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BELGISCH STAATSBLAD — 16.07.2012 — MONITEUR BELGE
VERTALING
WAALSE OVERHEIDSDIENST
[2012/204001]
Provincieraads-, gemeenteraads-, sectorraadsverkiezingen en rechtstreekse verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Komen-Waasten. — Communiqué van de Waalse Regering voorgeschreven bij artikel L4124-1, § 2, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie. — Bericht
Volgens artikel L4124-1, § 1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie heeft de gewone
vergadering van de kiezers voor de hernieuwing van de gemeente-, provincie- en sectorraden van rechtswege plaats
om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober.
Bij artikel L1412-1 van datzelfde Wetboek wordt bepaald dat er in de gemeenten met meer dan 100 000 inwoners
binnengemeentelijke territoriale organen kunnen worden opgericht op initiatief van de gemeenteraad. De leden van de
sectorraden worden voor zes jaar verkozen door de gemeenteraadskiezers die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente als inwoners van het daarmee overeenstemmend gebied. Die verkiezingen hebben plaats
dezelfde dag als die van de gemeenteraadsverkiezingen. In Wallonië bestaan dergelijke verkiezingen heden niet.
Overeenkomstig de zgn. pacificatiewet tussen de Gemeenschappen van 9 augustus 1988 wordt het kiescollege
eveneens op diezelfde dag bijeengeroepen in de gemeente Komen-Waasten om de leden van de raad voor
maatschappelijk welzijn rechtstreeks te verkiezen.
De verkiezingen voor de installatie of de gelijktijdige hernieuwing van de gemeente- en provincieraden en van de
raad voor maatschappelijk welzijn van Komen-Waasten vinden plaats op zondag 14 oktober 2012.
De stembureaus zijn open van 8 tot 15 uur in de gemeenten waar de stemming geautomatiseerd verloopt en van
8 tot 13 uur in de andere gemeenten.
Elke kiezer moet in principe een oproepingsbrief ontvangen ten minste vijftien dagen vóór de verkiezing. De kiezer
die er geen krijgt wordt verzocht bij het gemeentebestuur na te vragen wat daar de reden van is. Indien hij opgenomen
is in het register van de kiezers, kan hij zijn oproepingsbrief op de gemeentesecretarie afhalen tot op de dag van de
verkiezing om twaalf uur ’s middags.
Voor de Belgen is de oproepingsbrief wit van kleur; zij mogen stemmen voor alle verkiezingen. De Europese
onderdanen die in het register van de kiezers ingeschreven zijn, krijgen een blauwe oproepingsbrief waarop de
letter ″C″ afgedrukt is. Zij mogen enkel stemmen voor de gemeenteraad. De buitenlanders die geen Europese
onderdanen zijn maar die in het register van de kiezers ingeschreven zijn, krijgen een blauwe oproepingsbrief waarop
de letter ″E″ afgedrukt is. Ook zij mogen enkel stemmen voor de gemeenteraad.
Een kiezer die niet op het register van de kiezers opgenomen is, kan een bezwaar indienen bij het gemeentecollege
tot de twaalfde dag vóór de verkiezing indien hij meent dat hij de kiesbevoegdheidsvoorwaarden vervult, nl. :
— Belg zijn de dag van de verkiezing;
— of onderdaan zijn van één van de vierentwintig andere lidstaten van de Europese Unie en erkend zijn als kiezer
voor de gemeenteraadsverkiezingen overeenkomstig artikel 1bis van de gemeentekieswet;
— of onderdaan zijn van één van de vierentwintig andere lidstaten van de Europese Unie en erkend zijn als kiezer
voor de gemeenteraadsverkiezingen overeenkomstig artikel 1ter van de gemeentekieswet. De persoon die de Belgische
nationaliteit verwerft na 1 augustus 2012 kan dus een beroep indienen tot de twaalfde dag vóór de verkiezing om zich
in het register van de kiezers te laten inschrijven;
— ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Waalse gemeente op 1 augustus 2012, dag waarop het
register van de kiezers wordt vastgesteld;
— de volle leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en de dag van de verkiezing niet in één van de bij het Wetboek
van de plaatselijke democratie en de decentralisatie bepaalde uitsluitings- of schorsingsgevallen verkeren.
Het bezwaar wordt ingediend bij verzoekschrift en moet, samen met de bewijsstukken waarvan de verzoeker
gebruik wenst te maken, tegen ontvangstbewijs neergelegd worden op de gemeentesecretarie of onder een ter post
aangetekende brief worden gericht aan het gemeentecollege.
Wanneer de verzoeker verklaart niet in staat te zijn te schrijven, kan het bezwaar mondeling worden ingebracht.
Het wordt door de gemeentesecretaris of zijn gemachtigde ontvangen.
Het gemeentecollege doet over elk bezwaar uitspraak binnen een termijn van vier dagen te rekenen vanaf het
indienen van het verzoekschrift en in elk geval voor de zevende dag voor die van de verkiezing.
Overeenkomstig artikel L4124-1, § 2, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie wordt
de verkiezingsperiode opgestart met de bekendmaking van dit communiqué. Vanaf heden en tot en met dag van de
verkiezingen moeten de kandidaten, de lijsten en de politieke partijen de bij het Wetboek en de wetgeving inzake
verkiezingsuitgaven bepaalde regels naleven.
Namen, 6 juli 2012.
De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad,
P. FURLAN

