Hoofdbureau van de
GEMEENTE: ………

Formulier C8

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006
Proces-verbaal van de definitieve afsluiting van de kandidatenlijst met beroep. (art. 26septies, BGKWB1)
__________________________________________________________________________________________________

A. Eigenlijke definitieve afsluiting.
Vergadering van 14 september 2006
(Donderdag, 24ste dag voor de stemming).
Het niet
dienende
zorgvuldig
doorhalen

Het hoofdbureau,
Gelet op de kandidatenlijst voorlopig afgesloten op 11 september 2006;
Gelet op de overeenkomstig artikel 26ter van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek
ingediende bezwaren tot betwisting van de verkiesbaarheid van
M2

Gelet op de memories, verbeterings- of aanvullingsakten ingediend overeenkomstig artikel
26quinquies van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek;
Gelet op de andere door de voorzitter van het bureau ontvangen of bijeengebrachte documenten.

Het niet
dienende
zorgvuldig
doorhalen

Na onderzoek, beslist :
- De voorlopige aanvaarde voordrachtsakte betreffende
M2
en medekandidaten als onregelmatig af te wijzen, om volgende redenen:

- De voorlopig aanvaarde kandidatuur van
M2
als onregelmatig3 af te wijzen om de volgende redenen:

1

Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, ingesteld bij de ordonnantie van 16 februari 2006 houdende wijziging van de gemeentekieswet.
Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.).
3
Een kandidatuur kan als onregelmatig afgewezen worden, op grond van onverkiesbaarheid of wegens vormgebrek : b.v. niet-bewilliging.
2

Het niet
dienende
zorgvuldig
doorhalen

- De voorlopig afgewezen voordrachtsakte betreffende
M2
en medekandidaten als regelmatig te aanvaarden, om de volgende redenen:

- De voorlopig afgewezen kandidatuur van
M2
en medekandidaten als regelmatig te aanvaarden, om de volgende redenen :
Het niet
dienende
zorgvuldig
doorhalen

- De kandidatenlijst, zoals deze voorlopig is afgesloten en in de bijlage van het procesverbaal van de voorlopige afsluiting voorkomt, definitief af te sluiten, doch onder
voorbehoud van de hierna volgende wijzigingen4:5
Vaststellende dat het getal regelmatig voorgedragen kandidaat-titularissen hoger is dan dat
van de te begeven mandaten 6:
Het niet
dienende
zorgvuldig
doorhalen

Vaststellende dat sommige beslissingen van het bureau vatbaar zijn voor hoger beroep, doet de
voorzitter voorlezing van de eerste twee leden van artikel 26septies van het Brussels
Gemeentelijk Kieswetboek ;
Na die voorlezing hebben de aanwezige ondertekenaars ter vergadering de hiernavermelde
verklaringen van beroep geformuleerd.
4

De acht laatste woorden al dan niet schrappen in functie van de beslissing.
Wanneer de “Voorlopige Afgesloten Kandidatenlijst” (formulier C6) definitief door het hoofdbureau is vastgesteld, wordt eveneens een
“Definitief Afgesloten Kandidatenlijst” opgemaakt na de nummering van de lijsten.
6
Enkel invullen indien van toepassing.
7
Het zenden van een exemplaar van onderhavig proces-verbaal is voorzien omdat het aan het Hof voor te leggen dokument de
verklaringen van beroep moet behelzen en deze verklaringen in het proces-verbaal zelf dienen gedaan. In geval van beroep dient het
proces-verbaal dus in tweevoud opgemaakt te worden.
8
Onder de stukken betreffende het twistpunt moet worden begrepen een voor echt verklaard afschrift van het proces-verbaal van de
voorlopige afsluiting.
5
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1. Verklaring van beroep geformuleerd door of voor een kandidaat, wiens
kandidatuur door het hoofdbureau wegens onverkiesbaarheid is afgewezen :
De ondergetekende,
(naam)
(voornamen)
(hoofdverblijfplaats)
daartoe gemachtigd, verklaart beroep in te stellen bij het Hof van Beroep tegen de beslissing van
het hoofdbureau van de gemeente
waarbij zijn kandidatuur of de
kandidatuur is afgewezen van:
(naam)
(voornamen)
(hoofdverblijfplaats)
2. Verklaring van beroep geformuleerd door of voor een reklamant wiens bezwaar tot wering
van een kandidaat wegens onverkiesbaarheid, is verworpen:
De ondergetekende,
Het niet
dienende
zorgvuldig
doorhalen

(naam)
(voornamen)
(hoofdverblijfplaats)
daartoe gemachtigd, verklaart beroep in te stellen bij het Hof van Beroep tegen de beslissing van
het hoofdbureau van de gemeente
dat zijn bezwaar of het bezwaar
verwerpt dat de onverkiesbaarheid inroept van:
(naam)
(voornamen)
(hoofdverblijfplaats)
Te
op

2006

Ten aanzien van de hierboven geformuleerde verklaringen van beroep, zal de voorzitter van het
bureau zich morgen, tussen 11 en 13 uur, naar het kabinet van de voorzitter van het Hof van
beroep begeven, teneinde het een exemplaar 7 van onderhavig proces-verbaal, alsook alle
stukken betreffende het twistpunt waarvoor beroep werd ingesteld, te overhandigen.8
Die stukken zijn ten getale van
en ten getale van

voor de kandidaat
voor de kandidaat

De voorzitter van het hoofdstembureau spreekt de wens uit dat het beschikkend gedeelte van de
te vellen arresten hem zou worden genotificeerd aan het hiernavermelde
adres:
Te….....………………....., op…..………......2006.
De secretaris,

De bijzitters,

De getuigen,

De voorzitter,
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B. Door het hoofdbureau gedane verrichtingen na kennisneming van de beslissingen van het Hof van
beroep.
Vergadering van 18 september 2006
(Maandag, 20ste dag voor de stemming).
Het hoofdbureau,
Gelet op de beslissingen van het Hof van beroep, waarvan de voorzitter kennis geeft en die hieronder
zijn vermeld :

•

Handhaaft de kandidatenlijst zoals zij definitief is vastgesteld op donderdag 14 september 2006.

•

Wijzigt de kandidatenlijst als volgt:

•

Aangezien het getal regelmatig voorgedragen kandidaat-titularissen hoger is dan dat van de te begeven
mandaten:

•

Gaat het over tot de nummering van de kandidatenlijsten ;

Gelast dat de lijst van de kandidaten onverwijld in de gemeente aangeplakt wordt in de vorm van het stembiljet
en dat de onderrichtingen voor de kiezer, vastgesteld bij ministerieel besluit van 4 mei 2006, in het
aanplakbiljet worden opgenomen.
Gelast het onmiddellijk maken van de stemschermen overeenkomstig de artikelen 16 et 17 van de wet van 11
april 1994 op de geautomatiseerde stemming.
Te ………………………………., op.…………...... 2006.
De secretaris,

De voorzitter,

De leden van het bureau,

De getuigen,
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