CVL micro-agenda110/07/2011

PARTIJEN EN KANDIDATEN
Datum

Trefwoorden

Verkiezingskalender

Zaterdag 14 juli
2012

Propaganda

Woensdag 1
augustus 2012

Letterwoorden en Uiterste datum waarop elke in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement vertegenwoordigde politieke partij bij de Regering een
logo’s
gemotiveerd verzoek kan indienen tot verbod van het gebruik van letterwoorden of logo’s die in het verleden beschermd werden
(BGKWB, artikel 22bis, §2, eerste lid).

Dinsdag 4
september 2012
(40ste dag vóór
de verkiezing)
Zaterdag 15
september 2012
(29ste dag vóór
de verkiezing)

Letterwoorden en De akte tot aanvraag van de bescherming van het letterwoord of logo wordt de veertigste dag vóór de verkiezing, tussen tien en twaalf
uur, aan de Regering of aan haar gemachtigde overhandigd door een parlementslid-ondertekenaar (BGKWB, artikel 22bis, §1, vijfde lid).
logo’s

Zondag 16
septembre 2012
(28ste dag vóór
de verkiezing)

Voordrachten en 1) Tussen 13 en 16 uur : uiterste tijdstip om de voordrachten van de kandidaten en de verklaringen van bewilliging van hun
akten
van
kandidatuur ter hand te stellen aan de voorzitter van het hoofdbureau (BGKWB, artikel 22, tweede lid).
bewilliging

Maandag 17
september 2012
(27ste dag vóór
de verkiezing)

Start van de verkiezingscampagne (Wet 7 juli 1994, artikelen 6, 7 en 12). Beperkingen op voeren van propaganda.

Voordrachten en 1) Tussen 13 en 16 uur worden de voordrachten van de kandidaten en de verklaringen van bewilliging in ontvangst genomen
akten
van
door de voorzitter van het hoofdbureau (BGKWB, artikel 22, tweede lid en artikel 23, §3).
2) Tussen 13 en 16 uur mogen kandidaten en kiezers die de voordrachten van kandidaten hebben ingeleverd inzage nemen van alle
bewilliging
ingediende voordrachten en schriftelijk hun opmerkingen aan het hoofdbureau meedelen (BGKWB, artikel 26, § 1, tweede lid).

Voordrachten

2) Tussen 13 en 18 uur mogen kandidaten en kiezers die de voordrachten van kandidaten hebben ingeleverd inzage nemen van alle
ingediende voordrachten en schriftelijk hun opmerkingen aan het hoofdbureau meedelen (BGKWB, artikel 26, § 1, tweede
lid).

Voordrachten

Tussen 13 en 16 uur : uiterste tijdstip waarop de kandidaten en kiezers die de voordrachten van kandidaten hebben ingeleverd inzage
mogen nemen van alle ingediende voordrachten en schriftelijk hun opmerkingen aan het hoofdbureau meedelen (BGKWB,
artikel 26, § 1, tweede lid).
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Dinsdag 18
september 2012
(26ste dag vóór
de verkiezing)

Kandidatenlijst

Tussen 13 en 15 uur : indiening van met redenen omklede bezwaarschriften tegen de aanvaarding van bepaalde kandidaturen
door zij die de aanvaarde of afgewezen lijsten hebben ingeleverd (of bij hun ontstentenis, een van de erop voorkomende kandidaten),
op de plaats aangewezen voor het inleveren van de voordrachten (BGKWB, artikel 26ter, eerste lid).

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

Kandidatenlijst

Tussen 14 en 16 uur kunnen zij die de aanvaarde of afgewezen lijsten hebben ingeleverd (of een van de erop voorkomende
kandidaten) op de plaats aangewezen voor het inleveren van de voordrachten bij de voorzitter van het hoofdbureau tegen ontvangstbewijs een memorie indienen tot betwisting van de onregelmatigheden waarmee bij het voorlopig afsluiten van de
kandidatenlijst rekening is gehouden of die de dag na die aansluiting ingeroepen zijn. Wanneer de onregelmatigheid gelegen
is in onverkiesbaarheid van een kandidaat, kan een memorie worden ingediend met inachtneming van dezelfde regels (BGKWB,
artikel 26quinquies, eerste lid).
In voorkomend geval kunnen bovenvermelde personen een verbeterings- of aanvullingsakte indienen wanneer de voordracht
afgewezen is om een van de redenen bedoeld in artikel 26quinquiès, derde lid (BGKWB, artikel 26quinquies, tweede lid).

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

Kandidatenlijst

Om 10 uur, zelfs indien die dag een feestdag is, worden de beroepen tegen de afwijzing van een kandidatuur door het hoofdbureau
wegens onverkiesbaarheid van een kandidaat of tegen de afwijzing van een bezwaar gegrond op de onverkiesbaarheid van
een kandidaat zonder oproeping of dagvaarding voor de eerste kamer van het Hof van Beroep van het rechtsgebied gebracht
(BGKWB, artikel 26octies en KWB, artikel 125, derde lid en 125ter, eerste lid). Het beschikkend gedeelte van het arrest wordt
telegrafisch ter kennis van de voorzitter van het hoofdbureau gebracht (KWB, artikel 125ter, vijfde lid).
Het dossier van het hof wordt, met een uitgifte van het arrest, binnen acht dagen toegezonden aan de griffier van de vergadering
die belast is met het onderzoek van de geloofsbrieven der gekozenen (KWB, artikel 125ter, zesde lid).

Dinsdag 09
oktobre 2012
(5de dag vóór de
verkiezing)

Getuigen

Tussen 14 en 16 uur neemt de voorzitter van het hoofdstembureau de aanwijzingen van getuigen in ontvangst. De kandidaten
kunnen zoveel getuigen en zoveel plaatsvervangende getuigen aanwijzen als er stembureaus zijn (BGKWB, artikel 22, vierde lid en
artikel 25, eerste lid).
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Zondag 14
oktober 2012
(Dag van de
verkiezing)

Bezwaar tegen de
resultaten

1) Elk bezwaar met betrekking tot de verkiezing moet schriftelijk worden ingediend bij het Rechtscollege door een
kandidaat binnen tien dagen te rekenen vanaf de dagtekening van het proces-verbaal van de verkiezing bedoeld in artikel 60 van
de gemeentekieswet (BGKWB, artikel 74 en 75). Het Rechtscollege doet uitspraak binnen dertig dagen na de indiening van het
bezwaar (BGKWB, artikel 75, § 1, eerste lid).
Beroep bij de Raad van State is mogelijk binnen acht dagen na de kennisgeving van de beslissing; de Raad van State doet
uitspraak binnen 60 dagen (BGKWB, artikel 76bis).

Bezwaar tegen de
resultaten

2) Een bezwaar dat steunt op een overtreding van artikelen 3, §§ 1 en 2, of 7 van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en
de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en de districtsraden en voor de
rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn of van artikel 23, § 2, wordt ingediend bij het Rechtscollege binnen
vijfenveertig dagen na de datum van de verkiezing.
Het Rechtscollege doet uitspraak over deze bezwaren binnen negentig dagen na de indiening ervan (BGKWB, artikel 74, §2).

Woensdag 24
oktober 2012

Bezwaar tegen de Uiterste dag voor de kandidaten om bezwaar met betrekking tot de verkiezing in te dienen bij het Rechtscollege: elk bezwaar
moet, op straffe van verval, schriftelijk worden ingediend binnen tien dagen te rekenen van de dagtekening van het proces-verbaal. Het
resultaten
bezwaar moet de identiteit en de woonplaats van de bezwaarde vermelden en moet worden overhandigd aan de secretaris van het
rechtscollege of ter post aangetekend verzonden (BGKWB, artikel 74, §1, derde en vierde lid). Het Rechtscollege doet uitspraak over de
bezwaren ingediend op grond van artikel 74, §1, binnen dertig dagen na de indiening ervan (BGKWB, artikel 75, §1).

Dinsdag 13
november 2012
(30ste dag na de
verkiezing)

Verkiezingsuitgaven

Uiterste datum waarop de lijstaanvoerder de uitgaven voor verkiezingspropaganda moet aangeven aan de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg. Hij moet tevens de herkomst van de geldmiddelen aangeven alsook de identiteit van de natuurlijke
personen die giften van 125 EUR en meer te hebben gedaan, registreren (BGKWB, artikel 23, §7, derde lid).
De hoofdgetuige van de lijst of de daartoe door de lijst gemandateerde persoon verzamelt de aangiften van de verkiezingsuitgaven van
elke kandidaat en van de lijst en dient ze in binnen dertig dagen na de datum van de verkiezingen bij de griffie van de rechtbank van
eerste aanleg (BGKWB, artikel 23, §7, vierde lid).
Uiterste datum waarop de politieke partijen hun verkiezingsuitgaven ten gunste van de lijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen moeten meedelen aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (Wet van 7 juli 1994, artikel 8).

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

Verkiezingsuitgaven

Uiterste datum waarop bezwaar dat steunt op een overtreding van artikelen 3, §§ 1 en 2, of 7 van de wet van 7 juli 1994 betreffende
de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en de
districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn of van artikel 23, § 2, kan worden
ingediend bij het Rechtscollege (BGKWB, artikel 74, §2, eerste lid).
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Donderdag 14
maart 2013

Verkiezingsuitgaven

Vrijdag 15 maart Verkiezingsuitgaven
2013

Uiterste datum dat kandidaten aangiften van verkiezingsuitgaven kunnen afhalen (BGKWB, artikel 23ter, derde lid).

Niet afgehaalde aangiften van verkiezingsuitgaven worden vernietigd (BGKWB, artikel 23ter, derde lid).

