CVL micro-agenda110/07/2011
GEWESTELIJKE REGERING
Datum

Trefwoorden

Verkiezingskalender

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

Letterwoorden en 1) Op deze datum maakt de Regering de verboden letterwoorden of logo’s bekend in het Belgisch Staatsblad (BGKWB, artikel
logo’s
22bis, §2, tweede lid). Daar de 43ste dag voorafgaand aan de verkiezing een zaterdag is en bijgevolg een dag is waarop het Belgisch
Staatsblad niet verschijnt, zal er de eerste werkdag vóór de 43ste dag gepubliceerd worden, meer bepaald op vrijdag 31 augustus
2012.
Kiezerslijst
2) 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 beroep kan aantekenen overeenkomstig artikel
3bis van dit wetboek (BGKWB, artikel 5, zevende lid).

Zaterdag 1
september 2012
(43ste dag vóór
de verkiezing)
Dinsdag 4
september 2012
(40ste dag vóór
de verkiezing)

Letterwoorden en De Regering maakt de verboden letterwoorden of logo’s bekend in het Belgisch Staatsblad (BGKWB, artikel 22bis, §2, tweede
logo’s
lid). Daar de 43ste dag voorafgaand aan de verkiezing een zaterdag is en bijgevolg een dag is waarop het Belgisch Staatsblad niet
verschijnt, zal er de eerste werkdag vóór de 43ste dag gepubliceerd worden, meer bepaald op vrijdag 31 augustus 2012.
Letterwoorden en
logo’s
Volgnummer

1) Onmiddellijk na het indienen van de akten tot aanvraag van de bescherming van het letterwoord of logo houdt de Regering een loting
tot aanwijzing van de gemeenschappelijke volgnummers (BGKWB, artikel 22bis, §3). De tabel van de beschermde
letterwoorden en gemeenschappelijke volgnummers die werden toegekend wordt binnen vier dagen na de loting in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt (8 september 2012)(BGKWB, artikel 22bis, §3, tweede lid).
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2) Na de loting deelt de Regering aan de voorzitters van de hoofdstembureaus de volgnummers mee die werden toegewezen aan de
lijsten die bescherming van hun letterwoord hebben verkregen op gewestelijk niveau, alsook de aan de verscheidene nummers
voorbehouden letterwoorden, evenals de naam, voornaam en adres van de door de politieke partijen op het niveau van het
administratief arrondissement aangewezen personen en van hun plaatsvervangers die alleen gemachtigd zijn de kandidatenlijsten
voor echt te erkennen om de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in staat te stellen een
gemeenschappelijk volgnummer te gebruiken (BGKWB, artikel 22bis, §3, derde lid).
3) De Regering deelt de maximumbedragen mee die mogen worden uitgegeven door de lijsten en de kandidaten voor de
verkiezingen van de provincieraden, de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezingen van de raden voor maatschappelijk
welzijn (Wet van 7 juli 1994, artikel 5)

Vrijdag 7
september 2012

Letterwoorden en De tabel van de beschermde letterwoorden en het gemeenschappelijke volgnummers die werden toegekend, wordt binnen vier
logo’s
dagen na de loting in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt (BGKWB, artikel 22bis, §3, tweede lid). Aangezien het Belgisch
Staatsblad op zaterdag niet werkt moet de tabel reeds op vrijdag 7 september bekendgemaakt worden.

Zaterdag 8
september 2012

Letterwoorden en
logo’s

De tabel van de beschermde letterwoorden en het gemeenschappelijke volgnummers die werden toegekend, wordt binnen vier
dagen na de loting in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt (BGKWB, artikel 22bis, §3, tweede lid). Aangezien het Belgisch
Staatsblad op zaterdag niet werkt moet de tabel reeds op vrijdag 7 september bekendgemaakt worden.

Vrijdag 14
september 2012

Stembureau

Uiterste dag voor de Regering of haar gemachtigde om in het Belgisch staatsblad een bericht te laten verschijnen waarin de datum van de
verkiezing wordt meegedeeld, alsook de opening- en sluitingsuren van de stembureaus (BGKWB, artikel 7, §2). Dit bericht vermeldt ook
de mogelijkheid voor elke burger tot het indienen van een bezwaar bij het gemeentebestuur tot twaalf dagen voor de verkiezing.

Materiaal

Uiterste datum waarop de geheugendragers bestemd voor de optelling van de stemmen tegen ontvangstbewijs moeten worden
overhandigd aan de voorzitters van de hoofdbureaus (WAS, artikel 17, §3, eerste lid).

(30 dagen vóór
de verkiezing)

Donderdag 11
oktober 2012
(3de dag vóór de
verkiezing)

