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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
VAN 8 OKTOBER 2006
Binnen iets meer dan zes maanden worden de gemeenteraden vernieuwd. De omgeving heeft niet nagelaten ons
eraan te herinneren: de pers maakt melding van de samenstelling van de kandidatenlijsten, de voorlichtingscampagne en de procedure voor de inschrijving van de niet-Belgische kiezers buiten de Europese Unie zijn begonnen, het
Rijksregister heeft haar richtlijnen betreffende de kiezerslijsten aan de gemeenten overgemaakt, een website speciaal gewijd aan de verkiezingen werd gecreëerd (www.brusselverkiezingen2006.irisnet.be), de minister-president
heeft een eerste rondschrijven betreffende de organisatie van de verkiezingen gepubliceerd (B.S. 31 maart 2006), ...
In dit kader wensen wij u te herinneren aan de diensten die wij voor u kunnen verstrekken. Als specialist inzake verkiezingen, houdt UGA u, naar aloude gewoonte, graag op de hoogte van de stand van zaken. Wij volgen de actualiteit
op de voet en informeren u zo snel mogelijk over belangrijke items of eventuele wijzigingen in de bestaande reglementering.
In dit eerste nieuwsbericht worden 2 onderwerpen behandeld:
1. de stand van wetgeving (belangrijkste doorgevoerde of aangekondigde wijzigingen);
2. de materiële benodigdheden en de diensten die UGA u aanbiedt.

A. stand van wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
1. doorgevoerde wijzigingen
Sinds 1 januari 2002 behoort de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen als gevolg van de bijzondere wet van
13 juli 2001 (B.S. 3 augustus 2001) tot de bevoegdheid van de Gewesten. Enkel bepaalde specifieke materies blijven
behoren tot de bevoegdheid van de federale regelgever. Het gaat bijvoorbeeld om de nationaliteitsvoorwaarden van
de kiezers en mandatarissen, de bijzondere regels resulterend uit de wet van 9 augustus 1988 zijnde “de pacificatiewet”, de bevoegdheid van de Raad van State inzake het verkiezingscontentieux en de procedure inzake verkiezingsbetwistingen, …
Op basis van haar nieuwe bevoegdheden, heeft de regionale wetgever reeds twee maal de gemeentekieswet gewijzigd.
Een eerste ordonnantie van 17 februari 2005 (B.S. 9 maart 2005) heeft het principe van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten ingevoerd. Om tegemoet te komen aan art. 11bis van de
gecoördineerde Grondwet, is voorzien dat op elk van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het verschil tussen het aantal kandidaten van elk geslacht niet groter mag zijn
dan 1. Bovendien mogen de eerste 2 kandidaten van elk van de lijsten niet van hetzelfde geslacht zijn.

Een tweede ordonnantie van 16 februari 2006 (B.S. 28 februari 2006) heeft de gemeentekieswet omgevormd in
“Brussels Gemeentelijk Kieswetboek” en heeft er, met het oog op een grotere leesbaarheid en samenhang, bepalingen
uit het Algemeen Kieswetboek van toepassing op de gemeenteraadsverkiezingen in geïntegreerd. Bovendien heeft zij
er volgende belangrijke wijzigingen in aangebracht:
- de kiesbureaus blijven 1 uur langer open (dus tot 16u); bovendien beschikt de Regering over de mogelijkheid deze
openingsuren nog te verlengen;
- het maximum aantal toegelaten karakters voor de lijstnaam wordt opgetrokken van 6 naar 22;
- het presentiegeld dat aan de leden van de kiesbureaus wordt toegekend, wordt nog altijd bepaald door de
gemeenteraad, maar er is een maximumbedrag bepaald door de Regering (zie B.S. 12 april 2006);
- de oproeping die naar elke kiezer wordt verzonden, zal vergezeld zijn van een verklarende brochure die door de
Regering wordt opgesteld. Deze verschaft uitleg over de rol en de werking van de gemeentelijke instellingen en
de uitoefening van het stemrecht (voor het model zie B.S. 12 april 2006);
- wat de controle van de verkiezingsuitgaven betreft, wordt het controlecollege, opgericht door de ordonnantie van
29 april 2004 betreffende de controle van de verkiezingsuitgaven en de regeringsmededelingen, belast met het
onderzoek van de door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg toegezonden verslagen. De klachten
inzake de niet-naleving van de wet op de controle van de verkiezingsuitgaven dienen nog steeds voorgelegd te
worden aan het rechtscollege.
Een andere belangrijke wijziging is de wijziging aangebracht aan de nieuwe gemeentewet door de ordonnantie van
17 juli 2003 (B.S. 7 oktober 2003) en betreft eveneens de verkiezingen. Voortaan is het bevolkingscijfer dat als basis
wordt genomen voor de vaststelling van het aantal gemeenteraadsleden en schepenen per gemeente, het aantal personen dat ingeschreven is in het Rijksregister en dat op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de verkiezingen (dus niet meer de 1e januari van het jaar voorafgaand aan dat van de verkiezingen) hun hoofdverblijfplaats
in de betrokken gemeente hebben. In vergelijking met de situatie in 2000, zullen zich enkel wijzigingen voordoen in
volgende gemeenten:
- Anderlecht (45 raadslieden in plaats van 43);
- Sint-Agatha-Berchem (27 raadslieden in plaats van 25 en 6 schepenen in plaats van 5);
- Etterbeek (35 raadslieden in plaats van 33);
- Ganshoren (27 raadslieden in plaats van 25 en 6 schepenen in plaats van 5);
- Jette (35 raadslieden in plaats van 33).
Wat de materies betreft die tot de bevoegdheid van de federale wetgever blijven behoren, verwijzen we naar de wet
van 19 maart 2004 (B.S. 23 april 2004), die een artikel 1ter in de gemeentekieswet heeft ingevoerd, intussen gewijzigd
bij de wet van 23 december 2005 (B.S. 30 december 2005), dat de niet-Belgen buiten de Europese Unie toelaat om,
onder bepaalde voorwaarden en volgens bepaalde modaliteiten, op de lijst van de gemeenteraadskiezers ingeschreven te worden. De modaliteiten met betrekking tot de aanvraag tot inschrijving en met betrekking tot de behandeling van de aanvragen door de gemeente, werden bepaald in verschillende uitvoeringsbesluiten van 13 januari 2006
(B.S. 20 januari 2006) en in een rondschrijven van 30 januari 2006 (B.S. 3 februari 2006).

2. aangekondigde wijzigingen
Andere wijzigingen van de verkiezingswetgeving zijn op komst. Aldus wordt een ontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de wet op de geautomatiseerde stemming, eerstdaags bij het Parlement ingediend met het oog een
aanpassing van de samenstelling van het college van deskundigen belast met de controle van de betrouwbaarheid
van de geautomatiseerde stem- en telsystemen die zullen gebruikt worden. Het doel is om specifiek voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een college van vier deskundigen op te richten, bijgestaan
door vier plaatsvervangers die door het Brusselse Parlement zullen aangeduid worden.

B. de materiële benodigdheden en de diensten die UGA u aanbiedt
Als ervaren specialist inzake verkiezingen, kan UGA u, indien u dit wenst, begeleiden gedurende het ganse verkiezingsgebeuren. Wij stellen u het volgende voor:

1. logistieke ondersteuning
a) Onze studiedienst, bestaande uit verscheidene juristen die reeds verschillende verkiezingen hebben begeleid,
houdt zich op elk moment te uwer beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Bovendien zal zij u, indien u dit
wenst, aan de hand van e-mails ten gepaste tijde op de hoogte brengen van specifieke onderwerpen en dit in functie van de actualiteit van de regelgeving of van de evolutie in de verkiezingsagenda.
Suggesties met betrekking tot onderwerpen die u graag behandeld zou zien, zijn steeds welkom.
Bovendien wordt binnenkort een affiche ter beschikking gesteld met een gestructureerd overzicht van de verschillende stappen in de verkiezingsprocedure, geordend op datum.

Studiedienst UGA:
Tel.: 056 36 32 83
E-mail: ann.cogghe@uga.be
Tel.: 056 36 32 23
E-mail: philippe.stellian@uga.be

b) Onze commerciële dienst en onze vertegenwoordigers houden zich uiteraard ook te uwer beschikking voor alle
praktische inlichtingen die u wenst (prijszetting, bestellingen, leveringstermijn, …) Indien u dit wenst, kunnen onze
vertegenwoordigers u persoonlijk een bezoekje brengen.
Commerciële dienst UGA:
Tel.: 056 36 32 03
E-mail: catherine.deblon@uga.be

Onze vertegenwoordiger voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
Michel Buyse
Tel. 059 23 62 92
GSM: 0473 98 24 40
E-mail: michel_buyse@skynet.be

2. materiële benodigdheden
UGA kan u al het noodzakelijke leveren voor de organisatie van de verkiezingen, zijnde:
- kiezerslijsten en gepersonaliseerde oproepingskaarten;
- kieswetboeken met de wetteksten die op basis van de geldende wetgeving verplicht aanwezig moeten zijn in de
stembureaus en wachtlokalen. Een praktische commentaar inzake verkiezingen is eveneens beschikbaar;
- de nodige formulieren voor de politieke partijen en kandidaten, voor de kiezers, voor het gemeentebestuur en voor
de verschillende kiesbureaus (hoofdbureaus en stembureaus).
Om de taak van hun voorzitters te vergemakkelijken, worden de formulieren bestemd voor de kiesbureaus, ter
beschikking gesteld in de vorm van een dossier. Deze dossiers bevatten alle voor de samenstelling en functionering
noodzakelijke formulieren en dit in voldoende aantal;
- omslagen, etiketten en inpakpapier, noodzakelijk voor de stembureaus. Zij worden ter beschikking gesteld onder de
vorm van colli;
- het noodzakelijke verkiezingsmateriaal voor de verschillende kiesbureaus (stemhokjes, affiches en pancartes,
datumstempels, koperen stempels voor het verzegelen van de stukken, …).

Van zodra de reglementering (decreet, uitvoeringsbesluiten en eventuele onderrichtingen) definitief en officieel
is, zal u een volledige publicitaire brochure vergezeld van een bestelboekje per post opgestuurd worden.
Ondertussen blijven wij te uwer beschikking voor alle verdere inlichtingen.
Net als bij de verkiezingen van mei 2003 en juni 2004, zal onze studiedienst u geregeld via e-mail op de hoogte
brengen van actuele onderwerpen inzake verkiezingen of andere onderwerpen die u graag behandeld zou zien.
Voor personen die dergelijke mails wensen te ontvangen, gelieve bijgevoegde kaart in te vullen en ons terug te sturen of uw coördinaten door te geven op volgend e-mail adres: catherine.deblon@uga.be

Indien u deze pagina afdrukt om uw bestelling door te geven:
vul a.u.b. de naam en het postnummer van de gemeente in
alsook de naam van de persoon die bestelt.
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
VAN 8 OKTOBER 2006
Gemeente .............................................................................................................................................................................................................................................
Volgende personen wensen elektronische nieuwsbrieven te ontvangen met betrekking tot
de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006:
Verantwoordelijke voor de verkiezingen:
E-mail adres:

..............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Andere (indien u dit wenst)
Naam:

.........................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail adres:
Naam:

.....................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail adres:

.....................................................................................................................................................................................................................................

