HOOFDBUREAU

Datum

Trefwoorden

Verkiezingskalender

Dinsdag 11
september 2012
(33ste dag vóór
de verkiezing)

Voordracht
kandidaat

Uiterste datum waarop de voorzitter van het hoofdstembureau bekend dient te maken op welke plaats hij de voordrachten van
kandidaten en aanwijzingen van getuigen in ontvangst zal nemen, met vermelding van dagen en uren (BGKWB, artikel 22, eerste
lid).

Vrijdag 14
september 2012
(30 dagen vóór
de verkiezing)

Samenstelling van Uiterste datum waarop de voorzitter van het hoofdbureau de voorzitters van de stembureaus aanwijst (BGKWB, artikel 11, §1).
de bureaus
De voorzitter geeft dadelijk kennis van deze aanwijzingen aan de betrokkenen en aan de gemeentelijke overheden.
Zodra hij de voorzitters van de stembureaus heeft aangewezen, maakt de voorzitter van het hoofdbureau de lijst van de voorzitters
van de stembureaus op en zendt een afschrift aan de betrokkenen (BGKWB, artikel 12). De voorzitter van het hoofdbureau voorziet
ten spoedigste in de vervanging van degenen die hem binnen drie dagen na ontvangst van het bericht een wettige reden van
verhindering hebben doen kennen.

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

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).
bewilliging
2) Tussen 13 en 16 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).

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

Voordrachten en 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)

Hoofdbureau

1) Uiterste datum waarop het hoofdbureau moet worden samengesteld (BGKWB, artikel 10, § 1, tweede lid).

Kandidatenlijst

2) Om 16 uur sluit het hoofdbureau de kandidatenlijst voorlopig af (BGKWB, artikel 26, §1, tweede lid).

Voordrachten

3) Wanneer het hoofdbureau de voordracht van bepaalde kandidaten onregelmatig verklaart, worden de redenen van die beslissing in het proces-verbaal opgenomen en onmiddellijk wordt een uittreksel hieruit, met de woordelijke opgave van de
aangevoerde redenen, bij aangetekende brief toegezonden aan de kiezer of de kandidaat die de akte waarop de
afgewezen kandidaten voorkomen heeft ingeleverd (BGKWB, artikel 26bis, eerste lid).

Voordrachten

4) Wanneer de onverkiesbaarheid van een kandidaat als reden is aangevoerd, wordt het uittreksel uit het proces-verbaal op
dezelfde wijze ook aan die kandidaat gestuurd (BGKWB, artikel 26bis, derde lid).

Hoofdbureau

5) De voorzitters van de hoofdbureaus delen per elektronische verzending hun contactgegevens mee aan de Regering
(BGKWB, artikel 10bis).

Samenstelling van
de stembureaus

6) Uiterste dag dat aangewezen voorzitters van stembureaus aan de voorzitter van het hoofdbureau een wettige reden van
verhindering kunnen doen kennen. De voorzitter van het hoofdbureau voorziet ten spoedigste in de vervanging van degenen die
hem binnen drie dagen na ontvangst van het bericht een wettige reden van verhindering hebben doen kennen (BGKWB, artikel
12, tweede lid).

Dinsdag 18
september 2012
(26ste dag vóór
de verkiezing)

Kandidatenlijst

De voorzitter geeft aan de kiezer of kandidaat die de betwiste voordracht heeft ingeleverd, onmiddellijk bij aangetekende brief kennis
van het bezwaar, onder vermelding van de aangevoerde redenen (BGKWB, artikel 26ter, tweede lid).

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

Kandidatenlijst

1) Om 16 uur : vergadering van het hoofdbureau, dat de kandidatenlijst definitief afsluit na onderzoek van de stukken die de
voorzitter conform de artikelen 26ter, 26quater en 26quinquies van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek ontvangen heeft en na
terzake beslist te hebben (BGKWB, artikel 26sexies, eerste lid en tweede lid).

Kandidatenlijst

2) Eventueel, bij verwerping van een kandidatuur wegens onverkiesbaarheid van een kandidaat of bij afwijzing van een bezwaar
gegrond op de onverkiesbaarheid van een kandidaat, verzoekt de voorzitter naargelang het geval respectievelijk de kandidaat (of
zijn gemachtigde) of de indiener van het bezwaar (of zijn gemachtigde) op het proces-verbaal een verklaring van beroep te
ondertekenen (BGKWB, artikel 26septies, eerste lid).

Volgnummer

3) Opeenvolgende lotingen (volledige en onvolledige lijsten) voor de lijsten die geen gemeenschappelijk volgnummer bekwamen.
De kandidatenlijst wordt aangeplakt in dezelfde vorm als het stembiljet met vermelding van de onderrichtingen aan de kiezers
en de lijstnummering (BGKWB, artikel 30, § 1 en §2).

Stembiljet/stemscherm

4) Onmiddellijk na het afsluiten van de kandidatenlijst maakt het hoofdbureau het stembiljet of het startscherm op overeenkomstig
het door de Regering bepaald model (BGKWB artikel 30, §2).

Vrijdag 21
september 2012
(23ste dag vóór de
verkiezing)

Kandidatenlijst

IN GEVAL VAN BEROEP :
Tussen 11 en 13 uur houdt de voorzitter van het hof van beroep zich in zijn kabinet ter beschikking van de voorzitters van de
hoofdbureaus van zijn rechtsgebied om er uit hun handen een uitgifte te ontvangen van de processen-verbaal houdende de
verklaringen van beroep, alsmede alle stukken betreffende de geschillen waarvan de hoofdbureaus kennis hebben gehad.
Bijgestaan door zijn griffier, maakt hij van deze overhandiging akte op. (BGKWB, artikel 26octies en KWB, artikel 125bis).

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

Kandidatenlijst

1) Om 18 uur vergadert het hoofdbureau om te kunnen overgaan tot de verrichtingen bepaald in de artikelen 29 en 30 zodra het in
kennis is gesteld van de beslissingen van het Hof van Beroep (BGKWB, artikel 30ter).

Kandidatenlijst

2) Zodra het bureau kennis heeft genomen van de beslissing van het Hof van Beroep stuurt de voorzitter van het hoofdbureau de
definitieve kandidatenlijsten en het hun toegekende nummer door aan de daartoe door het MBHG aangewezen
ambtenaar. Deze informatiegegevens kunnen op magnetische drager worden verstuurd voor zover zij echt verklaard zijn (WAS,
artikel 17, §1, eerste en tweede lid).

Samenstelling van 3) De voorzitter van het hoofdbureau wijst uiterlijk de twintigste dag vóór die van de verkiezing de voorzitters van de
de bureaus
stemopnemingsbureaus aan, alsook, de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van de stembureaus en de bijzitters en
plaatsvervangende bijzitters van de stemopnemingsbureaus (BGKWB, artikel 11, §2). Binnen achtenveertig uren na de
aanwijzing van de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van de stembureaus geeft de voorzitter van het hoofdbureau hun
daarvan kennis door een aangetekend schrijven (BGKWB, artikel 15).

Dinsdag 25
september 2012
(19de dag vóór
de verkiezing)

Kandidatenlijst

Datum vanaf welke de voorzitter van het hoofdstembureau de officiële kandidatenlijst meedeelt aan de kandidaten en aan de
kiezers die hen hebben voorgedragen, indien zij het vragen (BGKWB, artikel 29, derde lid).

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

Samenstelling van Uiterste dag voor het indienen van een verzoek om afschriften van de lijst met de leden van de kiesbureaus van de gemeente. De voorzitter
de bureaus
van het hoofdbureau verstrekt afschriften van de lijst met de leden van de kiesbureaus van de gemeente aan ieder die er uiterlijk
op die datum om verzocht heeft (BGKWB, artikel 17, tweede lid).

Zondag 30
september 2012
(14de dag vóór
de verkiezing)

Kiezerslijst

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

Getuigen

Getuigen

Stemopnemingsbureaus

Zaterdag 13
oktober 2012
(Dag vóór de
verkiezing)

Uiterste datum waarop de voorzitter van het hoofdstembureau aan de voorzitter van elk stembureau de kiezerslijsten van zijn
afdeling doet toekomen (BGKWB, artikel 12, derde lid).

1) 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).
2) Onmiddellijk na het verstrijken van de termijn die voor het in ontvangst nemen van de getuigenaanwijzingen is gesteld en
ongeacht het aantal aanwezige leden, weert het hoofdstembureau de boventallige getuigen door middel van lotingen
(BGKWB, artikel 25, zevende lid).
3) De voorzitter van het kantonhoofdbureau gaat, vijf dagen vóór de stemming, nadat de formaliteiten bepaald voor de aanwijzing van
de getuigen zijn vervuld, bij loting over tot de aanwijzing van de stembureaus waarvan de stembiljetten door elk
opnemingsbureau onderzocht zullen worden (BGKWB, artikel 44ter). Hij geeft onmiddellijk bij ter post aangetekende brief aan de
voorzitters van de stembureaus kennis van de plaats van vergadering van het stemopnemingsbureau dat de stembiljetten van hun
bureau moet ontvangen (BGKWB, artikel 44quater, tweede lid).

Materiaal

1) De voorzitter van het hoofdbureau overhandigt aan elke voorzitter van het stembureau van zijn bevoegdheidsgebied, tegen
ontvangstbewijs, de omslagen die hem betreffen. Op elke omslag staat de identificatie van het overeenkomstig bureau vermeld. Ze
bevatten de geheugendragers, alsook de nodige veiligheidselementen voor het gebruik van de geheugendragers (WAS, artikel 17, §3,
tweede lid).

Materiaal

2) Waar op papier gestemd wordt, overhandigt de voorzitter van het hoofdbureau de stembiljetten in verzegelde omslag. De
voorzitter van het hoofdstembureau zendt terzelfdertijd aan de voorzitter van elk stemopnemingsbureau het formulier dat hij heeft
laten opmaken overeenkomstig de voorschriften van artikel 52 en dat de voorzitters van de stemopnemingsbureaus na de
stemopneming moeten invullen (BGKWB, artikel 32, eerste en derde lid).

Zondag 14
oktober 2012
(Dag van de
verkiezing)

Materiaal

1) Onmiddellijk na ontvangst van de geheugendragers afkomstig van het stembureau registreert de voorzitter van het
hoofdbureau de oorspronkelijke drager op de geheugendrager bestemd voor het optellen van de stemmen.
Indien de registratie door middel van de originele geheugendrager onmogelijk blijkt, herbegint de voorzitter van het
hoofdbureau
de
registratieverrichting
door
middel
van
de
kopie
van
deze
drager.
Indien deze verrichting eveneens onmogelijk blijkt, eist de voorzitter van het hoofdbureau van de betrokken gemeente de
overeenkomstige elektronische stembus op; na deze te hebben ontzegeld, gaat hij over tot een volledige registratie van de
magneetkaarten die ze bevat. Als de registratie van het stembureau is beëindigd, verzegelt de voorzitter de stembus opnieuw
en stuurt hij ze terug naar de gemeente. Vervolgens registreert hij de nieuwe aldus aangemaakte geheugendrager (WAS,
artikel 18).

Resultaten

2) De afkondiging door de voorzitter van het gemeentehoofdbureau van gedeeltelijke uitslagen die de lijsten hebben behaald,
kan gebeuren na de registratie van ten minste 10 bureaus en nadien van 10 bijkomende stembureaus en zo verder tot alle
stembureaus
zijn
geregistreerd.
Indien een kanton of een gemeente meer dan dertig stembureaus telt, kan het hoofdbureau over een informaticasysteem
beschikken per schijf van ten minste 30 stembureaus. De bepalingen van het eerste lid zijn per informaticasysteem van
toepassing. De uitslag van ieder bureau wordt voor de optelverrichtingen geregistreerd door middel van een bepaald
computersysteem. Na de registratie van de uitslagen van de stembureaus door de informaticasystemen, wordt één van de
systemen bestemd voor de optelling van alle stemmen van de gemeente (WAS, artikel 19).

Resultaten

3) Wanneer de uitslagen van alle stembureaus zijn geregistreerd, drukt de voorzitter van het hoofdbureau het procesverbaal af alsook de stemopnemingstabel, waarvan de modellen worden vastgesteld door het MBHG (WAS, artikel, 20).

Resultaten

4) Openbare afkondiging van de uitslag van de algemene telling van de stemmen en de namen van de kandidaten die tot
gemeenteraadslid of opvolger gekozen zijn (BGKWB, artikel 59, eerste lid).

Resultaten

5) Na die afkondiging deelt de voorzitter van het hoofdbureau of de persoon die hij daartoe aanwijst onverwijld via digitale
weg, en gebruik makend van de elektronische handtekening uitgebracht met behulp van zijn identiteitskaart, aan de Regering het
totaal aantaal ingediende stembiljetten mee, alsook het totaal aantal geldige stembiljetten, het totaal aantal blanco en ongeldige
stembiljetten, het stemcijfer van elke lijst en het totaal aantal naamstemmen dat behaald werd door elke kandidaat (BGKWB,
artikel 59, tweede lid).

Resultaten

6) Een dubbel van het proces-verbaal van het hoofdstembureau, door de leden voor eensluidend verklaard, wordt op de
gemeentesecretarie voor eenieder ter inzage gelegd (BGKWB, artikel 60, derde lid).

Resultaten

7) Aan ieder gekozene wordt een uittreksel uit dit proces-verbaal gezonden (BGKWB, artikel 60, vierde lid).

Resultaten

8) Alle stukken van de verkiezing moeten binnen vierentwintig uur bezorgd worden aan het Rechtscollege, dat als enige
bevoegd is om de gemeenteraadsverkiezingen geldig of ongeldig te verklaren en de geloofsbrieven van de verkozenen te
onderzoeken (BGKWB, artikel 60, eerste lid en artikel 75, § 2).

Resultaten

9) Het proces-verbaal en de stemopnemingstabel, beide ondertekend door de voorzitter, de overige leden en de getuigen van
het hoofdbureau, worden in een verzegelde omslag gesloten waarop de inhoud ervan wordt vermeld.
Deze omslag alsook de omslagen met de processen-verbaal van de stembureaus worden in één verzegeld pak samengebracht, dat
de voorzitter van het hoofdbureau binnen 24 uur toestuurt aan de Voorzitter van het Rechtscollege (WAS, artikel 21).
10) Het proces-verbaal van de verkiezing, staande de vergadering opgemaakt en ondertekend door de leden van het
hoofdstembureau en door de getuigen, de processen-verbaal van de verschillende bureaus, de stembiljetten en de andere stukken,
bedoeld in het laatste lid van de artikelen 46 en 52, alsmede de akten van voordracht en van bewilliging der kandidaten en van
aanwijzing der getuigen, worden binnen vierentwintig uur door de voorzitter van het hoofdstembureau aan de Voorzitter van het
Rechtscollege toegezonden (BGKWB, artikel 60).

