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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
Het Rechtscollege 
-------------------------------------------------- 
Verkiezing van de heer Khalid Zian als 
werkend lid en van de heer Jean Marie Amand 
als opvolger van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van Brussel 
Geldigverklaring 
Beslissing nr. 2019/6 

AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING 

 
 

HET RECHTSCOLLEGE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST; 
 
   Gezien de beraadslaging van 29 november 2018 van de gemeenteraad van 
Brussel, ontvangen door het secretariaat van het Rechtscollege op 14 december 2018, 
betreffende de verkiezing van de heer Khalid Zian als werkend lid en van de heer Jean Marie 
Amand als opvolger van de raad voor maatschappelijk welzijn van Brussel, ter vervanging van 
mevrouw Delphine Houba, ontslagnemend lid, evenals het proces-verbaal van die verkiezing; 
 
  Gezien de overige stukken van het dossier; 
 

Gezien artikel 83quinquies, §2, eerste lid van de bijzondere wet van 12 januari 
1989 betreffende de Brusselse instellingen; 
 
  Gehoord het verslag van mevrouw Joëlle Sautois, lid van het Rechtscollege; 
 
  Gelet op de artikelen 6 tot en met 18ter van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het koninklijk besluit van 22 
november 1976 betreffende de verkiezing van de leden van de raden van de plaatselijke 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
  Gezien 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; 
 
  Overwegende dat geen bezwaar werd ingediend tegen de verkiezing; 
 
  Gelet op artikel 17, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, dat bepaalt dat wanneer een werkend lid vóór 
het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te maken van de raad voor maatschappelijk 
welzijn en hij geen opvolger of opvolgers meer heeft, alle nog in functie zijnde 
gemeenteraadsleden die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, 
gezamenlijk een kandidaat-werkend lid en een of meer kandidaat-opvolgers kunnen 
voordragen. In dit geval zijn deze kandidaten gekozen verklaard; 
 
  Gelet op de verkiezing van de heer Khalid Zian als werkend lid en van de heer 
Jean Marie Amand van de raad voor maatschappelijk welzijn van Brussel, ter vervanging van 
mevrouw Delphine Houba, ontslagnemend; 
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  Overwegende dat krachtens artikel 18 van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn het Rechtscollege als 
administratief rechtscollege uitspraak doet over de geldigheid van de verkiezing binnen dertig 
dagen na ontvangst van het dossier en het, in voorkomend geval, de bij het vaststellen van de 
verkiezingsuitslag begane vergissingen rechtzet; 
 
   Overwegende dat de kiesverrichtingen uitgevoerd werden overeenkomstig de 
bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en het bovenvermeld koninklijk besluit van 22 november 1976; 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: De verkiezing van de heer Khalid Zian als werkend lid en van de heer Jean Marie 

Amand als opvolger van de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn van de gemeente Brussel, gehouden op 29 november 2018, wordt geldig 
verklaard. 

 
Artikel 2 :  Een éénsluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt medegedeeld: 

 
1)  aan het Verenigd College; 
2)  aan de gemeenteraad van Brussel; 
3)  aan de raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Brussel. 

 
 
Gedaan en uitgesproken in openbare zitting te Brussel op 7 januari 2019. 

 
Aanwezig :       Mevrouw Joëlle Sautois, voorzitter; 

                De heren Christian Cloots, Diego Gutierrez Caceres, Charles-Etienne 
Lagasse, mevrouw Nathalie Lucas, mevrouw Séverine Merckx, de heren 
Hans Plancke, Guillaume Possoz en Jean Philippe Rousseau, leden; 

                  De heer Laurent Blasson, secretaris. 
 

 

 De secretaris,    De voorzitter, 

 

 

 

 

 

     Laurent Blasson    Joëlle Sautois 

 


