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GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN
VAN HET EUROPEES PARLEMENT
EN DE GEMEENSCHAPS- EN
GEWESTPARLEMENTEN
van 7 juni 2009

Opstellen van de kiezerslijst
De verkiezingen van 7 juni naderen langzaam. De eerste belangrijke taak voor de gemeentebesturen is het opstellen van de kiezerslijst. Voor deze verkiezingen wordt de kiezerslijst, overeenkomstig artikel 3 van de wet van
23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, opgemaakt de eerste dag van de tweede
maand vóór de verkiezing van het Europees Parlement, zijnde op 1 april 2009.
Deze kiezerslijst zal volgende categorieën van kiezers bevatten:
— enerzijds de Belgische kiezers (de Belgen die op 1 april 2009 ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente
en die op 7 juni 2009 de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en zich niet bevinden in een der gevallen van uitsluiting of schorsing van het
kiesrecht).

Dit zijn de kiezers die op 7 juni 2009 zullen stemmen voor het Europees Parlement en het Vlaams Parlement (of Brussels Hoofdstedelijk Parlement);
— anderzijds de burgers van de andere lidstaten van de Europese Unie die, vóór 1 april 2009, hun wil te kennen
hebben gegeven om hun stemrecht in België uit te oefenen en, behoudens de nationaliteitsvoorwaarde, voldoen aan de overige kiesbevoegdheidsvoorwaarden (op 1 april 2009 ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente en op 7 juni 2009 de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en het kiesrecht in eigen land en in België niet verloren hebben). Deze
kiezers mogen enkel hun stem uitbrengen voor de verkiezing van het Europees Parlement.
De EU-burgers die reeds kiezer waren bij de verkiezing van het Europees Parlement op 13 juni 2004 komen automatisch terug op de kiezerslijst van 1 april 2009, evenals de burgers van de Europese Unie die na 13 juni 2004
een aanvraag hebben ingediend in zoverre ze de kiesbevoegdheidsvoorwaarden blijven vervullen en zich niet
hebben verzet tegen de erkenning als kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement die hen werd verleend.

Overeenkomstig artikel 33 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur
en artikel 27 van de gewone wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden, geldt de lijst van de Belgische kiezers,
opgemaakt voor de verkiezing van het Europees Parlement, als kiezerslijst voor de verkiezing van het Vlaams Parlement (of Brussels Hoofdstedelijk Parlement).
Verwijzend naar haar ervaring inzake verkiezingen, biedt onze onderneming aan de kiezerslijsten en oproepingskaarten voor u op te maken.
Hierbij vindt u enkele inlichtingen met betrekking tot het opmaken van de kiezerslijst en de oproepingskaarten.

1. Opstellen van de kiezerslijst
In vergelijking met de kiezerslijst die bij de laatste verkiezingen van het Europees Parlement en de Gemeenschapsen Gewestparlementen van 13 juni 2004 werd opgesteld, zal de kiezerslijst voor de komende verkiezingen een aanvullende vermelding bevatten met name het rijksregisternummer van de natuurlijke personen.
Aangezien op de elektronische identiteitskaart, die reeds vele Belgen bezitten, de hoofdverblijfplaats niet meer met het blote oog zichtbaar is, was
het de wil van de wetgever om de leden van de stembureaus een bijkomend verificatie-instrument te verlenen aangaande de identiteit van de kiezer.
Aandacht: Uit de ratio legis hierboven vermeld, volgt dat het rijksregisternummer enkel zal vermeld worden op de lijsten bestemd voor de stembureaus (aanstippingslijsten) en in geen geval op de exemplaren of kopieën van de kiezerslijst die aan de politieke partijen en kandidaten worden
overhandigd.

De Europese kiezers (die enkel een blauw stembiljet ontvangen voor de verkiezing van het Europees Parlement)
worden op de aanstippingslijsten achteraan op een blauw gekleurd blad vermeld, zodat zij gemakkelijk kunnen
geïdentificeerd worden door de personen belast met de aanstipping van de kiezers en de overhandiging van het
stembiljet.
Op de andere lijsten, bevinden zij zich tussen de Belgische kiezers. Niettemin kunnen zij herkend worden doordat
de letters EU en hun nationaliteit bij hen vermeld worden.

2. Afgifte van exemplaren van de kiezerslijst
Verschillende wetteksten met betrekking tot de verkiezing van het Europees parlement en de Gemeenschaps- en
Gewestparlementen vermelden het principe (reeds opgenomen in een ministerieel rondschrijven van 7 juli 2000)
krachtens hetwelk de afgifte van kopieën van de kiezerslijst aan de politieke partijen en de kandidaten ongeacht
op papier of gestandaardiseerde elektronische drager kan gebeuren.

3. Lijst bestemd voor de voorzitter van het kantonhoofdbureau
UGA kan u de twee lijsten leveren, bedoeld in artikel 95, § 12 van het Kieswetboek, zijnde:
— enerzijds de lijst van de personen die kunnen aangewezen worden als voorzitter van een stembureau en voorzitter of bijzitter van een stemopnemingsbureau.
De gecodeerde bestanden van het Rijksregister bevatten een speciale code die ons toelaat om de 8 categorieën van personen te identificeren
die in artikel 95, § 4 van het Kieswetboek worden vermeld.
Deze lijst is voor de hele gemeente opgesteld en moet bezorgd worden aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau uiterlijk 5 mei 2009.

Indien u wenst dat wij deze lijst voor u opstellen, kunt u de keuzemogelijkheid “neen” bij rubriek 6 van de bestelbon van het Rijksregister aanvinken (zie specimen in bijlage). Vergeet niet om in dit geval rubriek 2a van
onze bestelbon (document in bijlage) in te vullen.
— anderzijds de lijst van de personen die kunnen aangewezen worden als bijzitter van een stembureau.
De wet van 13 februari 2007 (B.S. 7 maart 2007) heeft volgende wijzigingen aangebracht aan artikel 95, §§ 9 en 12 van het Kieswetboek, van
toepassing op de verkiezing van het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen:
1. Er is geen minimumleeftijd meer vereist om bijzitter te zijn;
2. De bijzitters worden voortaan door de voorzitter van het kantonhoofdbureau aangewezen.
Deze lijst wordt per stembureau opgesteld (24 namen – 30 namen in geval van geautomatiseerde stemming) en moet uiterlijk op 23 mei 2009
aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau bezorgd worden.

Indien u wenst dat wij deze lijst voor u opstellen, kunt u de keuzemogelijkheid “neen” bij rubriek 5 van de bestelbon van het Rijksregister aanvinken (zie specimen in bijlage). Vergeet niet om in dit geval rubriek 2b van
onze bestelbon (document in bijlage) in te vullen.

Wanneer wij deze twee lijsten opstellen, worden onze programma’s aangepast zodat, overeenkomstig de bepalingen van het Kieswetboek, de personen die zich op de eerste lijst bevinden, niet eveneens op de tweede lijst worden vermeld.

4. Oproepingskaarten
Voor elke ingeschreven kiezer, stelt UGA een oproepingskaart op conform de modellen die als bijlage bij het K.B.
van 11 april 1999 zijn gevoegd.
Overeenkomstig de bepalingen van dit besluit, wordt de oproepingskaart gedrukt:
— op wit papier voor de Belgische kiezers;
— op blauw papier voor de kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie.
Voor elk stembureau, voorzien wij ook een aantal blanco oproepingskaarten (t.t.z. waarop alle noodzakelijk gegevens werDeze blanco kaarten kunnen bijvoorbeeld
gebruikt worden wanneer een duplicata moet overhandigd worden aan een kiezer of wanneer een kiezer moet
opgeroepen worden die op de kiezerslijst werd ingeschreven ten gevolge van een beslissing genomen in het kader
van de procedure van de kiesbezwaren.
Per stembureau, voorzien wij:
— 30 blanco oproepingskaarten op wit papier (Belgische kiezers);
— 6 blanco oproepingskaarten op blauw papier (kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie).

den voorgedrukt, en waarop enkel de gegevens van de kiezer nog moeten ingevuld worden).

Als bijlage bij deze brief, zult u de volgende documenten vinden:
— een bestelbon voor uw kiezerslijsten en oproepingskaarten, die wij vragen te gebruiken bij elke bestelling;
— een specimen die u de wijze aanduidt waarop u de bestelbon voor het Rijksregister dient in te vullen indien u
beslist zich te beroepen op onze diensten voor het opmaken van uw kiezerslijsten en oproepingskaarten.
Bij bestelling zullen onze diensten contact met u opnemen om alle noodzakelijke inlichtingen te verkrijgen om een
perfecte opmaak van uw kiezerslijsten en oproepingskaarten te verzekeren.

Aarzel niet om contact op te nemen met onze diensten indien u vragen heeft of bijkomende informatie
wenst:

Commerciële dienst UGA
Catherine Deblon
Tel.: 056 36 32 03
e-mail: catherine.deblon@uga.be

Studiedienst UGA
Philippe Stellian
Tel.: 056 36 32 23
e-mail: philippe.stellian@uga.be

Ann Cogghe
Tel.: 056 36 32 06
e-mail: ann.cogghe@uga.be

Informaticadienst UGA
Frederik Bonte
Tel.: 056 36 32 34
e-mail: frederik.bonte@uga.be

Gilbert Desmet
Tel.: 056 36 32 02
e-mail: gilbert.desmet@uga.be

BESTELBON
UGA Afdeling van Continuga nv
Stijn Streuvelslaan 73
8501 Heule
Gemeentebestuur van: .............................................................................. Postcode: ........................................................
Dienst: .........................................................................................................
Naam van de verantwoordelijke: . ............................................................ Aantal kiezers: . ..............................................
Telefoon: . ................................................................................................... (bij benadering)
GSM: . .......................................................................................................... Aantal stembureaus: ......................................
Fax: .............................................................................................................. Aantal secties: ................................................
E-mail adres:................................................................................................

ALLE GEGEVENS MOETEN VERWERKT WORDEN VERTREKKENDE VAN:
 een gecodeerd bestand van het Rijksregister (de decodering gebeurt door UGA)
. andere: .............................................................................................................................................................................

1. KIEZERSLIJSTEN
a)........ ex.






alfabetisch per sectie*
geografisch per sectie*
volledig alfabetisch*
volledig geografisch*

+

........... ex. aanstippingslijsten

* = slechts één hokje aankruisen
Wij adviseren de standaardlevering van 4 aanstippingslijsten:
— 2 exemplaren voor de gouverneur die bestemd zijn voor aanstipping van de kiezers door de secretaris en door een bijzitter;
— 1 exemplaar moet in de wachtzaal gelegd worden;
— 1 exemplaar als voorraad.

b) AANVULLENDE LIJSTEN OP PAPIER
........... ex. in alfabetische volgorde van A tot Z voor de hele gemeente
........... ex. in geografische volgorde van straat 1 tot ............... voor de hele gemeente
........... ex. onderverdeeld per stemafdeling (sectie), in alfabetische volgorde van A tot Z
........... ex. onderverdeeld per stemafdeling (sectie), in geografische volgorde van straat 1 tot . ...........
........... ex. speciale alfabetische lijst van A tot Z die voor alle kiezers van de gemeente hun stemafdeling vermeldt,
evenals het stembureau dat hen werd toegewezen.
Deze lijsten worden in één band ingebonden.
Als u een andere manier van inbinden wenst dan deze hierboven vermeld, gelieve dit hier te vermelden.
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

c) AANVULLENDE LIJSTEN OP CD-ROM
........... ex. in alfabetische volgorde van A tot Z voor de hele gemeente
........... ex. in geografische volgorde van straat 1 tot ............... voor de hele gemeente
........... ex. onderverdeeld per stemafdeling, in alfabetische volgorde van A tot Z
........... ex. onderverdeeld per stemafdeling, in geografische volgorde van straat 1 tot . ........................

2. LIJSTEN MET HET OOG OP DE AANWIJZING VAN DE LEDEN VAN HET BUREAU
a) Lijst van de personen die als voorzitter van een stembureau, voorzitter of bijzitter van een stemopnemingsbureau kunnen aangewezen worden
Deze lijst kan u op verschillende manieren bezorgd worden. Gelieve uw keuze(s) aan te vinken:
 Lijst op papier met etiketten met de coördinaten van de betrokken personen

Indien u voor deze optie kiest, leveren wij u een lijst en een set etiketten. Indien u er meer wenst, gelieve dit hieronder aan
te geven:
............. lijsten
............. sets van etiketten

 Lijst in Excel op CD-rom
 Lijst in Excel, te bezorgen per mail
.

op volgend emailadres: . .................................................................................................................................................
Vergeet niet uw keuzes aan te vinken als u het hokje NEEN
in rubriek 6 van de bestelbon van het Rijksregister hebt aangevinkt

b) Lijst (per stembureau en 24 namen bevattend – 30 namen in geval van geautomatiseerde stemming) van de personen die als bijzitter van een stembureau aangewezen kunnen worden
Deze lijst kan u op verschillende manieren bezorgd worden. Gelieve uw keuze(s) aan te vinken:
 Lijst op papier met etiketten met de coördinaten van de betrokken personen

Indien u voor deze optie kiest, leveren wij u een lijst en een set etiketten. Indien u er meer wenst, gelieve dit hieronder aan
te geven:
............. lijsten
............. sets van etiketten

 Lijst in Excel op CD-rom
 Lijst in Excel, te bezorgen per mail
.

op volgend emailadres: . .................................................................................................................................................
Vergeet niet uw keuzes aan te vinken als u het hokje NEEN
in rubriek 5 van de bestelbon van het Rijksregister hebt aangevinkt

Indien u wenst dat de lijst per bureau meer dan 24 namen (of 30 namen in geval van geautomatiseerde stemming) bevat, gelieve
dit dan hieronder aan te geven:
............ kandidaten bijzitters per stembureau

3. GEPERSONALISEERDE OPROEPINGSKAARTEN
Te leveren:
 JA
 NEE

4. BLANCO OPROEPINGSKAARTEN
Te leveren:
 JA
 NEE
Per stembureau, voorzien wij
— 30 blanco oproepingskaarten op wit papier (Belgische kiezers);
— 6 blanco oproepingskaarten op blauw papier (kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie).
Indien u er meer wenst, gelieve hierna aan te duiden:
— ............. ex. blanco oproepingskaarten op wit papier;
— ............. ex. blanco oproepingskaarten op blauw papier.

OPGELET: De bestelbon bestemd voor het Rijksregister moet vóór 15 maart 2009 ingediend worden.
Als bijlage vindt u een voorbeeld dat u toelicht hoe dit document correct ingevuld wordt.
ALS U NOG ANDERE VARIANTEN WENST, STAAT HET U VRIJ CONTACT OP TE NEMEN MET ONZE DIENSTEN
Datum: ..................................................................

Handtekening: ................................................................

