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RECHTERLIJKE ORDE  
 

Datum 
 

 
Trefwoorden 

 
Verkiezingskalender 

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

Kiezerslijst Uiterste datum waarop de vrederechter de uittreksels uit de kiezerslijsten in een ter post aangetekende omslag verzendt naar de 
voorzitter van het hoofdstembureau die hij voor elke gemeente van het kanton heeft aangewezen overeenkomstig artikel 11 
(BGKWB, artikel 9, tweede lid). 

 
   
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). 

   
Kandidatenlijst 1) Om 10 uur, zelfs indien die dag een feestdag is, worden de beroepen tegen de afwijzing van een kandidatuur  door het hoofd-

bureau 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). 

 

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

Kandidatenlijst 2) De voorzitter van het hof van beroep brengt de zaak op de rol van een terechtzitting van de eerste kamer van dit hof, die 
moet plaatshebben op de twintigste dag vóór de verkiezing te 10 uur ’s morgens, zelfs indien die dag een feestdag is (KWB, 
artikel 125ter, eerste lid). 

   
Zaterdag 13 
oktober 2012 
(Dag vóór de 
verkiezing) 

Kiezerslijst Het beschikkend gedeelte van het arrest wordt door toedoen van het openbaar ministerie met alle middelen onverwijld ter kennis 
gebracht van het college van burgemeester en schepenen dat de beslissing waartegen beroep is ingesteld heeft genomen en 
van de andere partijen. Het arrest wordt onverwijld ten uitvoer  gelegd, wanneer het een wijziging van de kiezerslijst inhoudt. 
(KWB, artikel 33, derde en vierde lid). 
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Donderdag 13 
december 2012 
(60ste dag na de 
verkiezing) 

Verkiezings- 
uitgaven 

Uiterste datum waarop de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg het verslag van de uitgaven die de politieke partijen voor 
verkiezingspropaganda hebben gedaan, dient op te maken (Wet van 7 juli 1994, artikel 9, §2).  Dit verslag wordt ter inzage 
gelegd van alle op de kiezerslijst ingeschreven kiezers, op vertoon van hun oproepingsbrief voor de verkiezingen. 

   
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. 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). 

   
 Maandag  11 
februari 2013 
(120ste dag na de 
verkiezing) 

Verkiezings- 
uitgaven 

Einde van de termijn voor het uitoefenen van het initiatiefrecht van de procureur des Konings en de indiening van de klachten 
betreffende de overtredingen omtrent de verkiezingsuitgaven (Wet van 7 juli 1994, artikel 12, §3). 
 

Dinsdag 12 
februari 2013 
(121 ste dag na 
de verkiezing) 

Verkiezings- 
uitgaven 

De aangiften van de verkiezingsuitgaven, ingediend overeenkomstig artikel 23, worden bewaard op de griffie van de rechtbank van 
eerste aanleg tot de honderdéénentwintigste dag na de datum van de verkiezingen (BGKWB, artikel 23ter). Indien geen enkele klacht 
als bedoeld bij artikel 12 van dezelfde wet van 7 juli 1994, noch een bezwaar als bedoeld bij artikel 74, § 1, tweede lid, wordt 
ingediend binnen de in het vorige lid bepaalde termijn, kunnen de betrokken documenten door de kandidaten worden afgehaald. 
Documenten die niet zijn afgehaald binnen dertig dagen na het verstrijken van voornoemde termijn, worden vernietigd (BGKWB, 
artikel 23ter, derde lid). 

   
 
 


