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Wettelijke bekendmaking: inzage kiezerslijst

Geachte heer
Geachte mevrouw

Het college van burgemeester en schepenen maakt ingevolge artikel 16 van het Kieswetboek
bekend dat:
iedereen zich vanaf 4 maart 2019 tot 14 mei 2019 van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur
kan wenden tot de dienst Burgerzaken (ingang Baron de Gieylaan) om na te gaan of hijzelf of
iemand anders op de lijst staat, en of de vermelding op de lijst correct is.
Hiertegen kan beroep en bezwaar worden ingediend conform artikel 18 en volgende van het
Kiesewetboek:
Art. 18. <W 30-07-1991, art. 13> Vanaf de datum

van deze lijst, of tegen enige onjuistheid in de

waarop de kiezerslijst moet vastgesteld zijn, kan

vermeldingen voorgeschreven bij artikel 10, 5 2
<KB 05-04-1994, art. 2>

ieder die ten onrechte ingeschreven, weggelaten of
van de kiezerslijst geschrapt is, of voor wie op deze

lijst de vermeldingen voorgeschreven b¡j artikel 10,
$ 2, onjuist zljn, tot de twaalfde dag vóór die van de
verkiezing bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en schepenen.

Art. 20.<W 30-07-1991, art. 13> Het in artikel 18 of
in artikel 19 bedoelde bezwaar wordt ingediend bij
verzoekschrift en moet, samen met de
bewijsstukken waarvan de verzoeker gebruik wenst

te maken, tegen ontvangstbewijs neergelegd
Art. 19, <W 30-07-1991, art. 13> Vanaf de datum
waarop de kiezerslijst moet vastgesteld zijn, kan
ieder die de kiesbevoegdheidsvoorwaarden vervult,

(in de kieskring) waarin de gemeente ligt waar hij op

worden op de gemeentesecretarie of [1 bij
aangetekende zendingll worden gericht aan het
college van burgemeester en schepenen.
De ambtenaar die het bezwaar ontvangt, ¡s

de kiezerslijst is ingeschreven, tot de twaalfde dag

verplicht het op de datum van ontvangst in te

vóór die van de verkiezing bij het college van
burgemeester en schepenen bezwaar indienen tegen

schrijven in een bijzonder register, een

of weglating van namen

ontvangstbewijs van het bezwaar en van de
overgelegde bewijsstukken af te geven, voor ieder

t

bezwaar een dossier aan te leggen, de overgelegde

gemeentesecretarie, waar iedereen er inzage en

stukken te nummeren en te paraferen en ze met

afschrift van kan nemen,
Het gemeentebestuur geeft onverwijld en met alle

hun volgnummer in te schrijven op de bij ieder

middelen kennis aan de verzoeker alsook, in
voorkomend geval, aan de betrokken partijen, .van
de datum waarop het bezwaar onderzocht zal

dossier gevoegde inventaris.

(1)<W 2OL8-O4-L9/25, art. 6, O29;
Inwerkingtreding : 03-06-2018>

worden.
Deze kennisgeving vermeldt uitdrukkelijk en

Art. 21. <W 30-07-1991, art. 13> Wanneer de
verzoekêr verklaart niet in staat te zijn te schrijven,

woordelijk dat, zoals bepaald in artikel 26, tweede

tot vierde lid, het beroep tegen de te nemen

kan het bezwaar mondeling worden ingebracht. Het
wordt door de gemeentesecretaris of zijn

beslissing alleen ter zitting kan worden ingediend.

gemachtigde ontvangen.

Att.24. <W 30-07-1991, art. 13> Gedurende

De ambtenaar die het ontvangt, màakt daarvan
dadelijk proces-verbaal op, waarin hij vaststelt dat
de betrokkene hem verklaart niet in staat te zijn te

termijn bepaald in artikel 23 worden het dossier van

schrijven.

gehouden van de partijen, hun advocaten of hun

Het proces.-verbaal neemt de door betrokkene
ingeroepen middelen over. De ambtenaar dagtekent
en ondertekent het proces-verbaal en overhandigt

gemachtigden;

een duplicaat aan de verschijnende persoon na het
hem te hebben voorgelezen.

'

De ambtenaar handelt vervolgens zoals in artikel

20, tweede lid, is voorgeschreven.

de

de bezwaren en het in artikel 25, tweede lid,
bedoelde Verslag op de secretarie ter beschikking

Art. 25. <W 30-07-1991, art. 13> Het college van
burgemeester en schepenen doet over elk bezwaar
uitspraak binnen een termijn van vier dagen te
rekenen vanaf het indienen van het verzoekschrift of
van het in artikel 21 vermeld proces-verbaal, en in
elk geval voor de zevende dag voor die van de
verkiezing.

Art.22. <W 30-07-1991, art. 13> Het
gemeentebestuur voegt kosteloos aan het dossier
een afschrift of uittreksel toe van alle in zijn bezit
zijnde officiële stukken die de verzoeker aanvoert
om een wijziging van de kiezerslijst te
verantwoorden.
Het gemeentebestuur voegt ambtshalve bij het

Het doet uitspraak in openbare vergadering op

verslag van een lid van het college en na de
partijen, hun advocaten of gemachtigden te hebben
gehoord, indien zij verschijnen.

Aft. 26. <W 30-07-1991, art. 13> Voor iedere zaak
wordt, onder vermelding van de naam van de

dossier alle in zijn bezit zijnde officiële stukken Çie
de door de.betrokkene ingeroepen middelen welke

verslaggever en van de aanwezige leden, een

opgenomen zijn in het overeenkomstig artikel 21
opgestelde proces-verbaal, kracht kunnen bijzetten.

afzonderlijke en met redenen omklede beslissing
genomen, die in een bijzonder register wordt
ingeschreven.

Art. 23. <W 30-07-1991, art. 13>

De.

rol van de

bezwaren vermeldt de plaats, de dag en het uur van
de vergadering tijdenS welke de zaak of de zaken zal

of zullen worden behandeld.
Deze rol wordt ten minste vierentwintig uur vóór
de vergadering aangeplakt op de

De voorzitter van het college verzoekt de partijen,

hun advocaten of gemachtigden, als zij dat wensen,
in het in het vorige lid vermelde register een
verklaring van beroep te ondertekenen:
De partijen die niet verschijnen, worden'geacht de
beslissing van het college te aanvaarden.

Wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde
partijen geen verklaring van beroep ondertekenen,

verschijnen op enkele dagvaarding; Zij leggen de

is de beslissing van het college definitief. Van het

In geval van niet-verschijning of van valse
getuigenis worden zij vervolgd en gestraft zoals in

definitieve karakter van de besl¡ssing wordt melding
gemaakt in het bijzonder,register vermeld in het
eerste lid, en de beslissing tot wijziging van de
kiezerslijst wordt onverwijld ten uitvoer gelegd.
De beslissing van het college wordt neergelegd op
de gemeentesecretarie, waar eenieder er kosteloos

eed af zoals in correctionele zaken.

correctionele zaken.
De straffen bepaald tegen niet verschijnende

getuigen worden evenwel zonder vordering van hèt
openbaar ministgrie toegepast door het hof of door
de magistraat die het getuigenverhoor afneemt.

inzage van kan nemen,
Het beroep tegen de beslissing van het college
heeft schorsende kracht teR aanzien van elke

verandering in de kiezerslijst.

Art. 31. <W 30-07-1991, art. 13> In
getuigenverhoren betreffende kiesrechtszaken kan
een getu¡ge niet worden ondervraagd met
toepassing van artikel 937 van het Gerechtelijk

HOOFDSTUK

III,.-

(BEROEP BIJ HET HOF VAN

BEROEP.) <W 30-07-1991,

Wetboek.
Bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad

art. 13>

van één der paÊijen mogen evenwel niet als getuige

Att.27. <W 30-07-1991, art. 13>

worden gehoord.

De

burgemeester zendt onverwijld aan het hof van
beroep, met alle middelen, een expeditie van de
beslissingen van het college waartegen beroep is

Art. 32. <W 30-07-1991; art. 13> De debatten voor
het hof zijn openbaar.

ingesteld alsook alle documenten die de gedingen
betreffen.
De partijen worden verzocht voor het hof te
verschijnen binnen vijf dagen na ontvangst van het
dossier en in elk geval vóór de dag die de verkiezing

Art. 33. <W 30-07-1991, art. 13> Bij de openbare
terechtzitting geeft de voorzitter van de kamer het
woord aan de partijen; die mogen zich laten

voorafgaat. Het staat hun vrij hun conclusies

vertegenwoordigen en bijstqan door een advocaat.
Na het advies van de procureur-generaal gehoord

schriftelijk naar de kamer te sturen die

te hebben, doet het hof staande de vergadering

is

aangewezen om de zaak te onderzoeken.

uitspraak door middel van een arrest dat in

Art. 28. <W 30-07-1991, art. 13> Indien het hof
een getuigenverhoor beveelt, kan het dit aan een

openbare zitt¡ng wordt voorgelezen; dit arrest wordt
ter griffie van het hof neergelegd, waar de partijen
er kosteloos inzage van kunnen nemen.

vrederechter opdragen.

Art.29. <W 30-07-1991, art. 13> Indien het

Het beschikkend gedeelte van het arrest wordt

door toedoen van het openbaar ministerie met alle
middelen onverwijld ter kennis gebracht van het

getuigenverhoor plaats heeft voor het hof, geeft de
griffier aan de partijen ten m¡nste vierentwintig uur

college van burgemeester en schepenen dat de

van tevoren kennis van de vastgestelde dag en de te

genomen en van de andere partijen.

bewijzen feiten.

beslissing waartegen beroep is ingesteld heeft
Het arrest wordt onverwijld ten uitvoer gelegd,

wanneer het een wijz¡ging van de kiezerslijst

AÉ. 30. <W 30-07-1991, art. 13> De getuigen
mogen vrijwillig verschijnen, zonder dat zij hun

inhoudt.

recht op getuigengeld verliezen. Zij ziln verplicht te

Aft. 34. <W 30-07-1991, aÉ. 13> Over het beroep
wordt zowel in afwezigheid als in aanwezigheid van

de partijen uitspraak gedaan. Alle arresten van het

Niet alleen de eigenlijke procedurekosten worden

hof worden geacht op tegenspraak te zijn gewezen;

begroot, maar ook de kosten van de stukken die de
partijen tot staving van hun eisen hebben moeten

ze zijn niet vatbaar voor beroep.

overleggen in het geding.
HOOFDSTUK

IV. -

(ALGEMENE BEPALINGEN.) <W

3O-O7-L99I, aft.13>

Art. 38. <W 30-07-1991, art. 13> De kosten zijn
ten laste van de verliezende partij. Worden de

Art. 35. <W 30-07-1991, aft. 13> In het door meer

partijen elk op enige punten in het ongelijk gesteld,

dan één verzoeker ingediende verzoekschrift wordt
één enkele woonplaats gekozen; bij gebreke

dan kunnen de kosten worden gecompenseerd.

daarvan worden de verzoekers geacht bij de eerste

ongegrond zijn, kan het hof bevelen dat de kosten
geheel of gedeeltelijk ten laste vah de Staat zullen

verzoeker woonplaats te hebben gekozen.

Indien de eisen van de partijen niet klaarblijkelijk.

komen.

Art. 36. <W 30-07-1991, art. 13> Het getuigengeld
wordt geregeld zoals in strafzaken.

Art. 39. <W 30-07-1991, art, 13> De griffiers van

Art. 37. <W 30-07-1991, art. 13> De partijen

de Hoven van beroep zenden aan de
gemeentebesturen afschrift van de arresten.

schieten de kosten voor.
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