Formulier C6
Hoofdbureau van de
GEMEENTE: ………
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006
Proces-verbaal van de voorlopige afsluiting van de kandidatenlijst
(art. 26, § 1, tweede lid, BGKWB1)
Vergadering van 11 september 2006
(maandag, 27ste dag voor de stemming)
Het hoofdbureau vergadert om ………. uur en is samengesteld als volgt :
Samenstelling van het bureau
Mevrouw of
Mijnheer
vermelden

Naam

Voornaam

Voorzitter
Secretaris
Bijzitter
Bijzitter
Bijzitter
Bijzitter
Lijst van de getuigen:
Letterwoord van de lijst

Mevrouw
of Mijnheer
vermelden

Naam

Voornaam

Het bureau wordt onmiddellijk samengesteld en de leden hebben de eed onmiddellijk afgelegd
overeenkomstig artikel 19 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek. De getuigen zijn samengesteld en
hebben de voorgeschreven eed afgelegd.

1

Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, ingesteld bij de ordonnantie van 16 februari 2006 houdende wijziging van de gemeentekieswet.

Gelet op de ingediende voordrachtsakten en de bewilligingsverklaringen die werden neergelegd en die ter
plaatse regelmatig ter inzage gelegd werden van de kandidaten en de kiezers-indieners van de voordrachtsakte;
Het niet
dienende
zorgvuldig
doorhalen

Gelet op de schriftelijke ingediende opmerkingen, en inzonderheid op die van
M1
tot betwisting van de verkiesbaarheid van
M1
en medekandidaten

Na onderzoek, beslist :
- de voordrachtsakte betreffende M1
en medekandidaten als onregelmatig2 af te wijzen

Het niet
dienende
zorgvuldig
doorhalen

- de kandidatuur van M1
als onregelmatig af te wijzen, om de volgende redenen:

- de voordrachtsakte betreffende M1
en medekandidaten niet af te wijzen als onregelmatig2

Het niet
dienende
zorgvuldig
doorhalen

- de kandidatuur van M1
niettegenstaande de desbetreffende opmerkingen, niet af te wijzen wegens
onverkiesbaarheid, omdat de gegevens waarover het bureau thans beschikt niet toelaten de
onverkiesbaarheid als vaststaand te beschouwen;

1

Naam en voornaam worden voorafgegaan voor de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.).
Een kandidatuur kan als onregelmatig afgewezen worden, op grond van onverkiesbaarheid of wegens vormgebrek : b.v. nietbewilliging.

2
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- de kandidatenlijst voorlopig af te sluiten, overeenkomstig de bijlage van dit formulier,
die evenals onderhavig proces-verbaal zal ondertekend worden door alle leden van het
bureau en alle getuigen over deze zitting.
Het bureau gelast, overeenkomstig artikel 26bis van het Brussels Gemeentelijk
Kieswetboek, de onmiddellijke toezending, bij aangetekende brief, aan de kiezers die de
voordrachtsakte betreffende de afgewezen kandidaten ingeleverd hebben, van uittreksels
uit het proces-verbaal met de tekstuele opgave van de tot staving zijner beslissing
aangevoerde gronden.
Wanneer een kandidaat wegens onverkiesbaarheid afgewezen is, wordt het uittreksel uit
het proces-verbaal daarenboven, op dezelfde wijze, aan de betrokken kandidaat
toegezonden.

Te …………………………….., op ………………….. 2006

De secretaris,

De bijzitters,

De voorzitter,

De getuigen,
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Hoofdbureau van de
GEMEENTE: ………
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006
Tabel van het voorlopig afsluiten van de lijsten
Lijst (∗)………………….
Naam

Voornaam

Geboortedatum

Beroep

Hoofdverblijfplaats
(volledig adres)

Geslacht
(V/M)

(∗)

De kandidatenlijsten worden naar orde van indiening gerangschikt (A lijst, B lijst, enz. ...). Iedere bladzijde van de bijlage wordt
genummerd en geparafeerd. Wanneer de “Voorlopige Afgesloten Kandidatenlijst” definitief door het hoofdbureau is vastgesteld
wordt eveneens een “Definitief Afgesloten Kandidatenlijst” opgemaakt na de nummering van de lijsten.
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Lijst (∗)………………….
Naam

Voornaam

Geboortedatum

Beroep

Hoofdverblijfplaats
(volledig adres)

Geslacht
(V/M)

(∗)

De kandidatenlijsten worden naar orde van indiening gerangschikt (A lijst, B lijst, enz. ...). Iedere bladzijde van de bijlage wordt
genummerd en geparafeerd. Wanneer de “Voorlopige Afgesloten Kandidatenlijst” definitief door het hoofdbureau is vastgesteld
wordt eveneens een “Definitief Afgesloten Kandidatenlijst” opgemaakt na de nummering van de lijsten.
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Lijst (∗)………………….
Naam

Voornaam

Geboortedatum

Beroep

Hoofdverblijfplaats
(volledig adres)

Geslacht
(V/M)

Te ………………………………, op ..............…….......2006
De getuigen,

De secretaris,

De leden van het bureau,

De voorzitter,

(∗)

De kandidatenlijsten worden naar orde van indiening gerangschikt (A lijst, B lijst, enz. ...). Iedere bladzijde van de bijlage wordt
genummerd en geparafeerd. Wanneer de “Voorlopige Afgesloten Kandidatenlijst” definitief door het hoofdbureau is vastgesteld
wordt eveneens een “Definitief Afgesloten Kandidatenlijst” opgemaakt na de nummering van de lijsten.
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