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GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN
VAN 8 OKTOBER 2006
Op 8 oktober 2006 worden lokale verkiezingen gehouden. Voor het eerst sinds de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de Gewesten en aan de Gemeenschappen (B.S. 3 augustus 2001) –
de zgn. Lambermontwet – staan de Gewesten in voor de organisatie van deze verkiezingen.
In Vlaanderen worden niet enkel de gemeente- en provincieraden vernieuwd.
Er zijn ook nog de verkiezingen van de districtsraden in Antwerpen (in de districten Antwerpen, Berchem,
Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk) (art. 331, § 1 Nieuwe
Gemeentewet) en de rechtstreekse verkiezing van de schepenen, OCMW-raadsleden en leden van het vast bureau van
de OCMW-raad in de 6 Vlaamse randgemeenten rond Brussel (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode,
Wezembeek-Oppem en Wemmel) en Voeren (art. 15, § 2 Nieuwe Gemeentewet en de artikelen 17bis en 27bis OCMWwet). De rechtstreekse verkiezingen van de schepenen, de OCMW-raadsleden en de leden van het vast bureau in
bovenvermelde gemeenten blijven evenwel tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren.
Bijgevolg een complexe aangelegenheid …
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;
2. de materiële benodigdheden en de diensten die wij u aanbieden.

1. stand van wetgeving in het Vlaamse Gewest
Sinds 1 januari 2002 behoort de organisatie van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen als gevolg van de bijzondere wet van 13 juli 2001 (cfr. supra) tot de bevoegdheid van de Gewesten (in het Vlaamse Gewest is dit de
Administratie Binnenlandse Aangelegenheden).
Enkel bepaalde specifieke materies (bijvoorbeeld de regelgeving inzake het kiesrecht van de EU-burgers en de vreemdelingen) blijven behoren tot de bevoegdheid van de federale regelgever.
In Vlaanderen werd de kieswetgeving onlangs gewijzigd door het decreet van 10 februari 2006 houdende wijziging
van de Gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en het decreet van 18 mei 1994 houdende regeling van het taalgebruik bij de verkiezingen (B.S.
28-2-2006) alsook door het decreet van 10 februari 2006 houdende wijziging van de Gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet tot organisatie van de geautomatiseerde stemming van 11 april 1994 en het decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de
controle van de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen voor de verkiezing van het Vlaams
Parlement (B.S. 10-3-2006).

De belangrijkste wijzigingen die beide decreten tot gevolg hebben, kunnen als volgt weergegeven worden:

1. wijzigingen inzake TAALGEBRUIK
De voorzitters, bijzitters, secretarissen en getuigen van de kandidaten in alle bureaus van de gemeenten gelegen in
het Nederlandse taalgebied, met uitzondering van de Vlaamse randgemeenten rond Brussel en de taalgrensgemeenten, leggen de eed uitsluitend in het Nederlands af.
Ook de voorzitters en bijzitters van de bureaus gevestigd in de 6 Vlaamse randgemeenten rond Brussel en in Voeren,
leggen de eed in het Nederlands af, weliswaar niet o.b.v. het nieuwe decreet, dat niet geldt voor de faciliteitengemeenten, doch o.b.v. de wet van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

2. wijzigingen die de KANDIDATEN aanbelangen
- Pariteit man - vrouw op de kandidatenlijsten: om tegemoet te komen aan art. 11bis van de gecoördineerde Grondwet,
is voorzien dat op elke lijst van kandidaten voor de verkiezingen, het verschil tussen het aantal kandidaten van elk
geslacht niet groter mag zijn dan 1. Bovendien mogen de eerste 3 kandidaten van elk van de lijsten niet van hetzelfde geslacht zijn.
- De lijststem voor de rechtstreeks verkozenen wordt geneutraliseerd. Dit wil zeggen dat de lijststem geen rol meer
speelt om de rangorde te bepalen van de rechtstreeks verkozenen. Voor de opvolgers wordt niets gewijzigd aan de
bestaande toestand. Hier speelt de lijststem voor 50 %.
- Aan alle politieke partijen die minstens 3 gekozenen hebben in het Vlaams Parlement, wordt een gewestelijk lijstnummer toegekend.
- Het maximum aantal toegelaten karakters (vroeger “letters en tekens”) voor de lijstnaam wordt opgetrokken van 6
tot 18.
- Voor de Belgische kandidaten wordt de afzonderlijke akte van bewilliging afgeschaft. Zij blijft wel bestaan voor de
niet-Belgische EU-kandidaten (federale materie).
- Enkel nog de lijstaanvoerder van een politieke lijst kan een getuige en plaatsvervangende getuige aanwijzen voor de
“controle” op de verrichtingen van het hoofdstembureau, die daarvan melding maakt op de voordrachtsakte.
- Voor de provincieraadsverkiezingen is lijstenverbinding slechts mogelijk tussen lijsten die dezelfde naam dragen.
- Het bevolkingscijfer dat als basis wordt genomen voor de vaststelling van het aantal raadsleden en uitvoerende
mandatarissen, is het aantal personen dat ingeschreven is in het rijksregister en die op 1 januari 2006 hun hoofdverblijfplaats in de betrokken gemeente hebben.

3. wijzigingen die de KIEZERS aanbelangen
- Op de stembrief wordt het volgnummer van de kandidaat vermeld. Op die manier vindt de kiezer de kandidaat van
zijn keuze gemakkelijker terug.
- De stemlokalen blijven één uur langer open, omwille van het gestegen aantal kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen (o.a. EU-onderdanen).
- Bij manuele stemming komt het stemvakje vóór de naam, i.p.v. na de naam, om de leesbaarheid te bevorderen.
- Volmachten kunnen aan iedere andere gemeenteraadskiezer worden gegeven. Wie om privé-redenen op de dag van
de verkiezing in het buitenland is, kan tot drie dagen vóór de verkiezing een attest vragen aan de burgemeester om
een volmacht te geven.

4. wijzigingen van belang voor de LEDEN VAN DE KIESBUREAUS
- De voorzitters van de hoofdstembureaus kunnen de stembiljetten reeds vanaf vrijdag 6 oktober 2006 (de vrijdag
vóór de verkiezingen) aan de voorzitter van het stembureau bezorgen.
- Het presentiegeld dat toegekend wordt aan de leden van een stembureau, wordt vastgelegd op 15 euro bij manuele stemming en 22,50 euro bij geautomatiseerde stemming (afronding naar boven en omzetting in euro). Dit bedrag
kan vanaf de volgende gemeente- en provincieraadsverkiezingen in 2012 door de Vlaamse Regering geïndexeerd
worden.
- De verkiezingsresultaten worden door de voorzitters van de hoofdstembureaus en de kantonhoofdbureaus digitaal
doorgestuurd naar de Vlaamse Regering. In geval van overmacht begeven de voorzitters, die zich in de onmogelijkheid bevinden de verkiezingsresultaten digitaal door te sturen, zich naar het dichtstbijzijnde hoofdstembureau.
Daar sturen zij door middel van hun persoonlijke elektronische identiteitskaart en paswoord de resultaten digitaal
door.

5. wijzigingen inzake CONTROLE op de GOEDE AFLOOP van de verkiezingen
- Het Vlaams Parlement is bevoegd voor de controle op het geautomatiseerd stemmen. Deze controle heeft o.m.
betrekking op de geheimhouding van de stemming, de overeenstemming van de verkiezingsresultaten met de kiezers die effectief hebben gestemd, het adequaat gebruik van de elektronische stemapparatuur.
- Een nieuw op te richten administratief rechtscollege beslecht de verkiezingsgeschillen. Dit rechtscollege wordt provinciaal georganiseerd en wordt samengesteld uit drie deskundigen in bestuursrecht en drie plaatsvervangers.
Wat de materies betreft die tot de bevoegdheid van de federale wetgever zijn blijven behoren, wijzen we op 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. de materiële benodigdheden en de diensten die wij u aanbieden
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 verschillende juristen die reeds verschillende verkiezingen begeleidden, houdt
zich op elk moment te uwer beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Bovendien zal zij u 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 elke
praktische inlichting 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 vertegenwoordigers voor Vlaanderen
Provincies West- en Oost-Vlaanderen
Michel Buyse
Tel. 059 23 62 92
GSM: 0473 98 24 40
E-mail: michel_buyse@skynet.be
Provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant
Philippe Gielis
Tel. en fax: 03 440 97 05
GSM: 0474 53 06 75

2. MATERIELE 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, stembureaus, stemopnemingsbureaus).
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 (administratieve en gekruiste), etiketten en inpakpapier, noodzakelijk voor de stembureaus en de stemopnemingsbureaus. Zij worden ter beschikking gesteld onder de vorm van colli. Onze colli bestemd voor de stemopnemingsbureaus zijn samengesteld rekening houdend met het aantal kandidatenlijsten ingediend in de
gemeente (gemeenteraadsverkiezingen) of in het district (provincieraadsverkiezingen en districtraadsverkiezingen);
- het noodzakelijke verkiezingsmateriaal voor de verschillende kiesbureaus (stemhokjes, urnes, affiches en pancartes,
verkiezingspotloden, datumstempels, koperen stempels voor het verzegelen van de stukken, …);
- de stembiljetten
De grootste aandacht wordt geschonken aan het drukken en de levering van de stembiljetten. Zo worden zij:
• geplooid overeenkomstig de wettelijke bepalingen;
• verpakt in bundels van 50 exemplaren;
• verpakt in dozen per stembureau. Elke doos is verzegeld en vermeldt het nummer en het adres van het stembureau, de naam en het adres van de voorzitter van het stembureau alsook het aantal stembiljetten (een reserve
van 10 % is voorzien);
• bezorgd naar uw believen (gemeentebestuur of post).

Van zodra de reglementering (decreet, uitvoeringsbesluiten en eventuele onderrichtingen) definitief en officieel
is, zal u een volledige publicitaire brochure, vergezeld van een bestelboekje, opgestuurd worden per post.
Ondertussen blijven wij te uwer beschikking voor elke inlichting.

Net als bij de verkiezingen van mei 2003 en juni 2004, zal onze studiedienst u regelmatig via e-mail op de hoogte stellen 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 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.

DRUKWERK
Frankering
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GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN
VAN 8 OKTOBER 2006
Gemeente .............................................................................................................................................................................................................................................
Volgende personen wensen elektronische nieuwsbrieven te ontvangen met betrekking tot
de organisatie van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006:
Verantwoordelijke voor de verkiezingen:
E-mail adres:

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

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

Andere (indien u dit wenst)
Naam:

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

E-mail adres:
Naam:

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

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

E-mail adres:

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

