GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
14 OKTOBER 2012

Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Datum

Wie

Kernwoorden

VERKIEZINGSKALENDER

Campagne

Start van de verkiezingscampagne (Wet 7 juli 1994, artikelen 6, 7 en 12). Beperkingen op voeren van
propaganda.

Dinsdag 31 Niet-Belgische
juli 2012 kiezers

Kiezerslijst

Uiterste datum voor de inschrijving op de kiezerslijst voor onderdanen van andere EU-lidstaten en van
niet-EU-lidstaten (BGKWB, artikel 1bis en 1ter).

Woensdag College van
1 augustus burgemeester en
schepenen
2012

Kiezerslijst

1) Datum waarop het college van burgemeester en schepenen de kiezerslijst vaststelt (BGKWB, artikel 3,
§1, eerste lid).
Vanaf dan tot op de dag van de verkiezing zenden de gemeentebesturen de wijzigingen die moeten
worden aangebracht in de kiezerslijst rechtstreeks naar de voorzitters van de stembureaus zodra deze zijn
aangewezen (BGKWB, artikel 9, in fine).

College van
burgemeester en
schepenen

Kiezerslijst

2)

Politieke
partijen

Letterwoorden
en logo’s

3) Uiterste datum waarop elke in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement vertegenwoordigde politieke
partij bij de Regering een gemotiveerd verzoek kan indienen tot verbod van het gebruik van
letterwoorden of logo’s die in het verleden beschermd werden (BGKWB, artikel 22bis, §2, eerste lid).

Kiezer

Kiezerslijst

Zaterdag 14
juli 2012

Datum waarop het college van burgemeester en schepenen een bericht uitvaardigt om de burgers
mee te delen dat ze de kiezerslijst kunnen raadplegen tot de twaalfde dag vóór die van de verkiezingen
(BGKWB, artikel 3, §3).

4) Datum vanaf welke elke kiezer bezwaar kan indienen met betrekking tot de kiezerslijst bij het college
van burgemeester en schepenen tot de twaalfde dag vóór die van de verkiezing (BGKWB, artikel 3bis,
§1 en §2).
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Tijdens de College van
burgemeester en
maand
augustus schepenen
2012

Samenstelling
van de bureaus

Het college van burgemeester en schepenen maakt twee lijsten op (BGKWB, artikel 10ter, §1):
1°
de eerste bevat de personen die kunnen worden bekleed met een functie van voorzitter van een stem- of
stemopnemingsbureau of van bijzitter of plaatsvervangend bijzitter van een stemopnemingsbureau.
2°
een tweede bevat de kiezers die aangewezen zouden kunnen worden als bijzitter of plaatsvervangend
bijzitter van een stembureau (deze lijst omvat vierentwintig namen per bureau).
De twee lijsten worden uiterlijk de drieëndertigste dag (11 september 2012) voor de verkiezing naar de
voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau gezonden (BGKWB, artikel 10ter, §2).

Vrijdag 31 Gewestregering
augustus
2012
(44ste dag
vóór de
verkiezing)

Letterwoorden
en logo’s

1) Op de 43ste dag voor de verkiezing maakt de Regering de verboden letterwoorden of logo’s bekend in
het Belgisch Staatsblad (BGKWB, artikel 22bis, §2, tweede lid). Daar de 43ste dag voorafgaand aan de
verkiezing een zaterdag is en bijgevolg een dag is waarop het Belgisch Staatsblad niet verschijnt, zal er
de eerste werkdag vóór de 43ste dag gepubliceerd worden, meer bepaald op vrijdag 31 augustus 2012.
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Gemeenteadministratie

Kiezerslijst

Gewestregering

2) Uiterste datum waarop het gemeentebestuur twee exemplaren van de lijst van de gemeenteraadskiezers
zendt naar de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad of zijn gemachtigde
(BGKWB, artikel 5, eerste en tweede lid).
Terzelfder tijd zendt het gemeentebestuur eveneens twee exemplaren van de kiezerslijst naar de Regering
(BGKWB, artikel 5, derde lid). De Regering kan beslissen dat deze verzending elektronisch gebeurt met
behulp van een door de regering ter beschikking gesteld programma.
Bij ontvangst van de kiezerslijsten worden deze door de Regering of haar gemachtigde gecontroleerd om na
te gaan of er geen personen zijn die op meerdere kiezerslijsten vermeld staan (BGKWB, artikel 5, vierde lid).
In geval van dubbele inschrijvingen, licht de regering of haar gemachtigde de betrokken colleges van
burgemeester en schepenen in en vraagt hun advies. Daarna bepaalt de regering wel college de inschrijving
dient te schrappen en welk college de inschrijving behoudt (BGKWB, artikel 5, vijfde lid).
Het college van burgemeester en schepenen voert de gevraagde correcties zo spoedig mogelijk uit
(BGKWB, artikel 5, zesde lid).
Het college geeft onmiddellijk kennis van de schrapping aan de betrokken persoon, die bezwaar kan indienen
overeenkomstig artikel 3bis van dit wetboek (BGKWB, artikel 5, zesde en zevende lid).

Zaterdag 1 Gewestregering
september
2012
(43ste dag
vóór de
verkiezing)

Letterwoorden
en logo’s

De Regering maakt ten laatste op deze dag de verboden letterwoorden of logo’s bekend in het Belgisch
Staatsblad (BGKWB, artikel 22bis, §2, tweede lid). Daar de 43ste dag voorafgaand aan de verkiezing een
zaterdag is en bijgevolg een dag is waarop het Belgisch Staatsblad niet verschijnt, zal er de eerste werkdag
vóór de 43ste dag gepubliceerd worden, meer bepaald op vrijdag 31 augustus 2012.
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Dinsdag 4 Politieke partijen
september
2012
(40ste dag
vóór de
verkiezing)
Gewestregering

Letterwoorden
en logo’s

1) De akte tot aanvraag van de bescherming van het letterwoord of logo wordt de veertigste dag vóór de
verkiezing, tussen tien en twaalf uur, aan de Regering of aan haar gemachtigde overhandigd door een
parlementslid-ondertekenaar (BGKWB, artikel 22bis, §1, vijfde lid).

Letterwoorden
en logo’s

2) Onmiddellijk na het indienen van de akten tot aanvraag van de bescherming van het letterwoord of logo
houdt de Regering een loting tot aanwijzing van de gemeenschappelijke volgnummers (BGKWB, artikel
22bis, §3). De tabel van de beschermde letterwoorden en gemeenschappelijke volgnummers die werden
toegekend wordt binnen vier dagen na de loting in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt (ten laatste 8
september 2012) (BGKWB, artikel 22bis, §3, tweede lid).

Volgnummer

Gewestregering

Letterwoorden
en logo’s

3) Na de loting deelt de Regering aan de voorzitters van de hoofdstembureaus de volgnummers mee die
werden toegewezen aan de lijsten die bescherming van hun letterwoord hebben verkregen op gewestelijk
niveau, alsook de aan de verscheidene nummers voorbehouden letterwoorden, evenals de naam, voornaam
en adres van de door de politieke partijen op het niveau van het administratief arrondissement aangewezen
personen en van hun plaatsvervangers die alleen gemachtigd zijn de kandidatenlijsten voor echt te erkennen
om de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in staat te stellen een
gemeenschappelijk volgnummer te gebruiken (BGKWB, artikel 22bis, §3, derde lid).

Gewestregering

Verkiezingsuitgaven

4) De Regering deelt de maximumbedragen mee die mogen worden uitgegeven door de lijsten en de
kandidaten voor de verkiezingen van de gemeenteraden (Wet van 7 juli 1994, artikel 5)

Vrijdag 7 College van
september burgemeester en
schepenen
2012

Kiezerslijst

1) Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen, tegen ontvangstbewijs of in een ter
post aangetekende omslag, twee voor echt verklaarde uittreksels uit de lijst der kiezers, opgemaakt per
stemafdeling, dient te verzenden naar de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, of, indien in de
gemeente geen rechtbank is gevestigd, aan de vrederechter van het kanton (BGKWB, artikel 9, eerste lid).
Een aangetekende zending kan echter niet op zondag verstuurd worden en de vijfendertigste dag vóór de
verkiezingen is een zondag.
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Gewestregering

Letterwoorden
en logo’s

2) De tabel van de beschermde letterwoorden en de gemeenschappelijke volgnummers die werden
toegekend, wordt binnen vier dagen na de loting in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt
(BGKWB, artikel 22bis, §3, tweede lid). Aangezien het Belgisch Staatsblad op zaterdag niet verschijnt
moet de tabel reeds op vrijdag 7 september 2012 bekendgemaakt worden.

Zaterdag 8 Gewestregering
september
2012

Letterwoorden
en logo’s

De tabel van de beschermde letterwoorden en de gemeenschappelijke volgnummers die werden
toegekend, wordt binnen vier dagen na de loting in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt (BGKWB,
artikel 22bis, §3, tweede lid). Aangezien het Belgisch Staatsblad op zaterdag niet verschijnt moet de tabel
reeds op vrijdag 7 september 2012 bekendgemaakt worden.

Zondag 9 College van
september burgemeester en
schepenen
2012
(35ste dag
vóór de
verkiezing)

Kiezerslijst

Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen, tegen ontvangstbewijs of in een ter
post aangetekende omslag, twee voor echt verklaarde uittreksels uit de lijst der kiezers, opgemaakt per
stemafdeling, dient te verzenden naar de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, of, indien in de
gemeente geen rechtbank is gevestigd, aan de vrederechter van het kanton (BGKWB, artikel 9, eerste lid).
De uiterste datum om de aangetekende zending te sturen valt op vrijdag 7 september 2012 omdat het niet
mogelijk is een aangetekende zending op een zondag te versturen.

Dinsdag 11 Voorzitter van
september het hoofdbureau
2012
(33ste dag
vóór de
verkiezing)
College van
burgemeester en
schepenen

Kandidaatstelling

1) Uiterste datum waarop de voorzitter van het hoofdbureau bekend dient te maken op welke plaats hij de
voordrachten van kandidaten en aanwijzingen van getuigen in ontvangst zal nemen, met vermelding
van dagen en uren (BGKWB, artikel 22, eerste lid).

Samenstelling
van de bureaus

2) Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen de lijsten van de personen die in
aanmerking komen als voorzitter, bijzitter of plaatsvervangend bijzitter van een stembureau dient over te
maken aan de voorzitter van het hoofdbureau (BGKWB, artikel 10ter, §2).
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Vrijdag 14 Voorzitter van
september het hoofdbureau
2012
(30ste dag
vóór de
verkiezing)

Samenstelling
van de bureaus

1) Uiterste datum waarop de voorzitter van het hoofdbureau de voorzitters van de stembureaus aanwijst
(BGKWB, artikel 11, §1). De voorzitter geeft dadelijk kennis van deze aanwijzingen aan de
betrokkenen en aan de gemeentelijke overheden.
Zodra hij de voorzitters van de stembureaus heeft aangewezen, maakt de voorzitter van het hoofdbureau
de lijst van de voorzitters van de stembureaus op en zendt een afschrift aan de betrokkenen (BGKWB,
artikel 12). De voorzitter van het hoofdbureau voorziet ten spoedigste in de vervanging van degenen die
hem binnen drie dagen na ontvangst van het bericht een wettige reden van verhindering hebben doen
kennen.

Stembureau

2) Uiterste dag voor de Regering of haar gemachtigde om in het Belgisch staatsblad een bericht te laten
verschijnen waarin de datum van de verkiezing wordt meegedeeld, alsook de opening- en sluitingsuren
van de stembureaus. Dit bericht vermeldt ook de mogelijkheid voor elke burger tot het indienen van een
bezwaar bij het gemeentebestuur tot twaalf dagen voor de verkiezing. (BGKWB, artikel 7, §2)

Zaterdag Kandidaten
15
september Voorzitter van
het hoofdbureau
2012
ste
(29 dag
vóór de
verkiezing)

Voordrachten
en akten van
bewilliging

1) Tussen 13 en 16 uur worden de voordrachten van de kandidaten en de akten van bewilliging in
ontvangst genomen door de voorzitter van het hoofdbureau (BGKWB, artikel 22, tweede lid en artikel
23, §3).

Voordrachten

2) Tussen 13 en 18 uur mogen kandidaten en kiezers die de voordrachten van kandidaten hebben ingeleverd
inzage nemen van alle ingediende voordrachten en schriftelijk hun opmerkingen aan het
hoofdbureau meedelen (BGKWB, artikel 26, § 1, tweede lid).

Zondag 16 Kandidaten
september
Voorzitter van
2012
(28ste dag het hoofdbureau
vóór de
verkiezing)
Kandidaten

Voordrachten
en akten van
bewilliging

1) Tussen 13 en 16 uur : uiterste tijdstip om de voordrachten van de kandidaten en de verklaringen van
bewilliging van hun kandidatuur ter hand te stellen aan de voorzitter van het hoofdbureau (BGKWB,
artikel 22, tweede lid).

Voordrachten

2) Tussen 13 en 18 uur mogen kandidaten en kiezers die de voordrachten van kandidaten hebben ingeleverd
inzage nemen van alle ingediende voordrachten en schriftelijk hun opmerkingen aan het hoofdbureau
meedelen (BGKWB, artikel 26, § 1, tweede lid).

Gewestregering
(of haar
gemachtigde)

7

Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Maandag Voorzitter van
het hoofdbureau
17
september
2012
(27ste dag
vóór de
verkiezing)
Kandidaten

Hoofdbureau

1) Uiterste datum waarop het hoofdbureau moet worden samengesteld (BGKWB, artikel 10, § 1, tweede
lid).

Voordrachten

2) Tussen 13 en 16 uur: uiterste tijdstip waarop de kandidaten en kiezers die de voordrachten van
kandidaten hebben ingeleverd inzage mogen nemen van alle ingediende voordrachten en schriftelijk
hun opmerkingen aan het hoofdbureau meedelen (BGKWB, artikel 26, § 1, tweede lid).

Hoofdbureau

Kandidatenlijst

3) Om 16 uur sluit het hoofdbureau de kandidatenlijst voorlopig af (BGKWB, artikel 26, §1, tweede lid).

Hoofdbureau

Voordrachten

4) Wanneer het hoofdbureau de voordracht van bepaalde kandidaten onregelmatig verklaart, worden de
redenen van die beslissing in het proces-verbaal opgenomen en wordt onmiddellijk een uittreksel
hieruit, met de woordelijke opgave van de aangevoerde redenen, bij aangetekende brief
toegezonden aan de kiezer of de kandidaat die de akte waarop de afgewezen kandidaten
voorkomen heeft ingeleverd (BGKWB, artikel 26bis, eerste lid).

Hoofdbureau

Voordrachten

5) Wanneer de onverkiesbaarheid van een kandidaat als reden is aangevoerd, wordt het uittreksel uit het
proces-verbaal op dezelfde wijze ook aan die kandidaat gestuurd (BGKWB, artikel 26bis, derde
lid).

Vrederechter

Kiezerslijst

6) Uiterste datum waarop de vrederechter de uittreksels uit de kiezerslijsten in een ter post aangetekende
omslag verzendt naar de voorzitter van het hoofdbureau waarvan sprake in artikel 10 die hij voor elke
gemeente van het kanton heeft aangewezen overeenkomstig artikel 11 (BGKWB, artikel 9, tweede lid).

Voorzitter van
het hoofdbureau

Hoofdbureau

7) De voorzitters van de hoofdbureaus delen per elektronische verzending hun contactgegevens mee aan
de Regering (BGKWB, artikel 10bis).
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Voorzitters van
de stembureaus
Voorzitter van
het hoofdbureau

Samenstelling
van de
stembureaus

8) Uiterste dag waarop de aangewezen voorzitters van stembureaus aan de voorzitter van het hoofdbureau
een wettige reden van verhindering kunnen doen kennen. De voorzitter van het hoofdbureau voorziet ten
spoedigste in de vervanging van degenen die hem binnen drie dagen na ontvangst van het bericht een wettige
reden van verhindering hebben doen kennen (BGKWB, artikel 12, tweede lid).

Kandidaat
Dinsdag
18
september Persoon die een
lijst inlevert
2012
(26ste dag
vóór de
verkiezing)
Voorzitter van
het hoofdbureau

Kandidatenlijst 1) Tussen 13 en 15 uur : indiening bij de voorzitter van het hoofdbureau van met redenen omklede
bezwaarschriften tegen de aanvaarding van bepaalde kandidaturen door zij die de aanvaarde of
afgewezen lijsten hebben ingeleverd (of bij hun ontstentenis, een van de erop voorkomende kandidaten), op
de plaats aangewezen voor het inleveren van de voordrachten (BGKWB, artikel 26ter, eerste lid).

Donderdag Kandidaat
20
september Persoon die een
lijst inlevert
2012
(24ste dag
vóór de
verkiezing)

Kandidatenlijst

1) Tussen 14 en 16 uur kunnen zij die de aanvaarde of afgewezen lijsten hebben ingeleverd (of een van de
erop voorkomende kandidaten) op de plaats aangewezen voor het inleveren van de voordrachten bij de
voorzitter van het hoofdbureau, tegen ontvangstbewijs, een memorie indienen tot betwisting van de
onregelmatigheden waarmee bij het voorlopig afsluiten van de kandidatenlijst rekening is
gehouden of die de dag erna ingeroepen zijn.
Wanneer de onregelmatigheid gelegen is in onverkiesbaarheid van een kandidaat, kan een memorie
worden ingediend met inachtneming van dezelfde regels (BGKWB, artikel 26quinquies, eerste lid).
In voorkomend geval kunnen bovenvermelde personen een verbeterings- of aanvullingsakte indienen
wanneer de voordracht afgewezen is om een van de redenen bedoeld in artikel 26quinquiès, derde lid
(BGKWB, artikel 26quinquies, tweede lid).

Kandidatenlijst

2) Om 16 uur vergadert het hoofdbureau: het onderzoekt de stukken die de voorzitter overeenkomstig de
artikelen 26ter, 26quater en 26quinquies van deze ordonnantie ontvangen heeft, en beslist erover na de
betrokkenen te hebben gehoord indien zij het verlangen. Het verbetert de kandidatenlijst, indien daartoe
grond bestaat, en sluit ze daarna definitief af (BGKWB, artikel 26sexies, eerste lid en tweede lid).

Hoofdbureau

Kandidatenlijst 2) De voorzitter geeft aan de kiezer of kandidaat die de betwiste voordracht heeft ingeleverd, onmiddellijk bij
aangetekende brief kennis van het bezwaar, onder vermelding van de aangevoerde redenen (BGKWB,
artikel 26ter, tweede lid).
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Vrijdag 21
september
2012
(23ste dag
vóór de
verkiezing)

Hoofdbureau

Kandidatenlijst

3) Eventueel, bij verwerping van een kandidatuur wegens onverkiesbaarheid van een kandidaat of bij
afwijzing van een bezwaar gegrond op de onverkiesbaarheid van een kandidaat, verzoekt de voorzitter
naargelang het geval respectievelijk de kandidaat (of zijn gemachtigde) of de indiener van het
bezwaar (of zijn gemachtigde) op het proces-verbaal een verklaring van beroep te ondertekenen
(BGKWB, artikel 26septies, eerste lid).

Hoofdbureau

Volgnummer

4) Opeenvolgende lotingen (volledige en onvolledige lijsten) voor de lijsten die geen gemeenschappelijk
volgnummer bekwamen. De kandidatenlijst wordt aangeplakt in dezelfde vorm als het stembiljet
met vermelding van de onderrichtingen aan de kiezers en de lijstnummering (BGKWB, artikel 30, § 1
en §2).

Hoofdbureau

Stembiljet /
startscherm

5) Onmiddellijk na het afsluiten van de kandidatenlijst maakt het hoofdbureau het stembiljet of het
startscherm op (BGKWB artikel 30, §2).

Voorzitter van
het Hof van
Beroep
Voorzitter van
het hoofdbureau

Kandidatenlijst

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

Oproeping

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).
1) Uiterste datum waarop een bericht van oproeping in de gemeente ter openbare kennis moet worden
gebracht waarbij de dag van de stemming, de uren van opening en sluiting van de stembureaus
meegedeeld worden (BGKWB, artikel 21, laatste lid). Dit bericht vermeldt eveneens dat de aangiften
vanaf de éénendertigste dag na de datum van de verkiezingen ter griffie van de rechtbank van Eerste
aanleg gedurende vijftien dagen ter inzage worden gelegd van alle kiesgerechtigden, op vertoon van hun
oproepingsbrief voor de verkiezingen (BGKWB, artikel 23, §7, vijfde lid).
Het bericht herinnert er aan dat de kiezer die zijn oproepingsbrief niet heeft ontvangen, hem op de
gemeentesecretarie kan afhalen tot op de dag van de stemming, ’s middags.
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Kandidaten

Kandidatenlijst

2)

Hoofdbureau

Kandidatenlijst

3) In geval van beroep, vergadert het hoofdbureau om 18 uur om te kunnen overgaan tot de verrichtingen
bepaald in de artikelen 29 en 30 zodra het in kennis is gesteld van de beslissingen van het Hof van
Beroep (BGKWB, artikel 30ter).

Voorzitter van
het Hof van
Beroep

Kandidatenlijst

4) 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).

Voorzitter van
het hoofdbureau

Kandidatenlijst

5) Zodra het bureau kennis heeft genomen van de beslissing van het Hof van Beroep stuurt de voorzitter
van het hoofdbureau de definitieve kandidatenlijsten en het hun toegekende nummer door aan de
daartoe door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangewezen ambtenaar. Deze
informatiegegevens kunnen op magnetische drager worden verstuurd voor zover zij echt verklaard zijn
(WAS, artikel 17, §1, eerste en tweede lid en Ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van
de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen, artikel 7, §1).

Voorzitter van
het hoofdbureau

Samenstelling
van de bureaus

6) De voorzitter van het hoofdbureau wijst uiterlijk de twintigste dag vóór die van de verkiezing de
bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van de stembureaus aan (BGKWB, artikel 11, §2).
Binnen achtenveertig uren na de aanwijzing van de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van de
stembureaus geeft de voorzitter van het hoofdbureau hun daarvan kennis door een aangetekend
schrijven (BGKWB, artikel 15).

Eerste kamer van
het Hof van
Beroep

Om 10 uur, zelfs indien die dag een feestdag is, worden de beroepen tegen de afwijzing van een
kandidatuur, door het hoofdbureau, 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).
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Hoofdbureau

Kandidatenlijst

7)

In geval van beroep tegen een door het hoofdbureau genomen beslissing betreffende een
kandidaatstelling vergadert het hoofdbureau te 18.00 uur om tot de in de artikelen 29 en 30 bepaalde
verrichtingen te kunnen overgaan (BGBWK, artikel 30ter).

Dinsdag 25 Voorzitter van
september het hoofdbureau
2012
(19de dag
vóór de
verkiezing)

Kandidatenlijst

Datum vanaf welke de voorzitter van het hoofdbureau de officiële kandidatenlijst meedeelt aan de
kandidaten en aan de kiezers die hen hebben voorgedragen, indien zij hierom vragen (BGKWB, artikel 29,
derde lid).

Zaterdag College van
burgemeester en
29
september schepenen
2012
(15de dag
vóór de
verkiezing)
Voorzitter van
het hoofdbureau

Oproeping

1) Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen een oproepingsbrief en een
verklarende brochure dient te zenden aan elke kiezer, aan de verblijfplaats die hij op dat ogenblik
heeft. (BGKWB, artikel 21, eerste lid).

Samenstelling
van de bureaus

2) Uiterste dag voor het indienen van een verzoek om afschriften van de lijst met de leden van de kiesbureaus van
de gemeente. De voorzitter van het hoofdbureau verstrekt afschriften van de lijst met de leden van de
kiesbureaus van de gemeente aan ieder die er uiterlijk op die datum om verzocht heeft (BGKWB,
artikel 17, tweede lid).

Kiezerslijst

Uiterste datum waarop de voorzitter van het hoofdbureau aan de voorzitter van elk stembureau de
kiezerslijsten van zijn afdeling doet toekomen (BGKWB, artikel 12, derde lid).

Zondag 30 Voorzitter van
september het hoofdbureau
2012
(14de dag
vóór de
verkiezing)
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Dinsdag 2 Kiezer
oktober
2012
(12de dag
vóór de
verkiezing)

Kiezerslijst

1) Uiterste datum waarop elke kiezer de kiezerslijst kan raadplegen bij de gemeentesecretarie tijdens de
diensturen (BGKWB, artikel 3, § 3).

Kiezerslijst

2) Uiterste datum waarop elke kiezer bij het college van burgemeester en schepenen bezwaar kan
indienen in verband met de kiezerslijst (BGKWB, artikel 3bis, §§ 1 en 2).

Zaterdag 6 College van
oktober burgemeester en
schepenen
2012
ste
(8 dag
vóór de
verkiezing)

Kiezerslijst

Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen uitspraak moet doen over elk bezwaar
in verband met de kiezerslijsten (BGKWB, artikel 3bis, § 8). De voorzitter van het college van burgemeester
en schepenen verzoekt onmiddellijk de indieners van de bezwaren, als zij dat wensen, een verklaring van
beroep te ondertekenen (BGKWB, artikel 3bis, § 9, tweede lid). De burgemeester zendt onverwijld aan het
Hof van beroep, met alle middelen, een expeditie van de beslissingen van het college waartegen beroep is
ingesteld alsook alle documenten die de gedingen betreffen. De partijen worden verzocht voor het hof te
verschijnen binnen vijf dagen na ontvangst van het dossier en in elk geval vóór de dag die de verkiezingen
voorafgaat (BGKWB, artikel 3bis, §§ 10 en 11).

Zondag 7 College van
oktober burgemeester en
schepenen
2012
(7e dag voor
de
verkiezing)

Kiezerslijst

Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen over elk bezwaar uitspraak doet binnen
een termijn van vier dagen te rekenen vanaf het indienen van het verzoekschrift of vanaf het proces-verbaal
bedoeld in art. 3bis, §4, BGKWB, en in elk geval voor de zevende dag voor die van de verkiezingen
(BGKWB, artikel 3bis, §8).

Dinsdag 9 -Voorzitter van
oktober het hoofdbureau
-Kandidaten
2012
de
(5 dag
vóór de
verkiezing)

Getuigen

1) Tussen 14 en 16 uur neemt de voorzitter van het hoofdbureau de aanwijzingen van getuigen in
ontvangst. De kandidaten kunnen zoveel getuigen en zoveel plaatsvervangende getuigen aanwijzen als er
stembureaus zijn (BGKWB, artikel 22, vierde lid en artikel 25, eerste lid).
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Hoofdbureau

Getuigen

2) Onmiddellijk na het verstrijken van de termijn die voor het in ontvangst nemen van de
getuigenaanwijzingen is gesteld en ongeacht het aantal aanwezige leden, weert het hoofdbureau de
boventallige getuigen door middel van lotingen (BGKWB, artikel 25, zevende lid).

Materiaal

Uiterste datum waarop de geheugendragers bestemd voor de optelling van de stemmen tegen
ontvangstbewijs moeten worden overhandigd aan de voorzitters van de hoofdbureaus (WAS, artikel 17, §3,
eerste lid, en Ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de
gemeenteraadsverkiezingen, artikel 7, §3)

Kiezerslijst

1) 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).

Voorzitter van
het hoofdbureau

Materiaal

2) De voorzitter van het hoofdbureau overhandigt aan elke voorzitter van het stembureau van zijn
bevoegdheidsgebied, tegen ontvangstbewijs, de omslagen die hem betreffen. Op elke omslag staat de
identificatie van het overeenkomstig bureau vermeld. Ze bevatten de geheugendragers, alsook de nodige
veiligheidselementen voor het gebruik van de geheugendragers (WAS, artikel 17, §3, tweede lid, en
Ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de
gemeenteraadsverkiezingen, artikel 7, §3, derde lid).

Kiezer

Volmacht

3) Uiterste datum waarop de kiezer, die zich wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, in de
onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden, een aanvraag kan indienen bij de
burgemeester van zijn woonplaats teneinde deze onmogelijkheid vast te stellen met het oog op het
verlenen van een volmacht (BGKWB, artikel 42bis, §1, 7°).

Donderdag Gewestregering
11 oktober
2012
(3de dag
vóór de
verkiezing)
Zaterdag
13 oktober
2012
(Dag vóór
de
verkiezing)

Openbaar
Ministerie
College van
burgemeester en
schepenen
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Zondag 14 Kiezer
oktober
2012
(Dag van
College van
de
verkiezing) burgemeester en
schepenen

Kiesverrichting
en

1) Dag van de verkiezing: de gewone vergadering van de kiezers voor de vernieuwing van de
gemeenteraden heeft van rechtswege plaats om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober (BGKWB,
artikel 7, §1).

Kiezerslijst

2) Tot op de dag van de verkiezing zendt het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter
van elke stemafdeling de beslissingen die inschrijving op of schrapping van de lijst der kiezers,
verlies of schorsing van het stemrecht ten gevolge hebben en de kiezers van zijn afdeling betreffen
(BGKWB, artikel 9, derde lid).

Kiezer

Oproeping

3) De kiezer, die zijn oproepingsbrief niet heeft ontvangen, kan deze op de gemeentesecretarie afhalen
tot ‘s middags (BGKWB, artikel 21, eerste lid).

Leden van het
stembureau

Stembureau

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

Voorzitter van
het stembureau

Stembureau

5) 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,
en Ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de
gemeenteraadsverkiezingen, artikel 12).

Kiezer

Kiesverrichting
en

6) 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).
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-Leden van het
stembureau

Afwezige
kiezers

Resultaten

Voorzitter van
het hoofdbureau

Materiaal

7) 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).
- De uitslag 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 hoofdbureau,
(WAS, artikel 13, en Ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische
stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen, artikel 21).
8) Onmiddellijk na ontvangst van de geheugendragers afkomstig van het stembureau registreert de
voorzitter van het hoofdbureau de oorspronkelijke drager op de geheugendrager bestemd voor
het
optellen
van
de
stemmen.
Indien de registratie door middel van de originele geheugendrager onmogelijk blijkt, herbegint de
voorzitter van het hoofdbureau de registratieverrichting door middel van de kopie van deze drager.
Indien deze verrichting eveneens onmogelijk blijkt, eist de voorzitter van het hoofdbureau van de
betrokken gemeente de overeenkomstige elektronische stembus op; na deze te hebben ontzegeld, gaat
hij over tot een volledige registratie van de magneetkaarten die ze bevat. Als de registratie van het
stembureau is beëindigd, verzegelt de voorzitter de stembus opnieuw en stuurt hij ze terug naar de
gemeente. Vervolgens registreert hij de nieuwe aldus aangemaakte geheugendrager (WAS, artikel 18,
en Ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de
gemeenteraadsverkiezingen, artikel 22).
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Voorzitter van
het hoofdbureau

Resultaten

9) De afkondiging door de voorzitter van het gemeentehoofdbureau van gedeeltelijke uitslagen die de
lijsten hebben behaald, kan gebeuren na de registratie van ten minste 10 bureaus en nadien van 10
bijkomende stembureaus en zo verder tot alle stembureaus zijn geregistreerd.
Indien een kanton of een gemeente meer dan dertig stembureaus telt, kan het hoofdbureau over een
informaticasysteem beschikken per schijf van ten minste 30 stembureaus. De bepalingen van het eerste
lid zijn per informaticasysteem van toepassing. De uitslag van ieder bureau wordt voor de
optelverrichtingen geregistreerd door middel van een bepaald computersysteem. Na de registratie van
de uitslagen van de stembureaus door de informaticasystemen, wordt één van de systemen bestemd
voor de optelling van alle stemmen van de gemeente (WAS, artikel 19).

Voorzitter van
het hoofdbureau

Resultaten

10) Wanneer de uitslagen van alle stembureaus zijn geregistreerd, drukt de voorzitter van het
hoofdbureau het proces-verbaal af alsook de stemopnemingstabel, waarvan de modellen worden
vastgesteld door het MBHG (WAS, artikel, 20, en Ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de
organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen, artikel 23).

Hoofdbureau

Resultaten

11) Openbare afkondiging van de uitslag van de algemene telling van de stemmen en de namen van de
kandidaten die tot gemeenteraadslid of opvolger gekozen zijn (BGKWB, artikel 59, eerste lid).

Voorzitter van
het hoofdbureau

Resultaten

12) Na de afkondiging deelt de voorzitter van het hoofdbureau of de persoon die hij daartoe aanwijst
onverwijld via digitale weg, en gebruik makend van de elektronische handtekening uitgebracht met
behulp van zijn identiteitskaart, aan de Regering het totaal aantal ingediende stembiljetten mee, alsook
het totaal aantal geldige stembiljetten, het totaal aantal blanco en ongeldige stembiljetten, het stemcijfer
van elke lijst en het totaal aantal naamstemmen dat behaald werd door elke kandidaat (BGKWB, artikel
59, tweede lid).

Hoofdbureau

Resultaten

13) Een dubbel van het proces-verbaal van het hoofdbureau, door de leden voor eensluidend verklaard,
wordt op de gemeentesecretarie voor eenieder ter inzage gelegd (BGKWB, artikel 60, derde lid).

Hoofdbureau

Resultaten

14) Aan ieder gekozene wordt een uittreksel uit dit proces-verbaal van het hoofdbureau gezonden
(BGKWB, artikel 60, vierde lid).
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Hoofdbureau

Resultaten

15) Alle stukken van de verkiezing moeten binnen vierentwintig uur bezorgd worden aan het
Rechtscollege, dat als enige bevoegd is om de gemeenteraadsverkiezingen geldig of ongeldig te
verklaren en de geloofsbrieven van de verkozenen te onderzoeken (BGKWB, artikel 60, eerste lid en
artikel 75, § 2, en Ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming
voor de gemeenteraadsverkiezingen, artikel 24).

Kandidaat

Bezwaar tegen
resultaten

16) Elk bezwaar met betrekking tot de verkiezing moet schriftelijk worden ingediend bij het
Rechtscollege door een kandidaat binnen tien dagen te rekenen vanaf de dagtekening van het procesverbaal van de verkiezing bedoeld in artikel 60 van het Brussels Gemeentelijk kieswetboek (BGKWB,
artikel 74 en 75). Het Rechtscollege doet uitspraak binnen dertig dagen na de indiening van het bezwaar
(BGKWB, artikel 75, § 1, eerste lid).
Beroep bij de Raad van State is mogelijk binnen acht dagen na de kennisgeving van de beslissing; de
Raad van State doet uitspraak binnen 60 dagen (BGKWB, artikel 76bis).

Voorzitter van
het hoofdbureau

Resultaten

17) Het proces-verbaal en de stemopnemingstabel, beide ondertekend door de voorzitter, de overige
leden en de getuigen van het hoofdbureau, worden in een verzegelde omslag gesloten waarop de
inhoud ervan wordt vermeld. Deze omslag alsook de omslagen met de processen-verbaal van de
stembureaus worden in één verzegeld pak samengebracht, dat de voorzitter van het hoofdbureau
binnen 24 uur toestuurt aan de Voorzitter van het Rechtscollege (WAS, artikel 21).

Kandidaat

Verkiezingsuitgaven

18) Een bezwaar dat steunt op een overtreding van artikelen 3, §§ 1 en 2, of 7 van de wet van 7 juli 1994
betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de
provincieraden en de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de
raden voor maatschappelijk welzijn wordt ingediend bij het Rechtscollege binnen vijfenveertig
dagen na de datum van de verkiezing.
Het Rechtscollege doet uitspraak over deze bezwaren binnen negentig dagen na de indiening ervan
(BGKWB, artikel 74, §2).
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Voorzitter van
het hoofdbureau

19) Het proces-verbaal van de verkiezing, tijdens de vergadering opgemaakt en ondertekend door de leden
van het hoofdbureau en door de getuigen, de processen-verbaal van de verschillende bureaus, de
stembiljetten en de andere stukken, bedoeld in het laatste lid van de artikelen 46 en 52, alsmede de akten
van voordracht en van bewilliging van de kandidaten en van aanwijzing van de getuigen, worden binnen
vierentwintig uur door de voorzitter van het hoofdbureau aan de Voorzitter van het Rechtscollege
toegezonden (BGKWB, artikel 60).

Woensdag Voorzitter van
17 oktober het stembureau
2012
(3de dag na
de
verkiezing)

Afwezigheid

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

Woensdag Kandidaat
24 oktober
2012
de
(10 dag na
de
verkiezing)

Bezwaar tegen
resultaten

Uiterste dag voor de kandidaten om bezwaar met betrekking tot de verkiezing in te dienen bij het
Rechtscollege: elk bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk worden ingediend binnen tien dagen te
rekenen van de dagtekening van het proces-verbaal. Het bezwaar moet de identiteit en de woonplaats van de
bezwaarde vermelden en moet worden overhandigd aan de secretaris van het rechtscollege of ter post
aangetekend verzonden (BGKWB, artikel 74, §1, derde en vierde lid). Het Rechtscollege doet uitspraak over
de bezwaren ingediend op basis van artikel 74, § 1, binnen dertig dagen na de indiening ervan (BGKWB,
artikel 75, §1).

Verkiezingsuitgaven

Uiterste datum waarop politieke partijen en de lijstaanvoerder de uitgaven voor verkiezingspropaganda
moeten aangeven aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Hij moet tevens de herkomst
van de geldmiddelen aangeven alsook de identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 EUR en
meer te hebben gedaan, registreren (Wet van 7 juli 1994, artikel 8 en BGKWB, artikel 23, §7, derde lid).
Uiterste datum waarop de hoofdgetuige van de lijst of de daartoe door de lijst gemandateerde persoon de
aangiften verzamelt van de verkiezingsuitgaven van elke kandidaat en van de lijst en indient bij de griffie van
de rechtbank van eerste aanleg (BGKWB, artikel 23, §7, vierde lid).

Dinsdag 13
november
2012
(30ste dag
na de
verkiezing)

-Politieke partij
-Kandidaat aan
het hoofd van de
lijst
-Getuige van de
lijst
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woensdag Kiezer
14
november
2012
(31ste dag
na de
verkiezing)

Verkiezingsuitgaven

Datum vanaf welke de kiesgerechtigden van de kieskring ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg de
aangiften van de verkiezingsuitgaven van de kandidaten en van de lijsten kunnen inzien (BGKWB,
artikel 23, §7, vijfde lid).

Woensdag Kandidaat
28
november
2012
(45ste dag
na de
verkiezing)
Rechtscollege

Verkiezingsuitgaven

1) Uiterste datum waarop bezwaar dat steunt op een overtreding van artikelen 3, §§ 1 en 2, of 7 van de wet van 7
juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de
provincieraden en de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden
voor maatschappelijk welzijn of van artikel 23, § 2, kan worden ingediend bij het Rechtscollege (BGKWB,
artikel 74, §2).

Resultaten

2) Bij ontstentenis van bezwaren gaat het Rechtscollege alleen de juistheid na van de zetelverdeling tussen de
lijsten en de rangorde waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard. De uitslag van de
verkiezingen wordt definitief vijfenveertig dagen na de dag van de verkiezingen, onverminderd de
toepassing van artikel 74, §3. (BGKWB, artikel 75, § 2, tweede lid).

Verkiezingsuitgaven

3) Uiterste datum waarop de aangiften van de verkiezingsuitgaven van de lijsten en de kandidaten op de
griffie van de rechtbank van eerste aanleg door de kiesgerechtigden kunnen ingekeken worden
(BGKWB, artikel 23, §7, vijfde lid).

Donderdag Voorzitter van de Verkiezingsrechtbank van
uitgaven
13
december eerste aanleg
2012
(60ste dag
na de
verkiezing)

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 op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg voor alle
op de kiezerslijst ingeschreven kiezers, op vertoon van hun oproepingsbrief voor de verkiezingen.

Kiezer
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Verkiezingsuitgaven

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 betreffende de beperking en de controle van de
verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden, de districtsraden en
voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn. 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 Procureur des
11 februari Konings
2013
(120ste dag
na de
verkiezing)

Verkiezingsuitgaven

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 Griffie rechtbank
februari van eerste aanleg
2013
(121ste dag
na de
verkiezing)

Verkiezingsuitgaven

Uiterste datum waarop de aangiften van de verkiezingsuitgaven, ingediend overeenkomstig artikel 23, worden
bewaard op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg (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).

Donderdag Kandidaat
14 maart
2013

Verkiezingsuitgaven

Uiterste datum waarop de kandidaten aangiften van verkiezingsuitgaven kunnen afhalen (BGKWB, artikel
23ter, derde lid).

Vrijdag 15 Kandidaat
maart 2013
(152ste dag
na de
verkiezing)

Verkiezingsuitgaven

Niet afgehaalde aangiften van verkiezingsuitgaven worden vernietigd (BGKWB, artikel 23ter, derde lid).

Vrijdag 28
december
2012
(75ste dag
na de
verkiezing)

-Kiezer
-Griffie
rechtbank van
eerste aanleg
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Eind maart Controlecollege
2013

LEGENDE :

Het Controlecollege doet op tegenspraak, en uiterlijk negentig dagen na de ontvangst van de verslagen van
de Voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg, uitspraak (Wet van 7 juli 1994, artikel 10, §1).

Verkiezingsuitgaven

KWB
BGKWB
Wet van 7 juli 1994

:
:
:

WAS

:

Kieswetboek.
Brussels Gemeentelijk Kieswetboek
Wet betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van
de provincieraden en de gemeenteraden, de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing
van de raden voor maatschappelijk welzijn (BS van 16 juli 1994).
Wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming (BS van 20 april 1994)
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