CVL micro-agenda110/07/2011

STEMBUREAU

Datum
Zondag 14
oktober 2012
(Dag van de
verkiezing)

Trefwoorden

Verkiezingskalender

Stembureau

1) Het stembureau mag niet samengesteld worden vóór 7u30, behalve indien alle opgeroepen personen aanwezig zijn (BGKWB,
artikel 18, eerste lid).

Stembureau

2) Vóór de opening van het bureau gaat de voorzitter na of de stembus voor magneetkaarten of stembiljetten leeg is en verzegelt hij
het openingsmechanisme ervan. (WAS, artikel 15, BGKWB, artikel 33, vierde lid).

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).
Afwezige kiezers 4) Wanneer de stemming gesloten is :
- maakt het stembureau een staat op van de kiezers die niet aan de verkiezing hebben deelgenomen. Deze staat wordt binnen
drie dagen toegezonden aan de vrederechter van het kanton (BGKWB., artikel 41, eerste en tweede lid).
Resultaten
- Na de afsluiting van de stemopnemingsverrichtingen wordt het proces-verbaal van de verrichtingen opgemaakt en door de
leden van het bureau en eventueel de getuigen ondertekend.
- De uitslag, vastgesteld in de tabel bedoeld in het tweede en derde lid, wordt door het bureau in het openbaar afgekondigd.
Een dubbel van deze tabel wordt in een omslag geplaatst, die na verzegeling onmiddellijk naar het hoofdbureau
overgebracht wordt door de voorzitter (BGKWB, artikel 52, eerste, vierde en vijfde lid).
- De verzegelde stembussen worden onmiddellijk na de stemming overhandigd aan een door het college van burgemeester
en schepenen van de gemeente aangewezen verantwoordelijke. Het proces-verbaal en de bijgevoegde omslagen alsook de
geheugendragers worden door de voorzitter van het stembureau onverwijld tegen ontvangstbewijs overhandigd aan de
voorzitter van het kantonhoofdbureau, behalve de omslag met de kopie van de geheugendrager die bij gelijktijdige
gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen voor de voorzitter van het gemeentehoofdbureau is bestemd, die tegen
ontvangstbewijs wordt overhandigd door de voorzitter van het stembureau of een door hem aangestelde bijzitter. (WAS, artikel
13).
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Woensdag 17
oktober 2012
(3de dag na de
verkiezing)

Onthouding

Uiterste dag waarop de staat van de kiezers die niet aan de verkiezing hebben deelgenomen wordt toegezonden aan de
vrederechter van het kanton door de voorzitter van het stembureau (BGKWB, artikel 41, eerste en tweede lid).

