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Aan het College van Burgemeester en Schepenen 
 
Ter informatie:  
 
- Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs; 
 
- Aan de informaticafirma’s. 
 

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 
Stefan Van de Venster 02 518 20 74     1 
    E-mail F Onze referentie Brussel 
stefan.vandevenster@ibz.rrn.fgov.be 02 518 25 54 III/32/1426/12  

 

Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. - BESTELLING VAN DE KIEZERSLIJSTEN. 
 

 

Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 

 
 
 

U vindt hierna de onderrichtingen voor het opmaken van de kiezerslijsten door het Rijksregister voor de provincie- 

en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. 

 

 

De bestelbon, waarvan model als bijlage 1, moet vóór vrijdag 6 juli 2012 op de dienst Externe Relaties van het 

Rijksregister toekomen (fax : 02/518.25.54 – e-mail: externe.betrekkingen@rrn.fgov.be). 

 Eventuele wijzigingen in het stratenbestand moeten eveneens vóór die datum worden meegedeeld. 

  

 

De dienst Externe Relaties van het Rijksregister stuurt binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelbon een 

ontvangstmelding.  

Gelieve deze dienst te contacteren mocht u de ontvangstmelding niet toegestuurd krijgen (tel. :  02/518.21.74 – 

fax : 02/518.25.54 – e-mail: externe.betrekkingen@rrn.fgov.be ). 
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A. DE KIEZERSLIJSTEN. 
 

1) Op de kiezerslijst worden opgenomen: 
 

• de Belgen ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 augustus 
2012, die op de datum van de verkiezingen de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die op de 
datum van de verkiezingen niet uit hun stemrecht ontzet zijn krachtens de artikelen 6 en 7 van het 
Kieswetboek. 

 
• de vreemde onderdanen van de Europese Unie (“EU-kiezers”), die vóór 1 augustus 2012 

uitdrukkelijk de wil geuit hebben aan de stemming deel te nemen volgens de Belgische 
kieswetgeving en die, behoudens wat de nationaliteit betreft, voldoen aan de andere voorwaarden 
inzake stemrecht die voor de Belgen vereist zijn en die als kiezer werden erkend door het College 
van Burgemeester en Schepenen. 

 
• de vreemde onderdanen van een Staat buiten de Europese Unie (“niet EU-kiezers”), die vóór          

1 augustus 2012 uitdrukkelijk de wil geuit hebben aan de stemming deel te nemen volgens de 
Belgische kieswetgeving en die, behoudens wat de nationaliteit betreft, voldoen aan de andere 
voorwaarden inzake stemrecht die voor de Belgen vereist zijn en die als kiezer werden erkend door 
het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
Bijkomende voorwaarden voor deze laatste categorie: 
• een verklaring afleggen waarin de indiener van de aanvraag zich ertoe verbindt de Grondwet, 
de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden na te leven. 
 
• op het ogenblik van de indiening van de aanvraag vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in 
België gedekt door een wettelijk verblijf kunnen laten gelden. 
 

N.B. Enkel de Belgische kiezers mogen hun stem uitbrengen voor de Provincieraadsverkiezingen, 
alsook voor de desbetreffende rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn in de 
6 randgemeenten, Komen - Waasten en Voeren. 

 
De extracties zullen door het Rijksregister uitgevoerd worden in het weekend van 18-19 augustus 
2012. Het is absoluut noodzakelijk dat de gegevens betreffende de inwoners van uw gemeente 
bijgewerkt zijn ten laatste op zaterdag 18 augustus 2012, om 13u00. 
 
De kiezerslijsten, zowel op papier als op cd-rom, alsmede de eventuele etiketten moeten worden 
afgehaald op de diensten van het Rijksregister te Brussel. De afhaling kan gebeuren vanaf 
maandag 20 augustus 2012, om 9u00. 
 
OPMERKING: 
Gelet op het feit dat een aantal gemeenten de wijzigingen van hoofdverblijfplaats niet binnen de 
reglementaire termijn kunnen realiseren en sinds juli 2010 de datum van inschrijving in de 
nieuwe hoofdverblijfplaats, in principe, de datum van verklaring van adreswijziging door de 
burger is bij positieve woonstcontrole, worden in de periode van 19 augustus tot 14 oktober 2012 
geen wijzigingen in de hoofdverblijfplaats van een burger doorgevoerd met een datum vóór 2 
augustus 2012.   Dit betekent concreet dat elke wijziging van hoofdverblijfplaats in de periode van 
19 augustus tot 14 oktober 2012 met een datum van 2 augustus 2012 of later wordt verwerkt in de 
registers, teneinde eventuele dubbele inschrijvingen op kiezerslijsten te vermijden. 
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Bijzondere aandacht moet besteed worden aan de gegevens omtrent: 
 
 de wijzigingen van hoofdverblijfplaats of adres; 
 de ontzetting uit of schorsing van het stemrecht; 
 het overlijden; 
 de naturalisaties die de voorbije maanden werden verleend; 
 het verwerven van de nationaliteit; 
 het IT 131 betreffende het stemrecht van de vreemde onderdanen. 

 
 

Personen waarvan in het Rijksregister onder het IT 026 (tijdelijke afwezigheid) de code 2 voor langdurige 
verdwijning is vermeld dienen niet te worden opgenomen op de kiezerslijsten. Het is precies de bedoeling 
dat deze personen geen oproepingsbrief voor de verkiezingen ontvangen. 

 
Indien de verdwenen persoon toch nog zou opduiken tijdens de periode na het afsluiten van de 
kiezerslijsten en de dag van de verkiezingen, beschikt betrokkene over de mogelijkheid om toch nog op 
de kiezerslijsten te worden opgenomen. 

 
 

 
2) De kiezerslijsten worden opgesteld in de taal van de gemeente; in de tweetalige gemeenten zijn 

de kiezerslijsten tweetalig. 
 
 

3) De lijst van de kiezers vermeldt het geslacht van elke kiezer (letter M of V). Voor de 
vreemde onderdanen wordt de nationaliteit op verkorte wijze weergegeven: Bovendien wordt op 
de lijst naast de naam van de kiezers uit de Europese Unie de letter “G” vermeld; voor de andere 
vreemde onderdanen buiten de Europese Unie wordt de letter “V” vermeld naast de naam. 
 
 

4) De oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers worden gedrukt op wit papier; de 
oproepingsbrieven voor de vreemde onderdanen (EU-kiezers en niet EU-kiezers) worden op 
blauw papier gedrukt. 

 
 

5) De lijst wordt, voor de Belgische kiezers, gebruikt voor de verkiezingen van de 
provincie- en gemeenteraden en, in voorkomend geval, de verkiezing van de districtsraden in de 
stad Antwerpen evenals voor de rechtstreekse verkiezing van de raden van maatschappelijk 
welzijn in de 6 randgemeenten, Komen-Waasten en Voeren. 
 
Voor de vreemde onderdanen (EU-kiezers en niet EU-kiezers) zal de lijst gebruikt worden voor de 
verkiezing van de gemeenteraden (en voor de verkiezing van de districtsraden in de stad 
Antwerpen). 
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B. INFORMATIEDRAGER EN AANTAL EXEMPLAREN. 

 
Op papier:  
- op gewoon wit papier formaat A4, gesneden, recto -verso druk; 
- 100 kiezers per blad; 
- 1 tot 25 exemplaren; 
- alfabetische of geografische rangschikking (met of zonder kieswijken). 

 
 
Op cd-rom: 
 
De bestanden van de kiezerslijsten op digitale drager worden enkel afgeleverd in gecodeerd formaat, 
waarvan de recordbeschrijving op aanvraag verkrijgbaar is. Deze bestanden worden geleverd zonder 
etiketten voor de oproepingsbrieven der kiezers. 
 

 
 
C. INDELING IN STEMBUREAUS (gratis). 
 
Berekeningsbasis : maximum 540, 600 of 780 kiezers per bureau ingeval van traditionele stemming. 
Ingeval van geautomatiseerde stemming, maximum 900 kiezers per sectie. 
Ieder Gewest kan  eigen bepalingen vastleggen in zijn reglementering. 
 
N.B. : Het aantal kiezers dat toegelaten wordt om te stemmen per stembureau in de kieskantons en de 
gemeenten waar er geautomatiseerd gestemd wordt bedraagt ongeveer 900, op basis van de norm van 5 
stemmachines per stemafdeling en 180 kiezers per stemmachine. 
In de kantons en gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, bedraagt dit aantal 
ongeveer 800, op basis van de norm van 5 stemmachines per stembureau en 160 kiezers per stemmachine. 
Om rekening te houden met het specifiek karakter van bepaalde gemeenten, kan het aantal kiezers dat 
toegelaten wordt om te stemmen in eenzelfde stembureau tot ten hoogste 1.300 gebracht worden. 
 
 
D. LIJST EN ETIKETTEN VAN DE BIJZITTERS (facultatief). 
 
Ingeval van traditionele stemming, 24 kandidaat-bijzitters per stembureau.  Een lijst wordt opgemaakt alsmede 
een kleefetiket per bijzitter. 
Ingeval van geautomatiseerde stemming, is het aantal kandidaat-bijzitters vastgesteld op 30 per stembureau. 
Ieder Gewest kan eigen bepalingen vastleggen in zijn reglementering. 
 
Voor de gemeenten van het administratief arrondissement Brussel -Hoofdstad geeft een asterisk, geplaatst voor 
de naam van de kandidaat-bijzitter, aan dat deze Franstalig is, twee asterisken geven aan dat hij Nederlandstalig 
is. 
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OPMERKING: 
De kandidaat-bijzitters worden gekozen uit alle kiezers die behoren tot een stemafdeling  of stembureau. De 
kandidaat-bijzitters in een stembureau zijn dus niet langer de 30-jarigen. 
 
Alle voorzitters, bijzitters en plaatsvervangers van stemopnemingsbureaus en stembureaus worden voortaan 
allemaal aangewezen door de voorzitter van het hoofdbureau. 
 
De voorzitter van een stembureau wijst alleen nog zelf zijn secretaris (en adjunct-secretaris bij de 
geautomatiseerde stemming) aan. Hetzelfde geldt voor de voorzitter van een stemopnemingsbureau die zelf zijn 
secretaris aanwijst.  
 
Om de aanwijzing van de leden van de kiesbureaus mogelijk te maken, bezorgt iedere gemeente van een 
kieskanton,  aan de voorzitter van een kantonhoofdbureau: 
 

- ten eerste, een lijst met de mogelijke kiezers -volgens de  reglementaire rangorde - voor de aanwijzing 
van de voorzitters, bijzitters en plaatsvervangers van de stemopnemingsbureaus (“telbureaus”), alsmede 
de voorzitters van de stembureaus; 

 

- vervolgens, een lijst met minstens 24 kiezers uit de stemafdeling of stembureau voor de aanwijzing van 
de bijzitters en plaatsvervangers van de stembureaus. 

 
Ingeval van geautomatiseerde stemming, is het aantal kandidaat-bijzitters vastgesteld op 30 per stembureau. 
 
 
E. TARIEVEN. 
 

1) Lijst van de kiezers op A4 papier recto verso 0,4761 EUR/per blad 
 - minimumprijs    17,86 EUR 
 
2) Lijst van de kiezers op cd-rom : 
 Gecodeerde informatie    0,0952 EUR/kiezer 
 - minimumprijs per gemeente  77,37 EUR 
 - maximumprijs per gemeente  5.951,75 EUR 
 
3) Lijst van de kiezers op kleefetiketten  0,4761 EUR/per blad 
 - minimumprijs    17,86 EUR 
 
4) Lijst en kleefetiketten kandidaat-bijzitters  0,4761 EUR/per blad 
 -  minimumprijs    17,86 EUR 
 
5) De werkelijke verzendingskosten worden toegevoegd aan voornoemde tarieven. 
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F. OPMERKINGEN. 
 
1) De bepalingen van de artikelen 109 tot 111 van de Nieuwe Gemeentewet zijn van toepassing voor wat 

 de ondertekening van de bestelbon betreft. 
 
2) Sinds de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006, is elk van de drie Gewesten 

uitsluitend bevoegd voor de organisatie van de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Voor meer informatie verwijs ik u dan ook naar de respectievelijke contactgegevens van de Gewesten : 
 

- Vlaams Gewest :  http://www.vlaanderenkiest.be  
Verkiezingssecretariaat : binnenland-verkiezingen@vlaanderen.be  
Tel: 1700 

 
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest : http://brusselverkiezingen2012.irisnet.be  

                   Tel.: 02/ 204 21 11 
                    E-mail: bpb@mbhg.irisnet.be 
 

- Waals Gewest :  http://elections2012.wallonie.be  
E-mail : elections.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be 
Tel : 081/32.37.62 - Fax

 
 : 081/32.32.65 

 
 
 
 
Met hoogachting, 
 
 
 
 
Luc VANNESTE, 
Directeur generaal 
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