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FORMULIER  C9 
Hoofdbureau van de 
GEMEENTE: ………………………………………. 
 
 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018 
 

Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen (art. 26bis, BGKWB1) 
(bij aangetekende brief) 

 
 
1. Dient gebruikt te worden ongeacht de reden van afwijzing (art. 26bis, eerste en tweede lid, 
BGKWB). 
 
 
Hierbij deelt de voorzitter van het hoofdbureau mee aan  
Mevrouw/Mijnheer2  ,  
kiezer of kandidaat die de voordrachtsakte ingediend heeft betreffende Mevrouw/Mijnheer3  
 
 
 
 
  

en medekandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen, ondervermeld uittreksel uit het proces-verbaal van 
de vergadering van het hoofdbureau dd. ......………………...................., houdende de tekst van de motivering 
van de beslissing, waarbij genoemd bureau de voordrachtsakte betreffende de kandidaten of de kandidaturen 
van Mevrouw/Mijnheer3  
 
 
 
 
  

door hem voorgedragen, voor onregelmatig heeft verklaard en deze van de voorlopige kandidatenlijst geweerd. 
 
Tekst van de motivering van de beslissing:  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                 
1 Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, verder in dit document aangeduid als BGKWB. 
2 Schrappen wat niet past. Indien de inlevering van de voordrachtsakte gedaan is door twee of drie ondertekenaars, dan wordt deze 
kennisgeving gericht aan de indiener die in de akte van bewilliging als eerste werd aangewezen (bij voordracht door uittredende 
raadsleden) of aan de indiener die in de akte van voordracht als eerste werd aangewezen (bij voordracht door de kiezers). 
3 Schrappen wat niet past. 
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2. Dient enkel gebruikt te worden bij afwijzing wegens onverkiesbaarheid (art. 26bis, derde lid, BGKWB): 
(Bijkomende kennisgeving naast deze voorzien in punt 1.) 
 
Hierbij stelt de voorzitter van het hoofdbureau van de gemeente   
Mevrouw/Mijnheer4  , kandidaat voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, in kennis van onderstaand uittreksel van het proces-verbaal over de 
vergadering van het hoofdbureau dd.                                                 , houdende de tekst der motivering van 
de beslissing, waarbij bewust bureau zijn kandidatuur op grond van onverkiesbaarheid heeft geweerd. 
 
Uittreksel van het proces-verbaal:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
De aandacht van de voormelde persoon wordt gevestigd op de bijgevoegde bepalingen van het Brussels 
Gemeentelijk Kieswetboek en het Kieswetboek. 
 
 
 
 Te ………………………………….., op l__l__l . l__l__l . 20l__l__l. 

 
 
 
 

     De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Schrappen wat niet past en de naam en voornaam opgeven van de desbetreffende persoon. 
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Uittreksel van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek en de artikelen van het Kieswetboek waarnaar wordt 
verwezen 

 
 
Art. 26quinquies van het BGKWB - Zij die de aanvaarde of afgewezen lijsten hebben ingeleverd, of, bij hun 
ontstentenis, een van de erop voorkomende kandidaten, kunnen de vierentwintigste dag vóór de stemming, tussen 14 en 
16 uur, op de plaats aangewezen voor het inleveren van de voordrachten, bij de voorzitter van het hoofdbureau tegen 
ontvangstbewijs een memorie indienen tot betwisting van de onregelmatigheden waarmee bij het voorlopig afsluiten van 
de kandidatenlijst rekening is gehouden of die de dag na die afsluiting ingeroepen zijn. Wanneer de onregelmatigheid 
gelegen is in onverkiesbaarheid van een kandidaat, kan een memorie worden ingediend met inachtneming van dezelfde 
regels.  
 
De in het vorige lid bedoelde personen kunnen in voorkomend geval een verbeterings- of aanvullingsakte indienen. 
 
De verbeterings- of aanvullingsakte is alleen dan ontvankelijk wanneer de voordracht ofwel een of meer op de 
voordracht voorkomende kandidaten afgewezen zijn om een van de volgende redenen: 
 
1° ontbreken van het vereiste aantal regelmatige handtekeningen van voordragende kiezers; 
 
2° te groot aantal kandidaten; 
 
3° gemis van regelmatige bewilliging; 
 
4° geen of onvoldoende vermelding van de naam, de voornamen, de geboortedatum, de hoofdverblijfplaats van de 
kandidaten of van de tot inlevering van de akte gemachtigde kiezers; 
 
5° niet-nakoming van de regels omtrent de rangschikking van de kandidaten of de schikking van hun namen; 
 
6° niet-nakoming van de regels omtrent de evenwichtige samenstelling van de kandidatenlijsten, bedoeld in artikel 23, § 
3, tweede en derde lid van dit wetboek. 
 
7° niet-nakoming van de regels omtrent het letterwoord of logo bedoeld in artikel 22bis. 
 
Behalve in het geval bedoeld in 6° van het voorgaande lid, mag de verbeterings- of aanvullingsakte geen naam van een 
nieuwe kandidaat bevatten. Behalve in het geval voorzien in 6° van het voorgaande lid, mag ze de in de afgewezen akte 
aangenomen volgorde van voordracht niet wijzigen. 
 
Vermindering van een te groot aantal kandidaten is slechts mogelijk wanneer uit een schriftelijke verklaring van een 
kandidaat blijkt dat hij zijn bewilligingsakte intrekt. 
 
  De nieuwe overeenkomstig het derde lid, 6°, voorgedragen kandidaten moeten de hun aangeboden kandidatuur in een 
schriftelijke verklaring bewilligen. 
 
  De geldige handtekeningen van de voordragende kiezers en van de bewilligende kandidaten, alsmede de regelmatige 
vermeldingen in de afgewezen voordracht, blijven van kracht, indien de verbeterings- of aanvullingsakte aanvaard wordt.  
  
Art. 26sexies van het BGKWB - Het hoofdbureau vergadert de vierentwintigste dag vóór de stemming, te 16 uur. 
 
In voorkomend geval onderzoekt het de stukken die de voorzitter overeenkomstig de artikelen 26ter, 26quater en 
26quinquies van dit wetboek ontvangen heeft, en beslist erover na de betrokkenen te hebben gehoord indien zij het 
verlangen. Het verbetert de kandidatenlijst, indien daartoe grond bestaat, en sluit ze daarna definitief af. 
 
Tot deze vergadering worden enkel toegelaten zij die de lijsten hebben ingeleverd of, bij hun ontstentenis, de kandidaten 
die een stuk als bepaald bij de artikelen 26ter en 26quinquies hebben overhandigd, alsmede de getuigen aangewezen 
krachtens artikel 23, § 6, van dit wetboek. 
 
Indien de verkiesbaarheid van een kandidaat wordt betwist, mogen ook die kandidaat en de indiener van het bezwaar, 
hetzij persoonlijk, hetzij bij gemachtigde, de vergadering bijwonen. Hun aanwezigheid, hetzij persoonlijk, hetzij bij 
gemachtigde, is een vereiste voor de ontvankelijkheid van het beroep waarvan sprake is in artikel 26septies van dit 
wetboek. 
 
Art. 26septies van het BGKWB - Wanneer het hoofdbureau een kandidatuur verwerpt wegens onverkiesbaarheid van 
de kandidaat, wordt hiervan in het proces-verbaal melding gemaakt en, indien de afgewezen kandidaat aanwezig of 
vertegenwoordigd is, verzoekt de voorzitter de kandidaat of zijn gemachtigde desverlangd op het proces-verbaal een 
verklaring van beroep te ondertekenen.  
 
Wanneer een bezwaar, gegrond op de onverkiesbaarheid van een kandidaat, afgewezen wordt, dient dezelfde 
procedure te worden toegepast en de indiener van het bezwaar of zijn gemachtigde wordt verzocht een verklaring van 
beroep te ondertekenen, indien hij het verlangt. 
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Het artikel 125, derde en vierde lid en de artikelen 125bis, ter en quater van het Kieswetboek moeten gelezen worden als 
volgt : 
 
Art. 125, derde en vierde lid van het Kieswetboek: 
In geval van beroep wordt de zaak, zonder dagvaarding of oproeping, voor de eerste kamer van het hof van beroep van 
het rechtsgebied gebracht op de twintigste dag vóór de stemming, te 10 uur ’s morgens, zelfs indien die dag een 
feestdag is.  
 
Beslissingen van het hoofdbureau die geen betrekking hebben op de verkiesbaarheid van de kandidaten, zijn niet 
vatbaar voor beroep. 
 
Art.125bis. De drieëntwintigste dag vóór de verkiezing houdt de voorzitter van het hof van beroep zich, tussen 11 en 13 
uur, in zijn kabinet ter beschikking van de voorzitters der hoofdbureaus van zijn rechtsgebied, om er uit hun handen te 
ontvangen een uitgifte van de processen-verbaal houdende de verklaringen van beroep, alsmede alle stukken 
betreffende de geschillen waarvan de hoofdbureaus kennis hebben gehad. 
 
Bijgestaan door zijn griffier, maakt hij van deze overhandiging akte op. 
 
Art. 125ter. De voorzitter van het hof van beroep brengt de zaak op de rol van een terechtzitting van de eerste kamer 
van dit hof, die moet plaatshebben op de twintigste dag vóór de verkiezing te 10 uur ’s morgens, zelfs indien die dag een 
feestdag is. 
 
De eerste kamer van het hof onderzoekt de zaken van verkiesbaarheid met voorrang boven alle andere. 
 
Ter openbare terechtzitting doet de voorzitter voorlezing van de stukken van het dossier. Hij verleent vervolgens het 
woord aan de eiser in beroep en eventueel aan de verweerder; dezen mogen zich laten vertegenwoordigen en bijstaan 
door een raadsman. 
 
Het hof, het advies van de procureur-generaal gehoord, beslist staande de vergadering bij een arrest, dat ter openbare 
terechtzitting wordt voorgelezen; dit arrest wordt niet betekend aan de betrokkene, maar neergelegd ter griffie van het 
hof, waar hij er kosteloos inzage van kan nemen. 
 
Het beschikkend gedeelte van het arrest wordt door de zorg van het openbaar ministerie telegrafisch ter kennis van de 
voorzitter van het betrokken hoofdbureau gebracht ter plaatse door deze aangewezen. 
 
Het dossier van het hof wordt, met een uitgifte van het arrest, binnen acht dagen toegezonden aan de griffier van de 
vergadering die belast is met het onderzoek van de geloofsbrieven der gekozenen. 
 
Art. 125quater. Tegen de arresten bedoeld in artikel 125ter staat geen rechtsmiddel open. 
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