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22 JUNI 2006. — Besluit van de Waalse Regering tot de vernietiging van verkiezingsdocumenten
voor de gemeenteraads-, provincieraads- en sectorraadsverkiezingen
De Waalse Regering,
Gelet op het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, inzonderheid op de artikelen L4146-23
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 brengendie 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 advies nr. 40.639/4 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2006;
Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Ter uitvoering van artikel L4146-23 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de
decentralisatie en wanneer de gemeenteraads-, de provincieraads- en de sectorraadsverkiezingen deﬁnitief geldig of
ongeldig zijn verklaard, worden de volgende verkiezingsdocumenten vernietigd volgens de door elk document
bepaalde procedure :
1o alle al dan niet geldige biljetten worden door de provinciegouverneur of door de arrondissementscommissaris
van Moeskroen vernietigd;
2o alle registers van de stemmers in handen van de Waalse Regering worden op bevel van deze laatste vernietigd;
3o de registers van de stemmers in het bezit van de provinciegouverneur worden op bevel van deze laatste
vernietigd.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 3. De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 22 juni 2006.
De Minister-President van de Waalse Regering,
E. DI RUPO
De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken,
Ph. COURARD
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