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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN  
 

Datum 
 

 
Trefwoord 

 
Verkiezingskalender 

Kiezerslijst 1) Datum waarop het college van burgemeester en schepenen de kiezerslijst vaststelt (BGKWB, artikel 3, §1, eerste lid). 
Vanaf dan tot op de dag van de verkiezing zenden de gemeentebesturen de wijzigingen die moeten worden aangebracht in de 
kiezerslijst rechtstreeks naar de voorzitters van de stembureaus zodra deze zijn aangewezen (BGKWB, artikel 9, in fine). 

 

Woensdag 1 
augustus 2012 

Kiezerslijst 2) Datum waarop het college van burgemeester en schepenen een bericht uitvaardigt  om de burgers mee te delen dat ze de 
kiezerslijst kunnen raadplegen tot de twaalfde dag vóór die van de verkiezingen (BGKWB, artikel 3, §3). 

   
Tijdens de 
maand augustus 
2012. 

Samenstelling van 
de bureaus 

  Het college van burgemeester en schepenen maakt twee lijsten op (BGKWB, artikel 10ter, §1): 
1° de eerste bevat de personen die kunnen worden bekleed met een functie van voorzitter van een stem- of     

stemopnemingsbureau of van bijzitter of  plaatsvervangend bijzitter van een stemopnemingsbureau.   
2° een tweede bevat de kiezers die aangewezen zouden kunnen worden als bijzitter of plaatsvervangend bijzitter van een 

stembureau (deze lijst omvat vierentwintig namen per bureau).   
De twee lijsten worden uiterlijk de drieëndertigste dag (11 september 2012) voor de verkiezing naar de voorzitter van het 
gemeentelijk hoofdbureau gezonden (BGKWB, artikel 10ter, §2). 
 

 Vrijdag 7 
september  2012 

Kiezerslijst Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen tegen ontvangstbewijs of in een ter post aangetekende omslag 
twee voor echt verklaarde uittreksels uit de lijst der kiezers, opgemaakt per stemafdeling, dient te verzenden naar de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg, of, indien in de gemeente geen rechtbank is gevestigd, aan de vrederechter van het kanton 
(BGKWB, artikel 9, eerste lid).  Een aangetekende zending kan echter niet op zondag verstuurd worden en de vijfendertigste dag 
vóór de verkiezingen is een zondag. 
 

   
Zondag 9 
september 2012 
(35ste dag vóór 
de verkiezing) 
 

Kiezerslijst Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen tegen ontvangstbewijs of in een ter post aangetekende 
omslag twee voor echt verklaarde uittreksels uit de lijst der kiezers, opgemaakt per stemafdeling, dient te verzenden naar de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, of, indien in de gemeente geen rechtbank is gevestigd, aan de vrederechter van het 
kanton (BGKWB, artikel 9, eerste lid).  De uiterste datum om de aangetekende zending te sturen valt op vrijdag 7 september 2012 
omdat het niet mogelijk is een aangetekende zending op een zondag te versturen. 
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Dinsdag 11 
september 2012 
(33ste dag vóór 
de verkiezing) 

Samenstelling van 
de bureaus 

Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen de lijsten van de personen die in aanmerking komen als 
voorzitter, bijzitter of plaatsvervangend bijzitter van een stembureau dient over te maken aan de voorzitter van het 
hoofdbureau (BGKWB, artikel 10ter, §2). 
 

   
Zaterdag 29 
september 2012 
(15de dag  vóór 
de verkiezing) 

Oproeping Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen een oproepingsbrief en een verklarende brochure dient te 
zenden aan elke kiezer, aan de verblijfplaats die hij op dat ogenblik heeft. (BGKWB, artikel 21, eerste lid). 
 

    
Zaterdag 06 
oktober 2012 
(8ste dag vóór de 
verkiezing) 

Kiezerslijst Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen uitspraak moet doen over elk bezwaar in verband met de 
kiezerslijsten (BGKWB, artikel 3bis, § 8). De voorzitter van het college van burgemeester en schepenen verzoekt onmiddellijk de 
indieners van de bezwaren, als zij dat wensen, een verklaring van beroep te ondertekenen (BGKWB, artikel 3bis, § 9, tweede lid). 
De burgemeester zendt onverwijld aan het Hof van beroep, met alle middelen, een expeditie van de beslissingen van het college 
waartegen beroep is ingesteld alsook alle documenten die de gedingen betreffen. De partijen worden verzocht voor het hof te 
verschijnen binnen vijf dagen na ontvangst van het dossier en in elk geval vóór de dag die de verkiezing voorafgaat (BGKWB, 
artikel 3bis, §§ 10 en 11). 

   
Zondag 07 
oktober 2012 
(7de dag vóór de 
verkiezing) 

Kiezerslijst Het college van burgemeester en schepenen doet over elk bezwaar uitspraak binnen een termijn van vier dagen te rekenen vanaf 
het proces-verbaal, en in elk geval voor de zevende dag voor die van de verkiezing (BGKWB, artikel 3bis, §8). 

   
Zaterdag 13 
oktober 2012 
(Dag vóór de 
verkiezing) 

Kiezerslijst Het beschikkend gedeelte van het arrest wordt door toedoen van het openbaar ministerie met alle middelen onverwijld ter 
kennis gebracht van het college van burgemeester en schepenen dat de beslissing waartegen beroep is ingesteld heeft 
genomen en van de andere partijen. Het arrest wordt onverwijld ten uitvoer  gelegd, wanneer het een wijziging van de 
kiezerslijst inhoudt. (KWB, artikel 33, derde en vierde lid). 
 

   
Zaterdag 14 
oktober 2012 
(Dag van de 
verkiezing) 

Kiezerslijst Tot op deze dag zendt het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter van elke stemafdeling de beslissingen die 
inschrijving op of schrapping van de lijst der kiezers, verlies of schorsing van het stemrecht ten gevolge hebben en de kiezers 
van zijn afdeling betreffen. (art. 9, derde lid) 
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GEMEENTEBESTUREN 

 
Datum 

 

 
Trefwoord 

 
Verkiezingskalender 

Vrijdag 31 
augustus  2012 
(44ste dag vóór 
de verkiezing) 

Kiezerslijst Uiterste datum waarop het gemeentebestuur twee exemplaren van de lijst van de gemeenteraadskiezers zendt naar de 
gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad of zijn gemachtigde (BGKWB, artikel 5, eerste en tweede 
lid). 
Terzelfder tijd zendt het gemeentebestuur eveneens twee exemplaren van de kiezerslijst naar de Regering (BGKWB, artikel 5, 
derde lid). De Regering kan beslissen dat deze verzending elektronisch gebeurt met behulp van een door de regering ter 
beschikking gesteld programma. 
Bij ontvangst van de kiezerslijsten worden deze door de Regering of haar gemachtigde gecontroleerd om na te gaan of er geen 
personen zijn die op meerdere kiezerslijsten vermeld staan (BGKWB, artikel 5, vierde lid). 
In geval van dubbele inschrijvingen, licht de regering of haar gemachtigde de betrokken colleges van burgemeester en schepenen 
in en vraagt hun advies.  Daarna bepaalt de regering welk college de inschrijving behoudt (BGKWB, artikel 5, vijfde lid). 
Het college van burgemeester en schepenen voert de gevraagde correcties zo spoedig mogelijk uit  (BGKWB, artikel 5, zesde 
lid). 
Het college geeft onmiddellijk kennis van de schrapping aan de betrokken persoon, die bezwaar kan indienen overeenkomstig 
artikel 3bis van dit wetboek (BGKWB, artikel 5, zevende lid). 
 

Maandag 24 
september 2012 
(20ste dag vóór 
de verkiezing) 

Oproeping Uiterste datum waarop een bericht van oproeping in de gemeente ter openbare kennis moet worden gebracht waarbij de dag van 
de stemming, de uren van opening en sluiting van de stembureaus meegedeeld worden (BGKWB, artikel 21, laatste lid).  Dit bericht 
vermeldt eveneens dat de aangiften vanaf de éénendertigste dag na de datum van de verkiezingen ter griffie van de rechtbank van 
Eerste aanleg gedurende vijftien dagen ter inzage worden gelegd van alle kiesgerechtigden, op vertoon van hun oproepingsbrief 
voor de verkiezingen (BGKWB, artikel 23, §7, vijfde lid).  Het bericht herinnert er aan dat de kiezer die zijn oproepingsbrief niet 
heeft ontvangen, hem op de gemeentesecretarie kan afhalen tot op de dag van de stemming, ’s middags. 

   
   
  

 
 


