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VERTALING
MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST
N. 2006 — 2602
[2006/202121]
22 JUNI 2006. — Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de minimale toegankelijkheidsnormen bij de
keuze van stemcentra en -lokalen voor de bijstand aan kiezers met het oog op de gemeenteraads-,
provincieraads- en sectorraadsverkiezingen
De Waalse Regering,
Gelet op het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie, inzonderheid op de artikelen L4123-1, § 3,
en L4151-2;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 84, § 1, lid 1,
2o waarbij de dringende noodzakelijkheid als volgt gemotiveerd wordt :
″De dringende noodzakelijkheid is gemotiveerd door het tijdsschema en door de noodzaak om de vlotte
organisatie van de verkiezingen van oktober 2006 niet in gevaar te brengen en de operatoren bij de verkiezingen alle
onderrichtingen te verstrekken vóór de zomervakantie.
De ontwerp-besluiten die voor advies voorgelegd zijn aan de afdeling wetgeving komen tegemoet aan de
doelstelling die bij de opstelling van het decreet vooropstond, namelijk :
— de coördinatie verzorgen van de besluiten die de federale overheid her en der aangenomen heeft door ze per
thema samen te brengen aan de hand van de leidraad gevormd door het verloop van de kiesverrichtingen en er de
wijzigingen in aan te brengen die voortvloeien uit het ontwerp-decreet tot wijziging van Boek I van Deel IV van het
Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie. Die coördinatie moet de doorzichtigheid van het geheel
dienstig zijn en voorkomen dat degenen voor wie die verschillende maatregelen bestemd zijn, in verwarring worden
gebracht;
— de aldus gecoördineerde teksten aanpassen aan de institutionele realiteit″;
Gelet op advies nr. 11/2006 van de ″Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne″
(Hoge Raad van Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest) van 4 mei 2006;
Gelet op het advies nr. 40.641/4 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2006;
Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. § 1. Voor de toepassing van artikel L4123-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de
decentralisatie moet de gouverneur of de door hem aangewezen ambtenaar bij voorrang de bestaande gemeentelijke
gebouwen die met het oog op een betere toegankelijkheid zijn ingericht, gebruiken.
De toegankelijkheid waarvan sprake in vorig lid wordt beoordeeld aan de hand van volgende criteria :
1. De stemcentra liggen op de gelijkvloerse verdieping;
2. De stemcentra hebben lokalen zonder gangen die breed genoeg zijn om vlot toegankelijk te zijn voor personen
in een rolstoel;
3. Overeenkomstig artikel 415/2 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium
hebben alle buiten- en binnendeuren van de lokalen een vrije doorgang van minstens 85 cm en een draairuimte
van minstens 1,5 meter voor eventuele sassen en gangen;
4. De stemcentra moeten zodanig ingericht zijn, dat er minstens één aangepast stemhokje op de gelijkvloerse
verdieping geïnstalleerd wordt, of een tafel die aan het oog van indiscrete personen onttrokken is;
5. De stemcentra zijn uitgerust met een lift die voldoet aan de technische vereisten bedoeld in artikel 415/5 van
het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, meer bepaald :
— de oproep- en bevelsystemen kunnen door gehandicapte personen waargenomen worden indien nodig dankzij
lichtgevende en vocale toetsen;
— de oproeptoets is op 80 tot 95 cm hoogte, van de bodem van de lift af, geïnstalleerd, en er is een vrije draairuimte
van 1,5 m tegenover de toets;
— de liftruimte is diep en breed genoeg;
— er is een vrije doorgang van minstens 90 cm in de deurlift;
6. Als het stemlokaal enkel via de trap bereikbaar is, moet de trap voldoen aan het bepaalde van artikel 415/3,
1o en 2o, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, meer bepaald :
— de treden moeten van antislipstroken voorzien zijn;
— er moet aan beide kanten een stevige en doorlopende leuning zijn.
§ 2. Gesteld dat de gemeente over onvoldoende vlot toegankelijke gebouwen zou beschikken, moet de gouverneur
of de door hem aangewezen ambtenaar zich in zijn keuze laten leiden door stemcentra die aan criteria van § 1 voldoen.
§ 3. De gouverneur ziet op de parkeervoorwaarden rondom en in de omgeving van het gebouw, de ondergrond
ervan, de nabijheid van een bushalte en op de toegangswegen tot het stemcentrum.
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Voor de parkings ziet de gouverneur toe op de naleving van de bepalingen van artikel 415 van het Waalse Wetboek
van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.
Voor de toegangswegen ziet de gouverneur toe op de naleving van artikel 415/1 van het Waalse Wetboek van
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, dat bij voorrang in de meest rechtstreekse toegangsweg voorziet
en overeenkomstig op 1o en 2o ervan bepaalt dat :
— de oppervlakte bij voorkeur horizontaal is, zonder treden en uitsteeksels en een minimumbreedte heeft van
120 centimeter;
— de bodem niet uit losse aarde bestaat, niet glijdend is, geen hindernissen voor de wielen vormt en geen gaten
of spleten van meer dan één centimeter breed vertoont.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 3. De Minister bevoegd voor Binnenlandse Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 22 juni 2006.
De Minister-President,
E. DI RUPO
De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken,
Ph. COURARD

investeringen. Dat verslag wordt overgezonden naar het Parlement,
uiterlijk op 30 juni van het jaar dat op het verslagjaar volgt.
Art. 4. Artikel 68 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006
houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de
boekhouding en de controle wordt aangevuld met de volgende
paragraaf :
« § 9. Het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt elk jaar een verslag op dat informatie bevat over
de mate waarin rekening wordt gehouden met de sociale, ethische en
milieuaspecten in het financieel beleid van het Centrum. Dit verslag
wordt uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend op het dienstjaar
overgezonden aan het Personeel. »

