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Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezingen.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Op 14 oktober 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft bij beschikking van 5 december 2018 de resultaten van
de verkiezingen voor de gemeenteraad van Laakdal geldig verklaard.
Argumentatie
De gemeenteraad dient bij de installatievergadering kennis te nemen van het besluit van de Raad
voor Verkiezingsbetwistingen.
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen stelt na ambtshalve onderzoek vast dat de zetelverdeling
tussen de lijsten en de rangorde van de raadsleden en hun opvolgers juist is en verklaart derhalve de
verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 geldig.
JURIDISCH KADER
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Het Lokaal en Provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011.
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 mei 2018 tot vaststelling van het aantal te verkiezen
gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, leden van de OCMW raden van
Voeren en randgemeenten, leden van het vast bureau van Voeren en de randgemeenten,
districtraadsleden per district in Antwerpen, leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst per
gemeente, provincieraadsleden per provincie in het Vlaams gewest, en tot verdeling van de
provincieraadsleden over de provinciedistricten.
Het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau en de andere stukken betreffende de
gemeenteraadsverkiezingen die op zondag 14 oktober 2018 hebben plaatsgevonden.
De beschikking van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 5 december 2018 houdende de
geldigverklaring van de verkiezingen van de gemeenteraad van Laakdal.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
NVT.
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van de beschikking van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 5
december 2018 houdende de geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober 2018 van de gemeente Laakdal.
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Kennisname van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Mevrouw Kristin GIELIS werd voorgedragen als burgemeester door een akte van voordracht op 22
oktober 2018 bij de gouverneur. Door het ministerieel besluit van 30 november 2018 werd zij
benoemd tot burgemeester van Laakdal. Zij heeft bij de gouverneur de eed afgelegd op 11 december
2018.
Argumentatie
Uit het ministerieel besluit van 30 november 2018 blijkt dat er geen belemmering was voor de
benoeming van mevrouw Kristin GIELIS tot burgemeester. De gemeenteraad dient kennis te nemen
van de aanstelling en eedaflegging van mevrouw Kristin GIELIS als burgemeester.
JURIDISCH KADER
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 58.
Ministerieel besluit van 30 november 2018 houdende de benoeming van mevrouw Kristin GIELIS tot
burgemeester van de gemeente Laakdal.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
NVT.

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het ministerieel besluit van 30 november 2018 houdende de
benoeming van mevrouw Kristin GIELIS tot burgemeester van Laakdal met ingang van 1 januari 2019.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van de akte van eedaflegging dd. 11 december 2018 van mevrouw
Kristin GIELIS in handen van de provinciegouverneur.
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Installatie gemeenteraadsleden. Onderzoek van de geloofsbrieven - eedaflegging vaststelling van de rangorde.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Op 14 oktober 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Die verkiezingen leiden tot een
nieuwe samenstelling van de gemeente- en OCMW raden. De nieuwe verkozenen dienen te worden
geïnstalleerd. De uittredende voorzitter heeft bepaald dat de installatievergadering doorgang vindt op
donderdag 3 januari 2019.
Argumentatie
Er werd een afstand van mandaat ingediend door volgende verkozenen:
• De heer Ludo CALLENS
• De heer Patrik VANKRUNKELSVEN
• De heer Stein VOET
Er is vastgesteld dat de geloofsbrieven tijdig en behoorlijk werden ingediend en deze werden ter
inzage gelegd met respect voor de decretale bepalingen. Er werden hiertegen geen bezwaren
ingediend binnen de voorgeschreven termijn.
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat volgende verkozenen, respectievelijk hun opvolgers
die worden uitgenodigd om de eed af te leggen voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden: Theo
VAN DE WEYER, Benny SMETS, Frank SELS, Tine GIELIS, Gerda BROECKX, Raf MOONS, Ils VAN
HOVE, Jeroen HELSEN, Jurgen MENSCH, Niels VERMEULEN, Caroline JANSSENS, Paul
MONDELAERS, Leander DAEMS, Lien VAN THIELEN, An HELSEN, Nele DEVOGHEL, Bart
BAUMANS, Hanne LINTERMANS, Willem VANKRUNKELSVEN, Anja WILLIAMS, Stefaan HOES,
Annicq DE NEVE, Felix VANBEL, Emily VERBEEK en Ingrid DE ROP.
Deze personen hebben op eer verklaard zich niet in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden
en kunnen aldus tot de eedaflegging worden toegelaten.
Mevrouw Tine GIELIS heeft reeds op 11 december 2018 de eed afgelegd als burgemeester; conform
artikel 59 DLB geldt deze eedaflegging ook als eedaflegging als gemeenteraadslid.
De verkozenen en respectieve opvolgers hebben de in artikel 6 §3 voorgeschreven eed 'Ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen' beurtelings afgelegd in handen van de
voorzitter van de installatievergadering. Voor het vervullen van de formaliteit van de eedaflegging van
de raadsleden werd tevens een afzonderlijke akte opgesteld en ondertekend door betrokkenen.
Nadat akte is genomen van de eedaflegging zijn de betrokkenen geïnstalleerd als gemeenteraadslid
en dient de rangorde te worden bepaald.
De rangordebepaling is expliciet opgenomen in artikel 6 §7 DLB en moet onmiddellijk na de
eedaflegging worden vastgesteld. Ze wordt bepaald op basis van anciënniteit of, in voorkomend geval,

op het aantal naamstemmen of lijststemmen. Daartoe werd een (ontwerp van) rangordetabel
opgemaakt met aanduiding van de rangorde van de raadsleden.
JURIDISCH KADER
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Omzendbrief KB / ABB 2018 /3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode.
Het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 14 oktober 2018 met de resultaten van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
De beschikking van de raad voor verkiezingsbetwistingen van 5 december houdende de
geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 van de
gemeente Laakdal.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van volgende afstanden van mandaat:
• De heer Ludo CALLENS
• De heer Patrik VANKRUNKELSVEN
• De heer Stein VOET
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van:
• Voor lijst nr. 2 (N-VA):
o Jeroen HELSEN
o Niels VERMEULEN
o Caroline JANSSENS
o Leander DAEMS
o Anja WILLIAMS
• Voor lijst nr. 3 (CD&V):
o Tine GIELIS
o Raf MOONS
o Gerda BROECKX
o An HELSEN
o Felix VANBEL
o Ils VAN HOVE
o Nele DEVOGHEL
o Hanne LINTERMANS
• Voor lijst nr. 5 (Vlaams Belang):
o Lien VAN THIELEN
o Annicq DE NEVE
o Ingrid DE ROP
• Voor lijst nr. 7 (Stem! & Open VLD):
o Willem VANKRUNKELSVEN
o Emily VERBEEK
• Voor lijst nr. 8 (PROLAAKDAL):
o Frank SELS
o Benny SMETS
o Jurgen MENSCH
o Bart BAUMANS
o Theo VAN DE WEYER
o Stefaan HOES

Artikel 3
De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging in handen van de uittredende voorzitter en
vervolgens worden volgende personen geïnstalleerd als gemeenteraadslid:
• Voor lijst nr. 2 (N-VA):
o Jeroen HELSEN
o Niels VERMEULEN
o Caroline JANSSENS
o Leander DAEMS
o Anja WILLIAMS
• Voor lijst nr. 3 (CD&V):
o Tine GIELIS
o Raf MOONS
o Gerda BROECKX
o An HELSEN
o Felix VANBEL
o Ils VAN HOVE
o Nele DEVOGHEL
o Hanne LINTERMANS
• Voor lijst nr. 5 (Vlaams Belang):
o Lien VAN THIELEN
o Annicq DE NEVE
o Ingrid DE ROP
• Voor lijst nr. 7 (Stem! & Open VLD):
o Willem VANKRUNKELSVEN
o Emily VERBEEK
• Voor lijst nr. 8 (PROLAAKDAL):
o Frank SELS
o Benny SMETS
o Jurgen MENSCH
o Bart BAUMANS
o Theo VAN DE WEYER
o Stefaan HOES
Artikel 4
De gemeenteraad stelt de tabel van rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast:
rangorde naam en voornaam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

VAN DE WEYER Theo
SMETS Benny
SELS Frank
GIELIS Tine
BROECKX Gerda
MOONS Raf
VAN HOVE Ils
HELSEN Jeroen
MENSCH Jurgen
VERMEULEN Niels
JANSSENS Caroline
VANBEL Felix
MONDELAERS Paul
DAEMS Leander
VAN THIELEN Lien
HELSEN AN
DEVOGHEL Nele

anciënniteit
in maanden

in dagen

391
360
288
144
144
144
87
72
72
72
72
72
27
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
4
25
0
0
0

bekomen
naamstemmen

lijst

221
765
1.323
2.104
572
490
420
622
454
420
359
297
243
281
586
503
359

PROLAAKDAL
PROLAAKDAL
PROLAAKDAL
CD&V
CD&V
CD&V
CD&V
N-VA
PROLAAKDAL
N-VA
N-VA
CD&V
Groen
N-VA
Vlaams Belang
CD&V
CD&V

18
19
20
21
22
23
24
25

BAUMANS Bart
LINTERMANS Hanne
VANKRUNKELSVEN Willem
WILLIAMS Anja
HOES Stefaan
DE NEVE Annicq
VERBEEK Emily
DE ROP Ingrid
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0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

328
326
298
244
215
170
167
142

PROLAAKDAL
CD&V
Stem! & Open VLD
N-VA
PROLAAKDAL
Vlaams Belang
Stem! & Open VLD
Vlaams Belang

De fractievorming in de gemeenteraad (optioneel).

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Artikel 36 §1 van het decreet lokaal bestuur stelt dat een of meer gemeenteraadsleden die op
dezelfde lijst zijn verkozen een fractie vormen.
In afwijking hiervan kunnen kandidaat-gemeenteraadsleden die op dezelfde lijst zijn verkozen twee
fracties vormen mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Ook kunnen een of meer
gemeenteraadsleden die verkozen zijn op lijsten die zich uiterlijk op de installatievergadering onderling
verenigen, een fractie vormen.
Argumentatie
De beslissing om vanuit één lijst twee afzonderlijke fracties te vormen in de gemeenteraad, moest al
genomen zijn bij de indiening van de akte van voordracht of de verbeteringsakte van de kandidaten
voor de gemeenteraadsverkiezingen zelf bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau.
Aangezien dit niet is gebeurd, kunnen geen aparte fracties in de gemeenteraad meer gevormd
worden.
Tot de onderlinge vereniging van lijsten moet beslist worden uiterlijk op de installatievergadering van
de gemeenteraad door een meerderheid van de verkozen raadsleden op elk van deze lijsten. Er
is geen enkele lijst die de wens heeft uitgedrukt zich met een andere lijst te verenigen tot één fractie.
JURIDISCH KADER
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 36.
Omzendbrief KB / ABB 2018 /3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode, inzonderheid punt 2.6 van de omzendbrief.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
NVT.
BESLUIT
Artikel 1
De raad stelt vast dat er geen akte inzake fractievorming is ingediend en er aldus geen aparte fracties
binnen één lijst worden gevormd.
Artikel 2

De raad stelt vast dat geen enkele lijst te kennen heeft gegeven om zich te verenigen met een andere
lijst tot één fractie en aldus geen enkele lijst zich verenigt met een andere lijst tot één fractie.
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Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Op 14 oktober 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Die verkiezingen leiden tot een
nieuwe samenstelling van de gemeente- en OCMW raden.
Thans dient een nieuwe voorzitter van de gemeenteraad te worden verkozen die tevens van
rechtswege ook voorzitter van de OCMW-raad is. Dit gebeurt op basis van een akte van voordracht.
Argumentatie
Op de installatievergadering en nadat de gemeenteraadsleden de eed hebben afgelegd, verkiest de
gemeenteraad zijn voorzitter onder de gemeenteraadsleden van Belgische nationaliteit.
Er werd een geldige gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van Raf
MOONS overhandigd aan de algemeen directeur op 18 december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen
voor de installatievergadering van de gemeenteraad.
Na de eedaflegging overhandigt de algemeen directeur de gezamenlijke akte van voordracht van de
kandidaat-voorzitter ter zitting aan de voorzitter van de installatievergadering.
De voorzitter onderzoekt de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op de
decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten en hij stelt vast:
• Dat de akte ondertekend is door meer dan de helft van de gemeenteraadsleden die op de
installatievergadering de eed hebben afgelegd en door een meerderheid van de
gemeenteraadsleden die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen;
• Dat de kandidaat-voorzitter de Belgische nationaliteit bezit.
De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter maakt geen melding van een
einddatum van het mandaat en geen melding van diegene die hem zal opvolgen voor de resterende
duurtijd van het mandaat.
Aangezien de akte van voordracht ontvankelijk is, wordt de voorgedragen kandidaat verkozen
verklaard en dient er geen stemming plaats te vinden.
De kandidaat-voorzitter heeft reeds de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid heden afgelegd en
er moet aldus geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad nog afgelegd worden.
JURIDISCH KADER
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 7.
Omzendbrief KB / ABB 2018 /3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode.
Het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 14 oktober 2018 met de resultaten van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
De beschikking van de raad voor verkiezingsbetwistingen van 5 december 2018 houdende de
geldigverklaring van de verkiezingen van de gemeenteraad van Laakdal.
BESLUIT

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de
kandidaat-voorzitter.
Artikel 2
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Raf MOONS wordt verkozen verklaard tot voorzitter
van de gemeenteraad.
Artikel 3
De verkozen verklaarde voorzitter, de heer Raf MOONS neemt met onmiddellijke ingang het
voorzitterschap van de installatievergadering over van de uittredende voorzitter.
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Verkiezing van de schepenen - eedaflegging - bepaling rangorde.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Op 14 oktober 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Die verkiezingen leiden tot een
nieuwe samenstelling van de gemeente- en OCMW raden.
Thans dient overgegaan te worden tot de verkiezing van de schepenen.
Er werd hiervoor een gezamenlijke akte van voordracht ingediend bij de algemeen directeur.
Argumentatie
Op de installatievergadering en nadat de gemeenteraadsleden de eed hebben afgelegd, verkiest de
gemeenteraad de schepenen.
De schepenen worden door de gemeenteraad verkozen onder de gemeenteraadsleden op basis van
een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, ondertekend door meer dan de
helft van de verkozen gemeenteraadsleden en door een meerderheid van de verkozenen op dezelfde
lijst waarbij:
- alleen handtekeningen van gemeenteraadsleden die de eed hebben afgelegd in aanmerking worden
genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de eed als gemeenteraadslid
hebben afgelegd;
- niemand meer dan één akte van voordracht kan ondertekenen;
Er werd een geldige gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen overhandigd aan de
algemeen directeur op 19 december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering
van de gemeenteraad. Deze akte van voordracht stelt ook het aantal schepenen vast. De algemeen
directeur heeft een afschrift van de akte overhandigd aan de burgemeester.
Na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden overhandigt de algemeen directeur de gezamenlijke
akte van voordracht van de kandidaat-schepenen ter zitting aan de voorzitter van de gemeenteraad.
De voorzitter onderzoekt de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen op de
decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten en hij stelt vast:
• Dat de akte ontvankelijk is;
• Dat de akte immers tijdig is ingediend;

• Dat de voorgedragen kandidaten worden gesteund door voldoende gemeenteraadsleden
zoals decretaal voorgeschreven.
Er wordt tevens vastgesteld dat de samenstelling bestaat uit personen van verschillend geslacht.
Aangezien de akte van voordracht ontvankelijk is, worden de voorgedragen kandidaten verkozen
verklaard en dient er geen stemming plaats te vinden.
De rangorde van de schepenen is bepaald zoals de rangorde op de gezamenlijke akte van
voordracht.
De kandidaat schepenen leggen de eed als schepen af in handen van de burgemeester. Er wordt
hiervoor een afzonderlijke akte opgemaakt.
JURIDISCH KADER
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 42, §§ 1, 2 en 3, 43,
§§ 2, 3 en 4, 44, lid 1 en 2, 49, § 1, lid 1, 3 en 4.
Omzendbrief KB / ABB 2018 /3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode.
Het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 14 oktober 2018 met de resultaten van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
De beschikking van de raad voor verkiezingsbetwistingen van 5 december 2018 houdende de
geldigverklaring van de verkiezingen van de gemeenteraad van Laakdal.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis vn de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de
kandidaat-schepenen.
Artikel 2
De voorgedragen kandidaat-schepenen worden verkozen verklaard in de rangorde van de gezanlijke
akte van voordracht van de kandidaat schepenen, meer bepaald:
Naam Schepen
Frank SELS
Gerda BROECKX
Benny SMETS
Jurgen MENSCH

Mandaat
Eerste schepen
Tweede schepen
Derde schepen
Vierde schepen

Einddatum
Geen
Geen
Geen
Geen

Naam opvolger
NVT
NVT
NVT
NVT

Artikel 3
De gemeenteraad neemt akte van de rangorde waarin de schepenen werden geïntalleerd:
•
•
•
•

Eerste schepen: Frank SELS
Tweede schepen: Gerda BROECKX
Derde schepen: Benny SMETS
Vierde schepen: Jurgen MENSCH

Artikel 4
De gemeenteraad neemt kennis van de akte van eedaflegging van de schepenen.
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Verkiezing van de politieraadsleden.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Op 14 oktober 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Die verkiezingen leiden tot een
nieuwe samenstelling van de politieraad.
De verkiezing van de leden van de politieraad vindt plaats tijdens de installatievergadering van de
gemeenteraad of ten laatste binnen de 10 dagen die erop volgen.
Een gezamenlijke akte van voordracht moet worden ingediend op een door de burgemeester
bepaalde datum bij de burgemeester bijgestaan door de algemeen directeur. De burgemeester heeft
na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de voordrachtakten, de kandidatenlijst
afgesloten en de kandidaten in alfabetische volgorde gerangschikt.
Argumentatie
De burgemeester neemt tijdens de verkiezing van de politieraadsleden het voorzitterschap over. Er
wordt een bureau voor de kiesverrichtingen samengesteld waarbij de burgemeester wordt bijgestaan
door de twee jongste raadsleden, zijnde Willem VANKRUNKELSVEN en Lien VAN THIELEN.
Aangezien Lien VAN THIELEN zelf kandidaat is, wordt er conform punt 3.7.3. van de omzendbrief van
13 november 2018 de mandataris genomen die na haar de jongste in leeftijd is, zijnde Emily
VERBEEK.
Het kiesbureau wordt aldus samengesteld als volgt: de burgemeester, Willem VANKRUNKELSVEN
en Emily VERBEEK.
De politieraad van de meergemeentezone Geel-Laakdal-Meerhout is overeenkomstig artikel 12,
eerste lid, van de wet van 7 december 1998, samengesteld uit 19 verkozen leden.
De gemeenteraad van Laakdal dient overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de wet van 7
december 1998 over te gaan tot verkiezing van 5 leden van de gemeenteraad als lid van de
politieraad.
De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de meergemeentezone zijn van
rechtswege lid van de politieraad; zij worden niet meegerekend in het overeenkomstig te verkiezen
aantal leden van de politieraad.
Elk van de 25 gemeenteraadsleden beschikt overeenkomstig artikel 16 van de wet van 7 december
1998 over 3 stemmen. Elk gemeenteraadslid ontvangt zoveel stembiljetten als hij stemmen heeft. De
stemming gebeurt bij geheime stemming en in één enkele stemronde.
Er werden vier voordrachtakten ingediend overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van het koninklijk
besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de
politieraad.
Om te kunnen worden verkozen tot werkend lid of opvolger van de politieraad, moet de kandidaat op
de dag van de verkiezing deel uitmaken van de gemeenteraad van een van de gemeenten die de
meergemeentezone vormen.
De voordrachtakten dragen respectievelijk volgende kandidaten voor en zijn ondertekend zijn door de
volgende verkozenen voor de gemeenteraad:
Werkende leden

HELSEN Jeroen

Kandidaat opvolgers

Voordragende raadsleden

VERBEEK Emily

DAEMS Leander

VERMEULEN Niels
HELSEN Jeroen
WILLIAMS Anja
JANSSENS Caroline
LINTERMANS Hanne

VAN DE WEYER Theo

MOONS Raf
HELSEN An
VAN HOVE Ils
GIELIS Kristin
BAUMANS Bart
SMETS Benny

VAN THIELEN Lien

SELS Frank

VAN THIELEN Lien

VERMEULEN Niels

VERBEEK Emily

DAEMS Leander
VERMEULEN Niels
HELSEN Jeroen
WILLIAMS Anja
JANSSENS Caroline

VOET Stein

DEVOGHEL Nele

MOONS Raf
HELSEN An
VAN HOVE Ils
GIELIS Kristin

De burgemeester heeft de kandidatenlijst opgemaakt, overeenkomstig artikel 7 van het voornoemd
koninklijk besluit op grond van de ingediende voordrachtakten en luidend als volgt:
Werkende leden
Kandidaat opvolgers
HELSEN Jeroen

VERBEEK Emily

LINTERMANS Hanne
VAN DE WEYER Theo

BAUMANS Bart
SMETS Benny

VAN THIELEN Lien
VERMEULEN Niels

VERBEEK Emily

VOET Stein

DEVOGHEL Nele

De voordrachtakten en de door de burgemeester opgemaakte kandidatenlijst zijn op de
gemeentesecretarie neergelegd waar de gemeenteraadsleden en de kandidaten er tijdens de
diensturen kennis van hebben kunnen nemen.
De verkiezing van de politieraadsleden verloopt volgens het stelsel van het meervoudig stemrecht, in
één enkele stemronde en bij geheime stemming.

Er werd gebruik gemaakt van een vooraf opgemaakt eenvormig stembiljet waarop de namen van de
kandidaat-effectieve leden alfabetisch zijn vermeld respectievelijk gevolgd door de namen van de
kandidaat-opvolgers in de precieze orde zoals vermeld op de voordrachtakte. Het stembiljet voorziet
enkel naast de kandidaat-effectieve leden een stemvakje.
Stelt vast Willem VANKRUNKELSVEN en Emily VERBEEK de burgemeester bijstaan bij de
verrichtingen van de stemming en van de stemopneming (artikel 10 van het koninklijk besluit van 20
december 2000);
Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van de effectieve leden
en hun opvolgers van de politieraad:
• 25 raadsleden nemen deel aan de stemming en ontvangen ieder 3 stembiljetten,
• 75 stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters,
Gelet op de stemopneming waarbij de geldige, respectievelijk ongeldige en blanco stembiljetten
worden gerangschikt en geteld en apart worden gelegd;
De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat:
• geen nietige stembiljetten,
• geen blanco stembiljetten,
• 75 geldige stembiljetten.
Bij de stemopneming worden vervolgens de geldige stembiljetten gerangschikt en geteld volgens de
naam van het kandidaat-effectief lid waarvoor een stem is uitgebracht.
De op deze 75 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt:
Naam en voornaam van de kandidaat effectieve leden
HELSEN Jeroen

Aantal bekomen stemmen
12

LINTERMANS Hanne

14

VAN DE WEYER Theo

14

VAN THIELEN Lien

9

VERMEULEN Niels

12

VOET Stein

14
75

Totaal aantal stemmen
Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen kandidaten
effectieve leden.
Stelt vast dat 5 kandidaat effectieve leden, die het grootste aantal stemmen hebben bekomen,
verkozen worden.
Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden zijn vervuld door:

- 4 verkozen kandidaat-effectieve leden;
- niet voor 1 kandidaat, de heer Stein VOET, die de voorwaarde van artikel 14 van de Wet van 7
december 1998 niet vervult waardoor zijn verkiezing geen uitwerking kan krijgen.
- De 5 kandidaten, van rechtswege de opvolgers van deze 6 kandidaat-effectieve leden;
Stelt vast dat:
- Geen enkel effectief lid zich bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald in artikel
15 van de Wet van 7 december 1998;
Bijgevolg kan Stein VOET niet tot eedaflegging worden toegelaten: Nele DEVOGHEL, opvolgster, zal
zijn plaats innemen in toepassing van artikel 17, tweede lid, van de Wet van 7 december 1998.
Gelet op het proces-verbaal van de verkiezing zoals opgemaakt door de algemeen directeur en
ondertekend door de burgemeester, de 2 jongste raadsleden Willem Vankrunkelsven en Emily
Verbeek en de algemeen directeur.
Stelt vast dat geen enkel ander raadslid te kennen heeft gegeven het proces-verbaal te willen
ondertekenen.
De burgemeester kondigt de verkiezingsuitslag in openbare zitting af.
JURIDISCH KADER
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 14 oktober 2018 met de resultaten van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
De beschikking van 5 december 2018 van de raad van verkiezingsbetwistingen houdende de
geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 van de
gemeente Laakdal.
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus, gewijzigd bij de wet van 21 mei 2018.
Inzonderheid artikel 17, 2de lid van de wet van 7 december 1998 dat stelt dat: 'Wie zou verkozen zijn
doch wiens verkiezing geen uitwerking kan krijgen, wordt wegens onverenigbaarheid vervangen door
zijn opvolger'.
Het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de
leden van de politieraad, gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 november 2018.
De omzendbrief van 13 november 2018 betreffende de verkiezing en de installatie van de
politieraadsleden van een meergemeentezone.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de lijst van de verkozen effectieve politieraadsleden en van hun
opvolgers opgesteld door de burgemeester.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt akte van de afkondiging van de uitslag door de burgemeester.
Artikel 3

De volgende effectieve leden en hun opvolgers zijn verkozen:

Verkozen zijn tot effectief lid van de politieraad

De kandidaten die als opvolgers voor elk
hiernaast vermeld verkozen effectief werden
voorgedragen van rechtswege en in de volgorde
van de voordrachtakte de opvolgers zijn van deze
verkozen effectieve leden.
1. Verbeek Emily

Helsen Jeroen

Lintermans Hanne
1. Baumans Bart
Van de Weyer Theo
2. Smets Benny
1. Verbeek Emily
Vermeulen Niels
1. Devoghel Nele
Voet Stein
Artikel 4
Stelt vast dat Stein Voet niet voldoet aan artikel 14 van de wet van 7 december 1998 en zijn
verkiezing zodoende geen uitwerking kan krijgen. Zodoende wordt hij in toepassing van artikel 17, 2de
lid van de wet van 7 december 1998 vervangen door zijn opvolgster Nele Devoghel die van
rechtswege de opvolgster is van voornoemd verkozen effectief lid en wel voldoet aan de voorwaarde
van artikel 14.
Artikel 5
Het dossier van de verkiezing wordt onverwijld per aangetekende zending overeenkomstig artikel 15
van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van
de leden van de politieraad naar de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen gezonden.
Het bevat twee afschriften van het proces-verbaal met de stembiljetten, zowel de geldige als de
ongeldige, en alle nodige bewijsstukken.

De voorzitter verklaart de zitting geheven om 21.00 uur.
Algemeen directeur
Jerry Verspreet

Voorzitter
Raf Moons

