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RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 17 februari 2022 met nummer RVERKB-2122-0003 

in de zaak met rolnummer 2122-RVERKB-0004 

 

 

Verzoekende partij 
 

Johan DELRUE 

 
vertegenwoordigd door advocaat Stijn CATRYSSE met woonplaatskeuze 
op het kantoor te 8420 DE HAAN, Kievitlaan 33 
 

Eerste betrokken partij 
 

de gemeente ANZEGEM 
 
vertegenwoordigd door advocaat Bart STAELENS met woonplaatskeuze 
op het kantoor te 8000 BRUGGE, Gerard Davidstraat 46 bus 1 
 

Tweede betrokken partij 
 

Koen TACK 

Derde betrokken partij 
 

Louis DEGROOTE 
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I. VOORWERP VAN HET VERZOEK 

  

Het verzoek, ingesteld via het digitaal loket op 10 januari 2021, is gericht tegen de volgende 

beslissingen: 

- besluit van de gemeenteraad van Anzegem van 14 december 2021 tot aktename van de 

ontvankelijkheid van de ingediende individuele motie van wantrouwen; 

- besluit van de gemeenteraad van Anzegem van 14 december 2021 tot aanname van de 

ingediende individuele motie van wantrouwen; 

- besluit van de gemeenteraad van Anzegem van 14 december 2021 tot aktename van de 

ontvankelijkheid van de ingediende akte van voordracht van de nieuwe schepen; 

- besluit van de gemeenteraad van Anzegem van 14 december 2021 tot installatie en 

eedaflegging van een nieuwe schepen. 

 

Met deze beslissingen is een individuele motie van wantrouwen aangenomen tegen de heer Johan 

Delrue, verzoekende partij. Door de aanname van de individuele motie van wantrouwen is verzoeker 

van rechtswege ontslagen uit zijn mandaat als schepen. 

 

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

 

De eerste betrokken partij, de gemeente ANZEGEM, heeft een nota ingediend. 

 

De partijen zijn opgeroepen voor de openbare zitting van 15 februari 2022, waar het verzoek werd 

behandeld. 

 

Bestuursrechter Stef Keunen heeft verslag uitgebracht.  

 

Advocaat Stijn Catrysse voerde het woord voor de verzoekende partij. 

 

Advocaat Bart Staelens voerde het woord voor de eerste betrokken partij. 

 

De tweede betrokken partij en de derde betrokken partij, hoewel behoorlijk opgeroepen, verschijnen 

niet op de zitting.  

 

Getuige Sonja Nuyttens, algemeen directeur van de gemeente Anzegem, was aanwezig en heeft de 

eed als getuige afgelegd. 

 

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. 

 

De verzoekende partij is momenteel gemeenteraadslid voor de partij Samen Eén in de gemeenteraad 

van Anzegem. Na de verkiezingen van 14 oktober 2018 is verzoekende partij via een gezamenlijke akte 

van voordracht voorgedragen als schepen. Op de installatievergadering in januari 2018 is verzoekende 

partij verkozen als eerste schepen. In de akte van voordracht is voor het mandaat van verzoekende 

partij als schepen geen einddatum en geen opvolger vermeld. Dit betekent dat verzoekende partij in 

principe verkozen is als schepen voor een periode van zes jaar (artikel 45, eerste lid van het decreet 

over het lokaal bestuur). 
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Er wordt verwezen naar een mondeling akkoord bij de vorming van het college van burgemeester en 

schepenen tussen verzoekende partij en de heer Louis Degroote. Dit mondeling akkoord zou erin 

bestaan dat de heer Louis Degroote de verzoekende partij als schepen zou opvolgen in het midden van 

de legislatuur. Van deze mondelinge afspraak, is niets bepaald in de akte van voordracht.  

 

Bij decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten wat betreft versterking van de lokale 

democratie werd in het decreet over het lokaal bestuur een procedure ingeschreven om een motie van 

wantrouwen aan te nemen tegen het voltallige college van burgemeester en schepenen of tegen één of 

meerdere schepenen individueel. Deze procedure is vastgelegd in artikel 46 van het decreet over het 

lokaal bestuur.  

 

In de gemeente Anzegem is op 3 december 2021 een individuele motie van wantrouwen ingediend 

tegen verzoekende partij. In de individuele motie van wantrouwen is de reden voor het indienen van de 

motie van wantrouwen als volgt gemotiveerd: 

 

“Bij de voordracht van de verschillende leden van het college van burgemeester en schepenen bij 

aanvang van de legislatuur werden mondelinge afspraken gemaakt omtrent de opvolging van Johan 

Delrue na drie jaar door Louis Degroote. Met deze motie verzekeren de verschillende fracties in de 

coalitie een correcte uitvoering van deze afspraken.” 

 

De voorzitter van de gemeenteraad heeft op de zitting van 14 december 2021 de ingediende individuele 

motie van wantrouwen ontvankelijk verklaard. Bij beslissing van de gemeenteraad van Anzegem van 

14 december 2021 is de individuele motie van wantrouwen aangenomen. Hierdoor is verzoeker van 

rechtswege ontslagen uit zijn functie als schepen. Na de aanname van de individuele motie van 

wantrouwen tegen verzoeker, is de gemeenteraad overgegaan tot de verkiezing van een nieuwe 

schepen. De nieuwe schepen heeft de eed afgelegd tijdens de zitting van de gemeenteraad van 14 

december 2021.  

 

IV. ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEZWAAR 

 

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

en dat verzoekende partij over het vereiste belang beschikt. 

 

Het ingediende verzoekschrift is ontvankelijk. 

 

V. ONDERZOEK VAN HET BEZWAAR 

 

A. Eerste middel 

 

Standpunt van de partijen 

 

In dit middel roept verzoekende partij de schending in van artikelen 43, §3 en 46, §2, 2° van het decreet 

over het lokaal bestuur. Verzoeker brengt aan dat er een oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van het 

instrument van de individuele constructieve motie van wantrouwen, waardoor er sprake zou zijn van 

machtsafwending. 

 

Verzoekende partij brengt aan dat de decreetgever de motie van wantrouwen heeft ingeschreven om 

het mogelijk te maken stilzittende of niet-functionerende schepenen of voltallige colleges te kunnen 

vervangen. Verzoekende partij verwijst naar de memorie van toelichting bij het decreet van 16 juli 2021 

tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie. Verzoekende partij 

geeft aan dat het instrument van de individuele constructieve motie enkel en alleen gericht is op het 

disfunctioneren van een schepen.  

 

Verzoekende partij geeft aan dat er hierdoor sprake is van machstafwending en oneigenlijk gebruik van 

de individuele constructieve motie van wantrouwen. Verzoekende partij geeft aan dat de bestreden 
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motie enkel is aangenomen om een beweerdelijk mondeling akkoord te honoreren. Van een 

disfunctioneren van verzoeker als schepen is geen sprake. Doordat de motie enkel wordt ingezet om 

mondelinge afspraken na te komen, wordt de motie volgens verzoekende partij oneigenlijk gebruikt. Het 

strookt volgens verzoekende partij niet met de ratio legis van het instrument van de individuele 

constructieve motie van wantrouwen. De motie dient volgens verzoekende partij enkel en alleen ter 

vervanging van een niet-functionerende schepen. 

 

Verzoekende partij geeft aan dat uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat het gebruik van de figuur 

van de individuele constructieve motie van wantrouwen een uitzonderingsmaatregel is, die onderworpen 

is aan verschillende expliciete en restrictieve voorwaarden en ertoe dient een welbepaalde problematiek 

van disfunctioneren op te lossen. 

 

Het aanwenden van deze motie om een louter mondelinge afspraak te trachten te honoreren, gaat 

volgens verzoekende partij in tegen de bedoeling en de intenties van de decreetgever.  

 

De verwerende partij antwoordt hierop als volgt: 

 

Er wordt verkeerdelijk van uitgegaan dat de constructieve motie van wantrouwen enkel zou mogen 

worden gebruikt bij disfunctioneren. Verwerende partij geeft aan dat in dit dossier er inderdaad geen 

sprake is van disfunctioneren.  

 

De verwerende partij geeft aan dat aan alle ontvankelijkheidsvoorwaarden van de motie voldaan is.  

 

De verwerende partij geeft aan dat de motivering duidelijk is. Er was een afspraak dat verzoekende 

partij zich na drie jaar zou laten opvolgen door Louis Degroote. Verzoekende partij respecteert die 

afspraak niet. Die afspraak is volgens verwerende partij breed gecommuniceerd. De coalitiegenoten 

wensen een correcte uitvoering van de afspraken en hebben om die reden een constructieve motie van 

wantrouwen ingediend tegen verzoekende partij. 

 

Op het aspect van de motivering wordt in het tweede middel dieper ingegaan. 

 

Beoordeling door de Raad 

 

De verzoekende partij verwijst naar een schending van artikel 43, §3 en artikel 46, §2, 2° van het decreet 

over het lokaal bestuur (DLB).  

 

Uit het verzoekschrift van verzoekende partij blijkt niet duidelijk in welke zin artikel 43, §3 DLB 

geschonden is. Artikel 43, §3 bepaalt de procedure die gevolgd moet worden als er geen ontvankelijke 

gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen aan de voorzitter van de 

installatievergadering is bezorgd. Er dient in die gevallen te worden overgegaan tot de individuele 

verkiezing van de schepenen. De Raad ziet niet in op welke wijze artikel 43, §3 van het DLB geschonden 

zou kunnen zijn. 

 

Artikel 46 van het DLB bevat de regeling over de constructieve motie van wantrouwen. Punt 2 van 

paragraaf 2 bepaalt als ontvankelijkheidsvoorwaarde dat de motie van wantrouwen ondertekend moet 

zijn door ten minste twee derde van de raadsleden van elke fractie die de motie ondersteunt.  

 

Er is door verzoekende partij eveneens opgeworpen dat er geen akte van voordracht bij de motie van 

wantrouwen is bijgevoegd. Om dit te verifiëren vraagt de Raad aan de getuige, algemeen directeur van 

de gemeente Anzegem, of zowel de individuele motie van wantrouwen als de akte van voordracht is 

ingediend. De getuige antwoordt daarop bevestigend. 

 

In casu is de motie ondertekend door minstens twee derde van de raadsleden van elke fractie die de 

motie ondersteunt.  
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De Raad heeft alle ontvankelijkheidsvoorwaarden opgenomen in artikel 46 DLB gecontroleerd en stelt 

vast dat de voorzitter van de gemeenteraad de individuele motie terecht ontvankelijk heeft verklaard in 

de zitting van 14 december 2021. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

B. Tweede middel 

 

Standpunt van de partijen 

 

In dit middel roept verzoekende partij de schending in van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna afgekort als formele 

motiveringswet), alsook een schending van het motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

redelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Verzoekende partij brengt aan dat de artikelen 2 en 3 van de formele motiveringswet bepalen dat elke 

eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een bestuur en beoogt 

rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden, in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze afdoende moet 

zijn.  

 

Verzoekende partij stelt dat de individuele constructieve motie van wantrouwen een individuele 

rechtshandeling betreft die formeel gemotiveerd moet worden. Verzoekende partij verwijst daarbij ook 

naar het modelformulier van de individuele constructieve motie van wantrouwen, zoals ter beschikking 

gesteld op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. in het modelformulier wordt een 

onderdeel ‘motivering’ opgenomen met volgende toelichting: “Geef ten aanzien van elke schepen tegen 

wie een individuele motie van wantrouwen is gericht, de reden aan waarom ten aanzien van hem of 

haar een motie is gericht”. De vereiste van motivering is ook bevestigd in de parlementaire voorbereiding 

bij de aanname van het decreet van 16 juli 2021 dat de motie van wantrouwen inschrijft in het decreet 

over het lokaal bestuur. 

 

Verzoekende partij brengt aan dat de motie en het besluit van de gemeenteraad tot aanname van de 

motie gebrekkig is gemotiveerd. Er is enkel volgende motivering opgenomen in de motie zelf: 

“Bij de voordracht van de verschillende leden van het college van burgemeester en schepenen 

bij aanvang van de legislatuur werden mondelinge afspraken gemaakt omtrent de opvolging 

van Johan Delrue na drie jaar door Louis Degroote. Met deze motie verzekeren de verschillende 

fracties in de coalitie een correcte uitvoering van deze afspraken.’ 

 

In het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2021 tot aanname van de individuele motie van 

wantrouwen is volgende motivering opgenomen: 

“De meerderheidsfracties Samen één, Inzet en N-VA hebben deze individuele motie van 

wantrouwen tegen de heer Delrue, schepen, ingediend vanwege het feit dat bij de voordracht 

van de verschillende leden van het college van burgemeester en schepenen bij aanvang van 

de legislatuur er mondelinge afspraken gemaakt zijn geweest omtrent de opvolging van Johan 

Delrue na drie jaar door Louis Degroote. Met deze motie verzekeren de verschillende fracties 

in de coalitie een correcte uitvoering van deze afspraken.” 

 

Verzoekende partij brengt aan dat de opgenomen motivering niet evenredig is met het belang van de 

beslissing. De motie van wantrouwen is een ingrijpende maatregel, die aanleiding geeft tot een 

strengere motiveringslicht. Daarnaast stelt verzoekende partij dat de motivering de beslissing niet kan 

verantwoorden. De motivering verwijst immers niet naar het slecht functioneren van de schepen. De 

gegeven motivering heeft volgens verzoekende partij geen uitstaans met de motie, aangezien de motie 

als middel oneigenlijk is gebruikt (zie eerste middel). De motivering is volgens verzoekende partij ook 

beperkt tot feitelijke overwegingen waarbij er geen administratief dossier voorhanden is dat verder 

duiding kan geven. 
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Verzoekende partij stelt dat gelet op de enkele verwijzing naar een ‘mondeling afspraak’ als motivering 

van de individuele constructieve motie van wantrouwen in de uiteindelijke gemeenteraadsbeslissing, 

moet vastgesteld worden dat dit geen afdoende motivering betreft. Zelfs als zou er op een afdoende 

wijze kunnen worden verwezen naar een mondeling akkoord, moet worden vastgesteld dat de inhoud 

van dit mondeling akkoord in ieder geval ter discussie staat, waardoor de bestreden beslissingen in 

ieder geval gestoeld zijn op een wankele motivering.  

 

De verwerende partij antwoordt hierop als volgt: 

 

Bij politieke handelingen dient de motivering te worden beoordeeld met respect voor de autonomie van 

wie een politiek besluit vormt. Verwerende partij verwijst naar de rechtspraak van de Franstalige Kamers 

van de Raad van State, omdat de wijziging van het decreet over het lokaal bestuur geïnspireerd zou 

zijn op de Code de la démocratie locale et de la décentralisation waarin al voorzien was in de 

constructieve motie van wantrouwen.  

 

Verwerende partij verwijst naar het arrest van de Raad van State van 17 mei 2016 met nr. 158.939. In 

dat arrest stelt de Raad van State dat:  

“Considérant, quant à la troisième branche, que les motifs de la confiance ou de la méfiance 

qui peut régner entre les membres d’une assemblée ou d’un collège démocratiquement élu, tel 

un conseil communal ou un collège des bourgmestre et échevins, paraissent relever 

exclusivement de l’appréciation de ses membres; que l’examen des motifs de cette confiance 

ou de cette méfiance est étranger au contrôle de légalité que le Conseil d’Etat peut exercer sur 

la base de l’article 14, § 1er, des lois  coordonnées le 12 janvier 1973“ 

De Raad van State geeft in voormeld arrest aan dat het onderzoek van de motieven van de motie van 

wantrouwen vreemd is aan de wettigheidscontrole die de Raad van State kan uitoefenen. 

 

Verwerende partij verwijst ook naar andere arresten van de Raad van State waarin de Raad oordeelde 

dat het aan de gemeenteraadraad zelf toekomt om de redenen aan te geven waarom zij overgaat tot 

de aanname van een constructieve motie van wantrouwen (RvS 16 september 2016, nr. 235.783, Bodlet 

en RvS 28 mei 2008, nr. 183.513, Vanbergen):  

“que les motifs de la confiance ou de la méfiance qui peut régner entre les membres d’une 

assemblée ou d’un collège démocratiquement élu, tel un conseil communal ou un collège des 

bourgmestre et échevins, relèvent exclusivement de l’appréciation de ses membres; que 

l’examen des motifs de cette confiance ou de cette méfiance est étranger au contrôle de légalité 

que le Conseil d’Etat peut exercer” 

 

Verwerende partij verwijst naar het recente arrest van de Raad van State van 1 december 2021, nr. 

252.283, Aydin. In dat arrest herhaalde de Raad haar eerdere visie en voegde daaraan toe dat:  

 

“La circonstance que le conseil communal dispose en l’occurrence d’un très large pouvoir 

d’appréciation, ou en d’autres termes, qu’il s’agisse d’une question de pure opportunité 

politique, a pour effet de restreindre la portée des moyens d’annulation que contestent la 

légalité interne de l’acte attaqué;" 

 

Verwerende partij geeft aan dat als gemeenteraadsleden aangeven niet te kunnen leven met een 

schepen die zijn afspraken niet nakomt, die beoordeling aan de gemeenteraad toekomt. Hoe en op 

welke wijze die afspraken zijn gemaakt, behoort tot de discretionaire politieke bevoegdheidsruimte van 

de gemeenteraad. Het is de gemeenteraad die de democratische controle uitoefent op de leden van het 

college van burgemeester en schepenen. Verwerende partij haalt aan dat de verzoekende partij vanuit 

een verkeerd uitgangspunt vertrekt bij zijn omschrijving van wat een constructieve motie van 

wantrouwen mag en kan zijn.  

 

Verwerende partij verwijst naar de voorbereidende werken bij de aanname van het decreet van 16 juli 

2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie. Daarin is 
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aangegeven dat: “De rechters toetsen enkel de formele motivering, de inhoudelijke motivering wordt 

niet beoordeeld. […] Er is een formele motivering vereist, maar de inhoudelijke beoordeling valt zoals 

gezegd buiten de toetsing van de Raad van State of de Raad voor Verkiezingsbetwistingen”.  

 

Verwerende partij haalt aan dat een motie van wantrouwen tot doel heeft om een breuk in het vertrouwen 

te herstellen. Dat het vertrouwen niet meer bestaat, heeft niet per definitie iets te maken met het 

disfunctioneren van een schepen, maar kan ook uit tal van andere motieven voortvloeien. In casu heeft 

de breuk in het vertrouwen te maken met het niet naleven van gemaakte afspraken. 

 

Beoordeling door de Raad 

 

De aanname van een individuele constructieve motie van wantrouwen is een bestuurshandeling die 

formeel gemotiveerd moet zijn overeenkomstig de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen. Het instrument van de motie van wantrouwen biedt de 

gemeenteraad de mogelijkheid om het vertrouwen op te zeggen in één of meerdere leden van het 

college van burgemeester en schepenen of in het voltallige college van burgemeester en schepenen.  

 

Door de aanname van een constructieve motie van wantrouwen blijkt het verlies van vertrouwen van de 

gemeenteraad in een uitvoerende mandataris. De beslissing over het aannemen van een motie van 

wantrouwen is een politieke beslissing waarbij het aan de gemeenteraad toekomt om zelf te oordelen 

over de motieven waarop zij een motie van wantrouwen al dan niet aanneemt.  

 

De motie van wantrouwen zoals opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur is geïnspireerd op 

de procedure van de motie van wantrouwen zoals die in het Waalse Gewest geldt. In het Waalse Gewest 

is deze procedure opgenomen in de Code de la démocratie locale et de la décentralisation.  

 

De besluiten van de gemeenteraad tot aanname van een constructieve motie van wantrouwen in de 

Waalse gemeenten zijn al een aantal keer voorwerp gewest van een bezwaar bij de Raad van State.  

 

De Franstalige Kamers van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben zich in 

verschillende arresten al uitgesproken over de vereiste van de formele motivering bij de aanname van 

de motie van wantrouwen.  

 

De Raad van State bevestigt in verschillende arresten dat het besluit tot aanname van de motie van 

wantrouwen onderworpen is aan de formele motivering zoals vereist door de formele motiveringswet. 

Uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt evenwel dat de Raad van State enkel een externe 

wettigheidscontrole uitvoert ten aanzien van de besluiten tot aanname van de motie van wantrouwen. 

De Raad van State is van mening dat de motie een politieke beslissing is waarbij het aan de 

gemeenteraad toekomt om zelf te oordelen over de motieven waarop zij een motie van wantrouwen 

aanneemt. De motieven voor de beslissing komen toe aan de gemeenteraad die daarover een grote 

beoordelingsmarge bezit. Een summiere motivering kan volstaan, waarbij gebruik kan worden gemaakt 

van stereotiepe argumenten, standaard- of stijlformules (RvS 11 juli 2006, nr. 161.253, Vanbergen). 

 

In het arrest Bodlet van 16 september 2016 (nr 235.783) stelt de Raad van State dat de controle van de 

motieven vreemd is aan de wettigheidscontrole die de Raad van State uitoefent: 

 

“que les motifs de la confiance ou de la méfiance qui peut régner entre les membres d’une 

assemblée ou d’un collège démocratiquement élu, tel un conseil communal ou un collège des 

bourgmestre et échevins, relèvent exclusivement de l’appréciation de ses membres; que 

l’examen des motifs de cette confiance ou de cette méfiance est étranger au contrôle de légalité 

que le Conseil d’État peut exercer”. 

 

In het arrest Aydin van 1 december 2021 (nr. 252.283) heeft de Raad van State bovenstaand principe 

herbevestigd. De Raad van State heeft daarbij aangevuld dat de gemeenteraad over een zeer ruime 



RVERKB 8 
 

beoordelingsmarge beschikt bij de aanname en de motivering van de motie. Het gaat volgens de Raad 

van State om een puur politieke kwestie:  

 

“L’article L1123-14, §1er du CwDEL précise que le conseil communal apprécie 

souverainement, par son vote, les motifs qui fondent la motion de méfiance constructive.  Les 

motifs de confiance ou de méfiance qui peuvent régner entre les membres d’une assemblée 

ou d’un collège démocratiquement élu, tel q’un conseil communal ou un collège, relèvent 

exclusivement de l’appréciation de ses membres et l’examen de ceux-ci est étranger au 

contrôle de légalité que le Conseil d’Etat peut exercer. La circonstance que le conseil 

communal dispose en l’occurrence d’un très large pouvoir d’appréciation, ou en d’autres 

termes, qu’il s’agisse d’une question de pure opportunité politique, a pour effet de restreindre 

la portée des moyens d’annulation que contestent la légalité interne de l’acte attaqué.;" 

 

Het feit dat de gemeenteraad in dit geval over een zeer ruime discretionaire bevoegdheid beschikt, of 

met andere woorden dat het een kwestie van zuiver politiek opportunisme is, heeft tot gevolg dat de 

draagwijdte van de gronden tot nietigverklaring die de interne wettigheid van de bestreden handeling 

betwisten, wordt beperkt. 

 

Wat de inhoudelijke motivering betreft van de motie aangenomen door de gemeenteraad van Anzegem 

in de zitting van 14 december 2022 kan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen niet tussenkomen. De 

motivering is een politiek aspect, waarop een inhoudelijke controle door de Raad niet mogelijk is. De 

Raad kan enkel vaststellen of er een motvering is opgenomen die verband houdt met het doel van de 

motie.  

 

Het besluit van de gemeenteraad van Anzegem van 14 december 2022 tot aanname van de individuele 

motie van wantrouwen bevat volgende motivering: 

“Bij de voordracht voor de verschillende leden van het college van burgemeester en schepenen 

bij aanvang van de legislatuur werden mondelinge afspraken gemaakt omtrent de opvolging 

van Johan Delrue na drie jaar door Louis Degroote. Met deze motie verzekeren de verschillende 

fracties in de coalitie een correcte uitvoering van deze afspraken”. 

 

Uit de motivering van de aanname van de individuele motie van wantrouwen leidt de Raad af dat de 

motie wordt gehanteerd om eerder gemaakte afspraken na de verkiezingen van 14 oktober 2018 te 

homologeren. De Raad stelt vast dat het functioneren in welke zin dan ook van de schepen niet is 

opgenomen in de motivering. De motivering verwijst louter naar een politieke mondelinge afspraak over 

de tussentijdse opvolging van de schepen in kwestie, tevens verzoekende partij. 

 

Het doel van de motie die door de gemeenteraad van Anzegem is aangenomen, betreft dus het louter 

nakomen van een politiek akkoord. Het komt niet aan de Raad toe om zich in de inhoudelijke motivering 

van de motie van wantrouwen te mengen. De Raad is, in navolging van de rechtspraak van de 

Franstalige Kamers van de Raad van State, van oordeel dat zij enkel kan controleren of er een 

motivering is opgenomen. De inhoud van de motivering en de motieven voor de aanname van de motie 

behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Er is in het bestreden besluit tot aanname van de 

motie van wantrouwen een motivering opgenomen. In de stukken die aangebracht zijn door verwerende 

partij blijkt dat er een mondelinge afspraak was die inhield dat verzoekende partij na drie jaar zijn 

schepenmandaat zou doorgeven aan de heer Louis Degroote. 

 

Los daarvan merkt de Raad op dat dergelijke politieke afspraken best worden vastgelegd in de 

gezamenlijke akte van voordracht die op de installatievergadering wordt beoordeeld. Als de 

coalitiepartners op dat moment een akkoord hebben dat er een tussentijdse vervanging van een 

schepen zal gebeuren gedurende de bestuursperiode, dan wordt die vervanging best opgenomen in de 

akte van voordracht. Het decreet over het lokaal bestuur voorziet in artikel 43 ook in de mogelijkheid om 

een vervanger op te nemen. Bij het bereiken van de einddatum van de verkozen schepen zoals 

opgenomen in de akte van voordracht, zal die van rechtswege ontslagnemend zijn en indien de 
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gemeenteraad het mandaat wenst in te vullen opgevolgd worden door de in de akte van voordracht 

voorgedragen opvolger. 

 

De Raad is van oordeel dat de motie van wantrouwen niet zou mogen dienen voor mondeling gemaakte 

afspraken te honoreren, aangezien die mondelinge afspraken veruitwendigd kunnen worden in de 

gezamenlijke akte van voordracht. 

 

Niettegenstaande oordeelt de Raad dat zij niet in de inhoudelijke motieven voor de aanname van de 

motie van wantrouwen kan treden. De aanname van de motieven behoort tot de bevoegdheid van de 

gemeenteraad. 

 

Het middel is ongegrond. Het tweede middel, aangevoerd door verzoekende partij, dient dan ook te 

worden afgewezen. 

 

C. DERDE MIDDEL 

 

Standpunt van de partijen 

 

In dit middel roept verzoekende partij de schending in van artikel 1128 van het Burgerlijk Wetboek. 

Verzoekende partij stelt dat een ambt geen verhandelbaar goed vormt waarover afspraken kunnen 

worden gemaakt, die later aanleiding kunnen geven tot een individuele constructieve motie van 

wantrouwen. 

 

Verzoekende partij stelt dat uit de motivering van de bestreden motie en gemeenteraadsbeslissingen 

blijkt dat deze op een voorgehouden mondeling akkoord tot overdracht van het mandaat van schepen 

berusten. Verzoekende partij kwalificeert dit als een ambtenhandel of ambtenverkoop. Overeenkomstig 

artikel 1128 van het Burgerlijk Wetboek kunnen alleen zaken die in de handel zijn, het voorwerp 

uitmaken van een overeenkomst. Een schepenambt is volgens verzoekende partij geen goed dat in de 

handel is. Er kan dan ook geen sprake zijn van een rechtsgeldig voorwerp van een overeenkomst rond 

een schepenmandaat. In de bestreden motie kan dan ook niet nuttig of rechtsgeldig verwezen worden 

naar een vermeend mondeling akkoord.  

 

De verwerende partij antwoordt hierop als volgt: 

 

Het ambt van schepen is volgens verwerende partij niet in de handel. Maar dit spreekt niet tegen dat er 

politieke afspraken kunnen worden gemaakt rond de toekenning of verdeling van mandaten. Er zijn na 

de verkiezingen van 14 oktober 2018 duidelijke afspraken gemaakt. Dergelijke afspraken zijn evident 

mogelijk en ook toegelaten door de decreetgever door de mogelijkheid om een akte van voordracht in 

te dienen en een opvolger voor te dragen in die akte van voordracht.  

 

Verwerende partij geeft aan dat er geen civielrechtelijke overeenkomst bestaat. Als die al zou bestaan, 

dan zou ook enkel de burgerlijke rechtbank bevoegd zijn om zich daarover uit te spreken.  

Dit betekent volgens verwerende partij niet dat er geen afspraken kunnen worden gemaakt. De 

gemeenteraadsleden zien in dit geval dat een bepaalde politieke afspraak niet is gerespecteerd. Van 

daaruit hebben de gemeenteraadsleden geconcludeerd dat zij de schepen, die de politieke afspraken 

niet nakomt, wantrouwen. Via de individuele constructieve motie van wantrouwen hebben de 

gemeenteraadsleden de eerder gemaakte afspraken laten nakomen.  

 

Beoordeling door de Raad 

 

Het middel is ongegrond.  

 

De Raad volgt de redenering van verzoekende partij dat een politiek mandaat geen goed is dat 

verhandelbaar is. Dit betekent evenwel niet dat hierover geen politieke afspraken kunnen worden 

gemaakt. Het decreet over het lokaal bestuur voorziet ook expliciet in de mogelijkheid om als 
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coalitiepartners een afspraak te maken over het aantal schepenen, de verdeling van de 

schepenmandaten tussen de fracties en de verkozenen die worden voorgedragen als kandidaat-

schepen. Artikel 43 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt namelijk dat de gemeenteraad de 

schepenen verkiest op basis van een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen. 

In de akte van voordracht kan ook de einddatum van het mandaat van een kandidaat-schepen worden 

vermeld. Dit biedt de mogelijkheid aan de coalitiepartners om concrete afspraken te maken rond 

tussentijdse opvolging van een schepen.  

 

Door de aanname van een individuele of een constructieve motie van wantrouwen kan de 

gemeenteraad de zittende leden van het college van burgemeester en schepenen ontslaan. Na de 

aanname van dergelijke motie zal worden overgegaan tot de verkiezing van de nieuwe leden van het 

college. De aanname van de motie van wantrouwen betekent niet dat er gehandeld wordt in politieke 

mandaten. 

 

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

 

VI. INZAKE DE KOSTEN 

 

De verwerende partij vraagt om rechtsplegingsvergoeding van 700,00 EUR ten laste te leggen van de 

verzoekende partij.  

 

Het DBRC-decreet voorziet niet in de toekenningsmogelijkheid van een rechtsplegingsvergoeding voor 

wat betreft de verkiezingsbetwistingen. De Raad is aldus niet bevoegd om de in het ongelijk gestelde 

partij te veroordelen tot een rechtsplegingsvergoeding. 

 

Het verzoek van de verwerende partij wordt bijgevolg afgewezen. 
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BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN 

 

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

 

2. De besluiten van de gemeenteraad van Anzegem van 14 december 2021 tot aktename van de 

ontvankelijkheid en tot aanname van de ingediende individuele motie van wantrouwen en alle 

daaraan verwante besluiten worden geldig verklaard.  

 

3. De Raad verklaart het besluit van de gemeenteraad van Anzegem van 14 december 2021 tot 

aktename van de ontvankelijkheid van de ingediende individuele motie van wantrouwen, 

geldig. 

 

4. De Raad verklaart het besluit van de gemeenteraad van Anzegem van 14 december 2021 tot 

aanname van de ingediende individuele motie van wantrouwen geldig. 

 

5. De Raad verklaart het besluit van de gemeenteraad van Anzegem van 14 december 2021 tot 

aktename van de ontvankelijkheid van de ingediende akte van voordracht van de nieuwe 

schepen geldig. 

 

6. De Raad verklaart het besluit van de gemeenteraad van Anzegem van 14 december 2021 tot 

installatie en eedaflegging van een nieuwe schepen geldig. 

 

7. De eis van de verwerende partij om een rechtsplegingsvergoeding van 700,00 EUR ten laste te 

leggen van de verzoekende partij wordt afgewezen. 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 17 februari 2022, door de tweede kamer, die samengesteld is 

uit: 

   

 Hilde DERDE voorzitter van de tweede kamer 

 Ronny FREDERICKX bestuursrechter 

 Stef KEUNEN bestuursrechter 

bijgestaan door   

 Margot DEPRAETERE toegevoegd griffier 
 

   

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de tweede kamer, 

Margot DEPRAETERE Hilde DERDE 
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