Bijlage 3. - Model van beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen weigert de
aanvraag te erkennen die de niet-Belgische burger van de Europese Unie ingediend heeft bij de
gemeente van zijn hoofdverblijfplaats om ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt
voor de gemeenteraadsverkIezingen.

Gemeente . . . . . .....................................................................
Administratief arrondissement ....................................................
Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de
gemeenteraadsverkiezingen, ingediend door . . . . . (naam, voornamen en
volledig adres) op . . . . . (datum van de indiening van de aanvraag);
Overwegende dat de betrokkene niet voldoet aan de hierna vermelde
kiesbevoegdheidsvoorwaarde(n) : (1)
Weigert de aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst, ingediend door de voormelde persoon (2)
en (3) te erkennen.
Er kan een nieuwe aanvraag met hetzelfde doel ingediend worden van zodra het motief op
grond waarvan deze aanvraag wordt geweigerd, opgehouden heeft te bestaan.
.......................................................................................... (datum)
Vanwege het College :
De Secretaris,
(naam en handtekening)
De Burgemeester,
(naam en handtekening)

Eindnoten (aan te brengen op de achterzijde of als bijlage van het aanvraagformulier)
(1) Hier uitvoerig de redenen aangeven waarom de aanvraag tot inschrijving geweigerd moct worden.
(2) Deze behoorlijk gemotiveerde beslissing tot weigering moet per bij de post aangetekende brief
betekend worden aan de betrokkene.
(3) De aanvrager die een dergelijke beslissing tot weigering ontvangt, kan binnen tien dagen na deze
betekening, zijn eventuele bezwaren per bij de post aangetekende brief bezorgen aan het college van
burgemeester en schepenen. Het college doet binnen acht dagen na ontvangst van het bezwaarschrift
uitspraak, en zijn beslissing wordt onmiddellijk per bij de post aangetekende brief meegedeeld aan de
betrokkene.
Als het college van burgemeester en schepenen bij zijn beslissing tot weigering blijft, kan de aanvrager
beroep aantekenen tegen deze beslissing voor het Hof van Beroep, binnen een termijn van acht dagen
na de in het vorige lid bedoelde betekening.
Het beroep wordt ingediend door middel van een verzoekschrift dat bezorgd wordt aan de procureurgeneraal van het Hof van Beroep. Hij brengt het college van burgemeester en schepenen van de
betrokken gemeente daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.
De partijen beschikken over een termijn van tien dagen vanaf de indiening van het verzoekschrift, om
nieuwe conclusies in te dienen. Van zodra die termijn verstreken is, stuurt de procureur-generaal het
dossier met de nieuwe stukken of conclusies, binnen twee dagen naar de hoofdgriffier van het Hof van
Beroep, die daarvan ontvangst bericht.
Voor het overige wordt de procedure voor het Hof van Beroep geregeld door de artikelen 28 tot 39 van
het Kieswetboek.
Het dispositief van het arrest dat gewezen wordt door het Hof van Beroep, wordt onverwijld en met alle
middelen, door het openbaar ministerie betekend aan het college van burgemeester en schepenen die de
beslissing genomen heeft waartegen het beroep ingesteld is, en aan de andere partijen.
Het arrest wordt onmiddellijk uitgevoerd ingeval het leidt tot de erkenning van de hoedanigheid van kiezer
voor de eiser.
Er wordt uitspraak gedaan over het beroep, zowel bij afwezigheid als bij aanwezigheid van de partijen.
De arresten die door het Hof van Beroep gewezen worden in die aangelegenheid, zijn geacht op
tegenspraak te zijn gewezen, en er kan geen enkel beroep tegen ingesteld worden.

