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KIEZERS  

 
Datum 

 

 
Trefwoorden 

 
Verkiezingskalender 

Dinsdag 31 juli  
2012 

 

Kiezerslijst Uiterste datum voor de inschrijving op de kiezerslijst voor onderdanen van andere EU-lidstaten en van niet-EU-lidstaten  
(BGKWB, artikel 1bis en 1ter). 

Woensdag 1 
augustus 2012 

Kiezerslijst Datum vanaf welke elke kiezer  bezwaar kan indienen met betrekking tot de kiezerslijst bij het college van burgemeester en 
schepenen tot de twaalfde dag vóór die van de verkiezing (BGKWB, artikel 3bis, §1 en §2). 

   
Kiezerslijst 1) Uiterste datum waarop elke kiezer de kiezerslijst moet kunnen raadplegen bij de gemeentesecretarie tijdens de diensturen 

(BGKWB, artikel 3, § 3). 
 

Dinsdag 02 
oktober 2012 
(12de dag vóór 
de verkiezing) 
 

Kiezerslijst 2) Uiterste datum waarop elke kiezer bij het college van burgemeester en schepenen bezwaar kan indienen in verband met de 
kiezerslijst (BGKWB, artikel 3bis, §§ 1 en 2). 

   
Zaterdag 13 
oktober 2012 
(Dag vóór de 
verkiezing) 

Volmacht Uiterste datum waarop de kiezer, die zich wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, in de onmogelijkheid bevindt om zich in 
het stembureau te melden, een aanvraag  kan indienen bij de burgemeester van zijn woonplaats teneinde deze 
onmogelijkheid vast te stellen met het oog op het verlenen van een volmacht  (BGKWB, artikel 42bis, §1, 7°). 

   
Stemmodaliteiten 1)   Dag van de verkiezing: de gewone vergadering van de kiezers voor de vernieuwing van de gemeenteraden heeft van 

rechtswege plaats om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober (BGKWB, artikel 7, §1). 
Oproeping  2) De kiezer die zijn oproepingsbrief niet heeft ontvangen, kan deze op de gemeentesecretarie afhalen tot ‘s middags   

(BGKWB, artikel 21, eerste lid). 
 

Zondag 14 
oktober 2012 

(Dag van de 
verkiezing) 

Stemmodaliteiten 3) De kiezers worden tot de stemming toegelaten van 8 tot 13 uur bij manuele stemming en van 8 tot 16 uur bij 
geautomatiseerde stemming. Kiezers die zich in het stemlokaal bevinden vóór het sluitingsuur van de stembureaus, 
worden nog tot de stemming toegelaten (BGKWB, artikel 36, eerste en tweede lid). 

 
   



CVL micro-agenda110/07/2011 

Woensdag 14 
november 2012 
(31ste dag vóór 
de verkiezing) 

Verkiezings-
uitgaven 

Datum vanaf welke de kiesgerechtigden van de kieskring ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg de aangiften van de 
verkiezingsuitgaven van de kandidaten en van de lijsten kunnen inzien (BGKWB, artikel 23, §7, vijfde lid). 
 

   
Woensdag 28 
november 2012 
(45ste dag na de 
verkiezing) 

Verkiezings-
uitgaven 

Uiterste datum waarop de aangiften van de verkiezingsuitgaven op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg door de 
kiesgerechtigden kunnen ingekeken worden (BGKWB, artikel 23, §7, vijfde lid). 

   
Vrijdag 28 
december 2012 
(75ste dag na de 
verkiezing) 

Verkiezings-
uitgaven 

Uiterste datum waarop de kiezers ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg inzage kunnen nemen van het verslag bedoeld in 
artikel 9 van de wet van 7 juli 1994 (Wet van 7 juli 1994, artikel 9, §2, derde lid). Na deze datum, verzending van de verslagen 
en de opmerkingen van de kandidaten en van de op de kiezerslijst ingeschreven kiezers naar het Controlecollege (Wet van 7 
juli 1994, artikel 9, §2, derde lid). 
 
 

   
 
 
 


