
Gemeenten met het geautomatiseerd stemsysteem georganiseerd door de wet van 11 april 1994. 
Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 - lijst van de formulieren 

 
BERICHTEN 

A1 Bericht van de voorzitter van het hoofdbureau aan de kiezers en de kandidaten 
A2 Bericht tot oproeping van de kiezers  

SAMENSTELLING VAN DE KIESBUREAUS 
B1 Aanwijzing van de voorzitters van de hoofdbureaus door de vrederechters   
B2  Aanwijzing van de voorzitters van de stembureaus door de voorzitters van de hoofdbureaus 

B3 
Aanwijzing van de plaatsvervangende voorzitters van de hoofdbureaus door de 
voorzitters van de hoofdbureaus 

B4 Aanwijzing van de bijzitters van de hoofdbureaus door de voorzitters van de hoofdbureaus 
B5 Aanwijzing van de bijzitters van de stembureaus door de voorzitters van de hoofdbureaus 

B5bis 
Opgave van de kandidaat-voorzitter, plaatsvervangende voorzitter, bijzitters of plaatsvervangende bijzitters die geen of 
ontoereikende wettige redenen van verhindering opgeven 

B6 
Brief van de voorzitter van het hoofdbureau aan de voorzitter van het stembureau betreffende de samenstelling van zijn 
stembureau 

B7 Lijst met de samenstelling van de stembureaus  
 KANDIDATEN EN LIJSTEN 

C1 Voordracht van de kandidaten door de kiezers 
C2 Verklaring van bewilliging van de kandidaten voorgedragen door de kiezers 
C3 Voordracht van de kandidaten door de uittredende gemeenteraadsleden 
C4 Verklaring van bewilliging van de kandidaten voorgedragen door de uittredende raadsleden  
C5 Ontvangstbewijs van een voordrachtsakte door de voorzitter van het hoofdbureau 
C6 Proces-verbaal van de voorlopige afsluiting van de kandidatenlijst (*in principe niet nodig: elektronische registratie) 

C7 
Proces-verbaal van de definitieve afsluiting van de kandidatenlijst zonder beroep (*in principe niet nodig: elektronische 
registratie) 

C8 
Proces-verbaal van de definitieve afsluiting van de kandidatenlijst met beroep (*in principe niet nodig: elektronische 
registratie)                  

C9  Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen door de voorzitter van het hoofdbureau 
C10 Kennisgeving van een bezwaar door de voorzitter van het hoofdbureau 
C11 Ontvangstbewijs van een bezwaar door de voorzitter van het hoofdbureau 
C12 Model van verklaring van taalaanhorigheid 
C13 Attest afgeleverd door een afgevaardigde van een politieke partij 
C14 Verklaring van terbeschikkingstelling van het gemeenschappelijk volgnummer 

C15 
Model van toelating voor het gebruik van een letterwoord dat op gemeentelijk niveau reeds gebruikt werd bij de 
verkiezingen van 8 oktober 2006 

VERKIEZINGSUITGAVEN 

D1 Schriftelijke verklaring waardoor de politieke partijen zich ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven  

D3 
Aangifte van de  herkomst van de door de politieke partijen aangewende geldmiddelen overeenkomstig artikel 8, tweede 
lid, van de wet van 7 juli 1994 

D4 Aangifte van de door een kandidaat aangewende bedragen  
D5 Aangifte betreffende de herkomst van de door de kandidaten aangewende geldmiddelen  

D6 Aangifte voor de verkiezingsuitgaven gedaan door een lijst 

D7 Aangifte betreffende de herkomst van de geldmiddelen omtrent de verkiezingsuitgaven gedaan door de lijsten 
D8 Verslag betreffende de uitgaven voor verkiezingspropaganda  

KIEZERSLIJST 

E1 Verzoek om afgifte van kopieën van de kiezerslijst aan een partij 

E2 Verzoek om afgifte van kopieën van de kiezerslijst aan een kandidaat 
REISKOSTEN 

F1 Schuldvordering voor de reiskosten van de leden van de kiesbureaus 
F2 Schuldvordering voor de reiskosten van de kiezers 

ONTVANGSTBEWIJS 



L Overhandiging van de omslag aan de voorzitter van het hoofdbureau 
VOLMACHT 

P1 Volmacht om te stemmen 
P2 Attest uitgereikt door de burgemeester 
P3 Verklaring op erewoord 
P4 Attest schippers, marktkramers of kermisreizigers 
P5 Attest onderwijsinstelling 

AFSLUITEN VAN DE STEMVERRICHTINGEN 
R1 Kennisgeving aan de voorzitters van de stembureaus 
R2 Referentiestemmen 

R3 Proces-verbaal van de verkiezing en twee bijlagen 

R4 Lijst voor de betaling van het presentiegeld aan de leden van het stembureau  

R4bis Lijst voor de betaling van het presentiegeld aan de leden van het hoofdbureau  

R5 Opgave van de op de kiezerslijsten voorkomende kiezers die niet aan de verkiezing hebben deel genomen  

R6 
Opgave van de kiezers die tot de stemming werden toegelaten, ofschoon niet ingeschreven op de kiezerslijsten van het 
stembureau  

R7 Lijst van de afwezige bijzitters  
R8 Ontvangstbewijs aan de voorzitter van het stembureau  
R9 Proces-verbaal van het hoofdbureau  
R10 Uitslag van de verkiezingen  
R11 Kennisgeving van de uitslag  
R12 Ontvangstbewijs voor de elektronische stembus 

GETUIGEN 
T1 Aanwijzing van de getuigen  
T2 Proces-verbaal van de loting voor de boventallige getuigen  
T3 Oproeping getuigen voor de stembureaus  

T4 Kennisgeving aan de getuigen na loting 

 


