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HET RECHTSCOLLEGE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

 
 

Gelet op artikel 83quinquies, §2, alinea 1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de 
Brusselse instellingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2, 4, 5, 7 en 8 van de nieuwe gemeentewet;  
 

Gelet op de artikelen 55, 56, 57, 57bis, 58, 75, 76, 76bis en 85 van het Brussels Gemeentelijk 
Kieswetboek; 

 
Gelet op het ministerieel besluit van 20 maart 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

houdende rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet;  
 

Gelet op het ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 maart 2018 tot 
vaststelling per gemeente van het bevolkingscijfer op 31 december 2017; 

 
Gelet op artikel 104bis van de provinciewet en het koninklijk besluit van 17 september 1987 

betreffende de procedure voor de bestendige deputatie in de gevallen waarin deze een rechtsprekende taak 
vervult; 

 
Gelet op de processen-verbaal (formulier R3) van de 12 stembureaus van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in de gemeente Sint-Joost-ten-Node, diezelfde dag 
opgesteld;  

 
Gelet op het proces-verbaal van de totaliseringsverrichtingen en de algemene telling van de stemmen 

van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, die dezelfde dag opgesteld door het hoofdbureau van 
de gemeente Sint-Joost-ten-Node; 

 
Gelet op de beslissing van het Rechtscollege van 25 oktober 2018 om de stembiljetten van het 

stembureau nr. 2 van de gemeente Sint-Joost-ten-Node te hertellen; 
 
Gelet op het rapport van het College van deskundigen gelast met de controle van elektronische 

stemsystemen voor de gemeenteraadsverkiezingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, gedateerd op 30 oktober 2018 en voorzien van de zegel van 
het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 6 november 2018; dat in dit rapport melding wordt gemaakt van 
de resultaten van de maatregel die het Rechtscollege heeft bevolen in haar hogervermelde beslissing van 25 
oktober 2018; 
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Gelet op het bezwaar van 23 oktober 2018 ingediend door de heer Kadir Duran, wonende te 
Middaglijnstraat 23/3 in 1210 Sint-Joost-ten-Node, tegen de geldigheid van de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober 2018 te Sint-Joost-ten-Node, ontvangen door het secretariaat van het Rechtscollege op 24 
oktober 2018; 

 
Gelet op de bijkomende documenten die door de heer Kadir Duran werden ingediend op het 

secretariaat van het Rechtscollege op 8 november 2018; 
 
Gezien het bijkomend bezwaar van de heer Kadir Duran van 3 november 2018, verzonden op 5 

november 2018 en ontvangen door het secretariaat van het Rechtscollege op 6 november 2018; 
 
Gezien het bezwaar van 23 oktober 2018 ingediend door de heer Thierry Balsat, wonende te 

Middaglijnstraat 6/8 in 1210 Sint-Joost-ten-Node, tegen de geldigheid van de gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober 2018 in Sint-Joost-ten-Node, ontvangen door het secretariaat van het Rechtscollege op 24 oktober 
2018; 

 
Gelet op de beslissing van het Rechtscollege van 22 november 2018 die de bezwaren van de heer Kadir 

Duran en de heer Thierry Balsat gedeeltelijk ontvankelijk doch ongegrond heeft verklaard; 
 
Overwegende dat er gebruik wordt gemaakt van simultaanvertaling; 
 
Gehoord de uiteenzetting van de zaak tijdens de openbare vergadering van vandaag door de heer 

Guillaume Possoz, lid van het Rechtscollege; 
 
Overwegende dat krachtens artikel 75, § 2 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, het 

Rechtscollege de verkiezing alleen ongeldig kan verklaren op grond van een bezwaar; dat bij ontstentenis van 
bezwaren het Rechtscollege alleen de juistheid nagaat van de zetelverdeling tussen de lijsten en van de 
rangorde waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard; dat het Rechtscollege, in voorkomend 
geval, ambtshalve de zetelverdeling en de rangorde van de verkozenen wijzigt; 

 
Overwegende dat krachtens artikel 75, § 3 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek het 

Rechtscollege, wanneer zij een beslissing neemt in toepassing van artikel 75, § 2 van hetzelfde wetboek, 
uitspraak doet als administratief rechtscollege; 

 
Overwegende dat, in het kader van haar bevoegdheden, het College van deskundigen verantwoordelijk 

voor het toezicht op elektronische stemsystemen voor de gemeenteraadsverkiezingen diverse controles van de 
stemverrichtingen die plaatsvonden op 14 oktober 2018 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft 
uitgevoerd; dat deze werkzaamheden hebben geresulteerd in een eindrapport d.d. 30 oktober 2018, dat op 6 
november 2018 werd overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement; 

 
Overwegende dat dit rapport op pagina 28 en verder vermeldt dat het College van deskundigen is 

overgegaan tot een controle van de stemcijfers van elke lijst in elke gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest; dat het College van deskundigen snel een verschil heeft vastgesteld tussen de resultaten van de 
totalisering en deze die werden gepubliceerd op de officiële website van de verkiezingen en een abnormaal 
laag aantal stembiljetten heeft vastgesteld voor het bureau nr. 2 van Sint-Joost-ten-Node (met name 58 
stembiljetten) in vergelijking met andere kantoren (van 843 tot 1009 stembiljetten); dat het College van 
deskundigen heeft vastgesteld dat slechts 58 stemmen werden getotaliseerd terwijl 885 stembiljetten werden 
gescand en gedeponeerd in de stembus; dat het College van deskundigen vermeldt dat het probleem 
vastgesteld in bureau nr. 2 in Sint-Joost-ten-Node te wijten was aan een fout in het computerprogramma; 

 
Overwegende dat uit hetzelfde rapport blijkt dat op 26 oktober 2018, na een uitwisseling van informatie 

met de Colleges van deskundigen van het Vlaamse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, een vergadering 
met vertegenwoordigers van het Rechtscollege, een vertegenwoordiger van het hoofdbureau van Sint-Joost-
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ten-Node en vertegenwoordigers van privébedrijven, een analyse van het probleem met de technici van 
SmartMatic, de resultaten van de analyse van ditzelfde bedrijf, de technisch directeur van het project « 
Verkiezingen 2018 » op basis van een beslissing van het Rechtscollege van 25 oktober 2018 de hertelling per 
scan heeft bevolen van 885 stembiljetten van het bureau nr. 2 van Sint-Joost-ten-Node, in de aanwezigheid 
van een lid van het Rechtscollege, van het hoofdbureau van Sint-Joost-ten-Node, van de getuigen van de 
partijen en van leden van het Rechtscollege; dat alle aanwezige leden hebben vastgesteld dat de hertelling 
invloed heeft op de zetelverdeling over de verschillende lijsten; 

 
Overwegende dat het nieuwe resultaat verkregen na de hertelling van 26 oktober 2018 die als bijlage 

aan deze beslissing is gehecht; uit dit nieuwe resultaat volgt dat de zetelverdeling als volgt werd gewijzigd: 
 

 lijst 1 – CDH + Indépendant krijgt 1 zetel; 
 lijst 2 - ECOLO-GROEN krijgt 9 zetels; 
 lijst 5 - LB krijgt 17 zetels; 
 lijst 12 - MR Open Vld krijgt 1 zetel; 
 lijst 13 – LISTE COMMUNALE krijgt 1 zetel; 

 
 
Overwegende dat bovendien het nieuwe resultaat voor elke lijst nieuwe stemcijfers aangeeft en het 

aantal voorkeurstemmen behaald door elke kandidaat wijzigt; dat het nieuwe resultaat bijgevolg de wijziging 
inhoudt van de lijst en de rangorde van verkozen gemeenteraadsleden en opvolgers; 

 
 

 
B E S L I S S I N G :  

 
Artikel 1:  De gemeenteraadsverkiezingen die op 14 oktober 2018 hebben plaatsgevonden in de 

gemeente Sint-Joost-ten-Node worden geldig verklaard onder voorbehoud van de 
wijzigingen uiteengezet in de bijlage aan deze beslissing, bijlage die dient te worden 
beschouwd als hier volledig weergegeven. 

 
 

Artikel 2 :  Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal toegezonden worden aan: 
 

- de Gemeenteraad van de gemeente Sint-Joost-ten-Node; 
- per aangetekende brief, aan de verkozen raadslid die zijn hoedanigheid van verkozen 

raadslid verliest, zijnde de heer Halit Akkas, en aan de verkozen opvolger die haar 
rang van  tweede opvolger verliest, zijnde mevrouw Yesim Günes; 

- aan de Eerste voorzitter van de Raad van State, vergezeld van het administratief 
dossier en de procedurestukken. 
 

Artikel 3: Binnen acht dagen nadat kennis is gegeven van deze beslissing kunnen de betrokkenen 
inzage nemen van het dossier op het secretariaat van het Rechtscollege, in overeenstemming 
met artikel 84bis van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek. 

 
Gedaan en uitgesproken in openbare zitting te Brussel van 26 november 2018. 

 
 

Aanwezig:      Mevr. Joëlle Sautois, voorzitster; 
de heren Diego Gutierrez Caceres, Charles-Etienne Lagasse, Guillaume Possoz, Jean 
Philippe Rousseau, mevr. Nathalie Lucas, Hans Plancke, leden ; 

     Dhr. Laurent Blasson, secretaris. 
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De secretaris,     De voorzitster, 
 
 
 
 
   Laurent Blasson    Joëlle Sautois 
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