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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Steven Vandeput, burgemeester-voorzitter; de heer Marc Schepers, schepen; 
mevrouw Dymfna Meynen, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; mevrouw Laurence 
Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske Dexters, schepen; de 
heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; de heer Koen Deconinck, 
algemeen directeur

Afwezig:
de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-
algemeendirecteur

Beschrijving

Aanleiding en context
Om de vier jaar wordt een zogenaamde 'lijst van gezworenen' opgemaakt.  Dit is 
een lijst met personen die in aanmerking komen om in een assisenjury te zetelen. 
 De laatste lijst dateert van 2017, hetgeen betekent dat het in 2021 tijd is voor een 
herziening.  
In de loop van de maand januari moet de burgemeester, bijgestaan door twee 
schepenen, gezworenen bij loting aanwijzen uit de laatste kieslijst.  

Argumentatie
De loting heeft in het openbaar plaats op het gemeentehuis van de stad Hasselt op 
donderdag 28 januari 2021 om 14u.
De loting zal gebeuren door burgemeester Steven Vandeput, die wordt bijgestaan 
door schepen Joske Dexters en schepen Laurence Libert. 
Deze info wordt bij officiële aanplakking en via de website bekend gemaakt.  

Juridische grond
Omzendbrief van 8 januari 2021 betreffende het opmaken van de lijsten van 
gezworenen. 
Overeenkomstig de artikelen 217 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. 
De uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van dat Wetboek wordt geregeld bij 
ministerieel besluit van 19 oktober 1972 (Belgisch Staatsblad van 24 november 
1972), gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 december 1980 (Belgisch 
Staatsblad van 19 december 1980, erratum van 11 februari 1981), van 12 januari 
1995 (Belgisch Staatsblad van 24 januari 1995), van 2 mei 1995 (Belgisch 
Staatsblad van 14 juni 1995), van 17 augustus 2012 (Belgisch Staatsblad van 15 
oktober 2012), van 30 december 2016 (Belgisch Staatsblad van 30 december 
2016)en van 19 september 2019 (Belgisch Staatsblad van 24 september 2019. 
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Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 56, §2 van het decreet lokaal bestuur:

Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd 
overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig 
andere wettelijke en decretale bepalingen.

Besluit

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed dat de loting van de 
gezworenen zal gebeuren in het openbaar in het gemeentehuis van de stad 
Hasselt op donderdag 28 januari 2021 om 14u door burgemeester Vandeput, 
schepen Dexters en schepen Libert.  

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het college van burgemeester en schepenen 

burgemeester-voorzitter
Steven Vandeput

algemeen directeur
Koen Deconinck


