldus niet bevoegd om de in het ongelijk 

gestelde partij te veroordelen tot een rechtsplegingsvergoeding. 

 

De verzoeken worden op het punt van de rechtsplegingsvergoeding dan ook afgewezen. 
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BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN 

 

1. Het door de verzoekende partij ingediende verzoek is ontvankelijk maar ongegrond. 

 

2. Het door de eerste en tweede betrokken partij ingestelde verzoek tot veroordeling van de 

verzoekende partij tot de kosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, wordt eveneens 

afgewezen.  

 

3. De besluiten van de voorzitter van de gemeenteraad van de Gemeente Niel respectievelijk van de 

gemeenteraad van de Gemeente Niel van 26 oktober 2021 tot akteneming en ontvankelijk 

verklaring van de individuele constructieve motie van wantrouwen tegen de heer Tom Caluwaerts, 

schepen, en tot aanname van de individuele constructieve motie van wantrouwen tegen de heer 

Tom Caluwaerts, schepen, worden geldig verklaard. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 3 januari 2022, door de derde kamer, die samengesteld is uit: 

   

 VERMEIREN Luc voorzitter van de derde kamer 

 DERDE Hilde bestuursrechter 

 VAN DER KELEN Dirk bestuursrechter 

bijgestaan door   

 DEPRAETERE Margot toegevoegd griffier 
 

   

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de derde kamer, 

DEPRAETERE Margot VERMEIREN Luc 
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