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Hoofdbureau van de           FORMULIER A1  
GEMEENTE………………………………………… 
 
 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012  
 

BERICHT VAN DE VOORZITTER VAN HET HOOFDBUREAU AAN D E KIEZERS EN DE KANDIDATEN  
 (artikel 22, tweede lid, BGKWB 1) 

 
• Dit bericht is bestemd om de kiezers van de gemeent e op de hoogte te brengen van de datum en de plaats  

waar de voordrachten van de kandidaten zullen inged iend worden. 2 
 
 

De voorzitter van het hoofdbureau brengt ter kennis  van de Dames, Heren, kiezers van de gemeente, dat hij de 
voordracht van de kandidaten en de aanduiding van d e getuigen zal in ontvangst nemen op zaterdag 15 
september 2012 (29e dag vóór de stemming), en op zo ndag 16 september 2012 (28e dag vóór de stemming), van 
13 uur tot 16 uur, op het volgend adres: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Na dat tijdsbestek is geen enkele voordracht of bew illiging nog ontvankelijk. 
 
Voor de praktische modaliteiten van deze ontvangst,  wil ik verwijzen naar de instructies in bijlage 

betreffende de kandidaturen en de aanwijzing van de  getuigen. 
 
 De kandidaten en de kiezers die voordrachtsakten ingediend hebben mogen ter plaatse kennis nemen van al de 
ingediende voordrachtsakten en hun opmerkingen schriftelijk tot het hoofdbureau richten. Dit recht dient uitgeoefend 
binnen het hierboven voor het indienen der voordrachtsakten gestelde tijdsbestek en voorts gedurende twee uren na 
verloop van dat tijdsbestek alsmede 's anderendaags, maandag 17 september 2012 , van 13 tot 16 uur. (art. 26, §1, 
BGKWB) 
 
 Op dinsdag 18 september 2012  (26e dag vóór de stemming) , tussen 13 en 15 uur, mogen de indieners van 
de aanvaarde of afgewezen lijsten of, bij hun ontstentenis, een der daarop voorkomende kandidaten, ter aangeduide 
plaats tot indiening der voordrachtsakten, aan de voorzitter van het hoofdbureau een gemotiveerd bezwaar tegen de 
aanneming van sommige kandidaturen indienen (art. 26ter, eerste lid, BGKWB). 
 

Op donderdag 20 september 2006  (24e dag vóór de stemming) , (art. 26quinquies, eerste lid, art. 26sexies, 
derde lid, art. 26octies BGKWB, art. 125, derde lid, en art. 125ter, eerste lid, Kieswetboek), tussen 14 en 16 uur, mogen 
de indieners van de aangenomen of afgewezen lijsten, of bij ontstentenis, een van de daarop voorkomende kandidaten, 
een memorie ter betwisting van de aangevoerde onregelmatigheden of een verbeterings- of aanvullingsakte indienen. 
Het hoofdbureau vergadert dezelfde dag, om 16 uur, om uitspraak te doen over de bezwaren en de neergelegde akten 
en om de kandidatenlijst definitief af te sluiten. Op die vergadering worden toegelaten : de indieners van de lijsten of, bij 
hun ontstentenis, de kandidaten die op dinsdag een bezwaar neergelegd of op donderdag, een memorie of een 
verbeterings- of aanvullingsakte ingediend hebben.  Bij betwisting van de verkiesbaarheid van een kandidaat mogen 
deze kandidaat en de indiener van het bezwaar alleszins op de vergadering, hetzij persoonlijk, hetzij bij gemachtigde 
aanwezig zijn.  Mogen er eveneens op aanwezig zijn, de krachtens artikel 23 van de Brussels Gemeentelijk Kieswetboek 
door de kandidaten van de verschillende lijsten aangewezen getuigen.  Bij beroepsinstelling vergadert het hoofdbureau 

                                                 
1 Brussels Gemeentelijk Kieswetboek. 
2 Dit formulier wordt gebruikt door de voorzitter van het hoofdbureau die de voordrachten van de kandidaten voor de verkiezingen 
ontvangt.  
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andermaal op maandag 24 september 2012  (20e dag vóór de stemming) , om 18 uur, om de verrichtingen, welke 
wegens de beroepsinstelling dienden verdaagd, uit te voeren (art. 30ter BGKWB). 

 
 Te rekenen van dinsdag 25 september 2012  (19e dag vóór de stemming) , deelt de voorzitter van het 
hoofdbureau aan de regelmatig voorgedragen en bewilligende kandidaten en, eventueel aan de voordragende kiezers, 
de officiële kandidatenlijst mede, indien zij het vragen (art. 29, derde lid, BGKWB). 
 
 Op dinsdag 9 oktober 2012  (5e dag vóór de stemming)  van 14 tot 16 uur, ontvangt de voorzitter van het 
hoofdbureau de opgave van de door de kandidaten tot het bijwonen der stemverrichtingen aangewezen getuigen (art. 
25, eerste lid, BGKWB). 
 
 
Gedaan te …………………………………………………………………………, op   l__l__l . l__l__l . 20l__l__l. 
 
 
De voorzitter, 
 
Dhr./Mevr.:………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening:  



 

Formulier A1 - blz 3 

 
ONDERRICHTINGEN AANGAANDE DE KANDIDATUREN  

______________________ 
 
De voordracht van kandidaten moet ondertekend zijn door ten minste 100 gemeenteraadskiezers of door ten minste twee aftredende 
gemeenteraadsleden.3 
 
Een kiezer mag maar één voordrachtsakte van kandidaten voor dezelfde verkiezing ondertekenen. 
De kiezer die dit verbod overtreedt is strafbaar met de straffen bepaald bij artikel 202 van het Kieswetboek. 
De voordracht moet vermelden naam, voornamen, geboortedatum, geslacht, beroep, hoofdverblijfplaats en volledig adres van de 
kandidaten, van de voordragende kiezer of van de aftredende gemeenteraadsleden, alsmede het letterwoord dat op het stembiljet 
boven de kandidatenlijst moet worden geplaatst.  De voordracht van kandidaten die zich op een beschermd letterwoord of logo en een 
gemeenschappelijk volgnummer beroept, moet vergezeld zijn van het attest zoals bepaald bij artikel 22bis, §4, van de 
Gemeentekieswet.4 
 
De identiteit van de kandidaat gehuwde vrouw of weduwe mag voorafgegaan worden door de naam van haar echtgenoot of overleden 
echtgenoot. 
 
De voordracht moet gedagtekend en ondertekend zijn. 
 
In hun bewilligingsakte moeten de kandidaten uit de kiezers die hun voordrachtsakte hebben ondertekend, drie personen aanwijzen, 
door hen er toe gemachtigd om deze akte in te dienen. 
 
Indien de kandidaten door twee of meer aftredende gemeenteraadsleden worden voorgedragen, moeten deze laatsten twee van de 
kandidaten aanwijzen om de voordracht in te dienen. 
 
De voordracht moet door één van de drie personen die de kandidaten aanwijzen uit de ondertekenende kiezers of door één van de 
twee kandidaten die daartoe zijn aangewezen door de aftredende gemeenteraadsleden, overhandigd worden aan de voorzitter van 
het hoofdbureau, die er ontvangstbewijs van geeft. De voordracht geeft de volgorde aan, waarin de kandidaten zijn voorgedragen. 
De bewilligende kandidaten, wier namen op eenzelfde voordracht voorkomen, worden geacht een enkele lijst te vormen. 
Geen lijst mag meer kandidaten bevatten dan er leden te verkiezen zijn. 
 
Op elk van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, mag het verschil 
tussen het aantal kandidaten per geslacht niet hoger zijn dan één. 
De eerste twee kandidaten op elke lijst moeten van een verschillend geslacht zijn. 
 
De niet-Belgische kandidaten van de Europese Unie voegen bij de akte van bewilliging van hun kandidaatstelling een individuele 
geschreven en ondertekende verklaring waarin ze hun nationaliteit en het adres van hun hoofdverblijfplaats vermelden en waarin ze 
verklaren : 

1° dat zij in een lokale basisoverheid van een ande re Lid-Staat van de Europese Unie geen ambt of mandaat uitoefenen 
dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester; 

2° dat zij in een andere Lid-Staat van de Europese Unie geen functies uitoefenen die gelijkwaardig zijn met die welke 
worden bedoeld in artikel 71, eerste lid, 1° tot 8° , van de nieuwe gemeentewet (onverenigbaarheden); 

3° dat zij op de datum van de verkiezing niet onthe ven of geschorst zijn van het verkiesbaarheidsrecht in hun Staat van 
herkomst. 

 
Men mag niet tegelijk op twee of meer lijsten voorgedragen worden. 
 
De bewilligende kandidaat die deze verbodsbepaling overtreedt, is strafbaar met de straffen bepaald in artikel 202 van het 
Kieswetboek. Zijn naam wordt geschrapt van alle lijsten waarop hij/zij voorkomt. 
 
In hun verklaring van bewilliging verbinden de kandidaten  er zich toe de wetsbepalingen inzake de beperking en de controle van de 
verkiezingsuitgaven na te leven en deze aan te geven binnen dertig dagen na de datum van de verkiezingen bij de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg binnen wiens rechtsgebied de gemeente gelegen is. 
 
In hun verklaring van bewilliging, verbinden de kandidaten zich ertoe, bij de verkiezingen en gedurende hun mandaat, de 
democratische beginselen van een rechtsstaat en de rechten en vrijheden die zijn ingeschreven in de Grondwet, in het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950 en in het Internationaal Verdrag 
inzake de Burgerrechten en Politieke Rechten van 19 december 1966, te eerbiedigen. 
 
 
 

                                                 
3 De voordracht van kandidaten moet ondertekend worden, hetzij door ten minste twee aftredende gemeenteraadsleden, hetzij: 
- in de gemeenten van 20 000 inwoners en meer, door ten minste 100 gemeenteraadskiezers; 
- in de gemeenten van minder dan 20 000 inwoners, door ten minste 50 gemeenteraadskiezers; 
4 Attest van de door de politieke partij op het niveau van het administratief arrondissement aangewezen persoon of zijn 
plaatsvervanger. 
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ONDERRICHTINGEN AANGAANDE DE AANWIJZING VAN GETUIGEN  

___________________________ 
 
De kandidaten mogen ten hoogste één getuige en één plaatsvervangend getuige voor elk stembureau aanwijzen. 
 
De kandidaten die tezamen worden voorgedragen, mogen voor elk bureau slechts één getuige en één plaatsvervangend getuige 
aanwijzen. 
 
De getuigen moeten gemeenteraadskiezers zijn in het administratief arrondissement.  De kandidaten mogen zelf als getuige of 
plaatsvervangende getuige aangewezen worden. De ambten van minister, Staatsecretaris, parlementslid, burgemeester, schepen en 
OCMW-voorzitter zijn onverenigbaar met de functie als getuige. 
 
De kandidaten wijzen het bureau aan, waarin elk getuige zitting heeft.  Zij geven zelf daarvan kennis aan de getuigen, die zij hebben 
aangewezen, door middel van een door de voorzitter van het hoofdbureau medeondertekende brief. 
De kandidaten mogen, buiten de getuigen, waarvan hierboven sprake, in de bewilligingsakte een getuige-titularis en een 
plaatsvervangende-getuige aanwijzen, belast met het bijwonen van de vergaderingen van het hoofstembureau voor de afsluiting van 
de kandidatenlijst en het opmaken van het stembiljet of eventueel voor de uitroeping van de gekozenen zonder stemming. 
 
Indien méér dan één getuige voor eenzelfde stembureau en voor eenzelfde lijst is voorgedragen, weert het hoofdbureau op DINSDAG 
9 OKTOBER 2012 (5e dag vóór de stemming), om 16 uur, de boventallige getuigen door middel van lotingen, waarbij deze eventueel 
voor andere bureaus worden aangewezen. 
 
 
 


