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Inl e id i ng
e voorbereiding en de organisatie
van de verkiezingen in samenwerking met de magistratuur, de gewestelijke overheden, de provinciebesturen en de gemeenten vormen een belangrijke opdracht van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
De digitale verwerking van de verkiezingsresultaten, de tenuitvoerlegging van de elektronische stemming, de integratie van de recente
wijzigingen van de kieswetgeving en de creatie van een volledige website (www.verkiezingen.fgov.be) zijn allemaal bijkomende uitdagingen voor het departement.
Elke burger die toegang heeft tot het Internet
kan vanaf heden alle inlichtingen, formulieren
en de wetgeving betreffende de verkiezingen
op deze site raadplegen.

D

Daarom werd besloten om een informatiecampagne te organiseren over de verkiezingen in
het algemeen,
over de geautomatiseerde stemming, over de recente wetswijzigingen, alsook
over de uitbreiding van de Europese Unie tot 25
landen en de gevolgen daarvan op de verkiezingen.
De elektronische stemming heeft vandaag betrekking op 3,3 miljoen kiezers op een totaal
van ongeveer 7,5 miljoen kiezers. Bovendien
worden er op 13 juni 2004 twee verkiezingen

gehouden, namelijk de verkiezingen voor het
Europese parlement en de Raden van de Gemeenschappen en de Gewesten.
Deze verkiezingsbrochure is een element van
de informatiecampagne. Naast deze brochure
werd een verkiezingsfolder over de stemming
van de burgers van 25 landen van de Europese Unie voor de verkiezing van de Belgische
afgevaardigden in het Europese parlement
verspreid.
Volgende thema’s komen aan bod in deze
brochure:
•Een eerste artikel stelt het Belgische kiesstelsel voor, dat niet eenvoudig is. Deze
tekst wil een beknopt en precies overzicht
geven van de organisatie van de verkiezingen in België, namelijk: federale, Europese,
gewestelijke, provinciale en gemeentelijke.
•Een tweede artikel gaat over de geautomatiseerde stemming in België.
Het geeft verduidelijkingen
over de oorsprong, de werking van de geautomatiseerde
stemming en de
stemprocedure.
•Een laatste artikel gaat over de digitale
transmissie van de verkiezingsresultaten en
hun terbeschikkingstelling van het publiek
op een website vanaf de “Nacht van de
Verkiezingen”.
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De verkiezingen in België
Deze tekst wil een beknopt
overzicht geven van de organisatie van de verkiezingen in
België. België kent vijf verschillende vertegenwoordigingsniveaus, namelijk federaal, Europees, gewestelijk,
provinciaal en gemeentelijk.
De Grondwet bepaalt uitdrukkelijk dat de stemming geheim
en verplicht is en in de gemeente plaatsvindt.

tien door en uit de Franse Gemeen-

binding van de Kamer van Volksverte-

schapsraad en één door en uit de

genwoordigers leidt automatisch tot

Raad van de Duitstalige Gemeen-

de ontbinding van de Senaat.

schap.

De bekendmaking van de verklaring

• 10 gecoöpteerde senatoren – Ze

van grondwetsherziening door de wet-

worden aangewezen door de recht-

gevende macht in het Belgisch

streeks verkozen senatoren en door

Staatsblad leidt automatisch tot de

de gemeenschapssenatoren. Zes se-

ontbinding van de Kamers. Ze wordt

natoren worden aangewezen door

gevolgd door de koninklijke besluiten

de 25 rechtstreeks verkozen senato-

tot oproeping van de kiezers binnen

ren van het Nederlandse kiescollege

de veertig dagen en van de nieuwe

en de 10 Vlaamse Gemeenschaps-

Kamers binnen de twee maanden. De

senatoren en vier senatoren worden

ontbinding heeft een tweeledig doel.

aangewezen door de 15 rechtstreeks

Door een einde te maken aan het

verkozen senatoren van het Franse

mandaat van de parlementsleden,

kiescollege en de Franse Gemeen-

zorgt ze ervoor dat ze de procedure

schapssenatoren.

voor grondwetsherziening niet onbe-

• De senator(en) van rechtswege –

zonnen kunnen opstarten. En ze stelt

De kinderen van de Koning of, in-

de bevolking in staat om zich, via de

dien er geen zijn, de Belgische na-

stemming, uit te spreken over de ma-

komelingen van de tot regeren ge-

nier waarop de herziening moet wor-

rechtigde tak van de koninklijke fa-

den uitgevoerd.

Op federaal niveau verkiezen we de

milie, zijn van rechtswege senator

Wanneer het federale Parlement ont-

leden van de Kamer van Volksverte-

wanneer zij de leeftijd van 18 jaar

bonden is, moeten er verkiezingen

genwoordigers en van de Senaat.

hebben bereikt, voor zover zij de

worden georganiseerd binnen de veer-

eed van senator hebben afgelegd.

tig dagen na de ontbinding. In dat

Momenteel zijn Prins Filip, Prinses

geval is er sprake van buitengewone

Astrid en Prins Laurent senator van

of vervroegde verkiezingen.

Federaal

De Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150 rechtstreeks verkozen
leden. De zetels worden verdeeld over
11 kieskringen volgens de bevolkings-

rechtswege.

Artikel 49 van de Grondwet zegt dat

cijfers. De kieskringen vallen samen

De Kamer van Volksvertegenwoordi-

een persoon niet tegelijkertijd lid van

met de provinciegrenzen, behalve

gers en de Senaat worden in principe

de Kamer van Volksvertegenwoordi-

voor de kieskring van Brussel-Halle-

om de vier jaar volledig vernieuwd,

gers en van de Senaat kan zijn. Een

Vilvoorde en van Vlaams-Brabant.

op basis van verkiezingen die dezelf-

lid van de Raden van de Gemeen-

De Senaat telt 71 leden die in vier

de dag plaatsvinden. In dat geval

schappen en de Gewesten mag even-

categorieën zijn verdeeld:

gaat het om gewone verkiezingen.

min lid van de Kamer van Volksverte-

• 40 rechtstreeks verkozen senato-

De Koning heeft echter het recht om

genwoordigers zijn of als rechtstreeks

ren – Het Nederlandse kiescollege

de Kamer van Volksvertegenwoordi-

verkozen of gecoöpteerde senator in

kiest 25 senatoren en het Franse

gers vroegtijdig te ontbinden indien

de Senaat zetelen.

kiescollege kiest er 15.

de Kamer een motie van vertrouwen

Een lid van één van beide Kamers dat

• 21 gemeenschapssenatoren – Tien

4

in de federale regering verwerpt of

door de Koning tot minister wordt be-

van deze senatoren worden aange-

een motie van wantrouwen tegen de

noemd, zetelt niet langer in het Par-

wezen door en uit de Vlaamse Raad,

federale regering aanneemt. De ont-

lement en wordt vervangen door zijn

Verkiezingen Europees Parlement & Raden 2004

pese Unie tot 25 landen heeft tot gevolg dat België nog maar 24 afgevaardigden zal hebben in het Europese
parlement in plaats van 25 voordien.
Het volgende Europese parlement zal
een totaal van 732 zetels tellen.
De leden van het Europese parlement
opvolger. Hij herneemt zijn mandaat

de Waalse Gewestraad en de 19 le-

worden rechtstreeks verkozen.

van parlementslid wanneer de Koning

den van de Franse taalgroep van de

Het Nederlandse kiescollege kiest 14

zijn ministerfunctie stopzet. De wet-

Brusselse Hoofdstedelijke Raad. De

afgevaardigden, het Franse kiescollege

geving somt nog talrijke functies op

Franse Gemeenschapsraad telt in to-

kiest er nu 9 in plaats van 10 voor-

die incompatibel zijn met het man-

taal 94 leden.

dien én één vertegenwoordiger wordt

daat van parlementslid.

• De Brusselse Hoofdstedelijke Raad

gekozen door het Duitse kiescollege.

is samengesteld uit de 89 recht-

Gewestelijk
Het gewestelijke niveau omvat de
Waalse Gewestraad, de Franse Gemeenschapsraad, de Vlaamse Raad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad
van de Duitstalige Gemeenschap.
• De Vlaamse Raad is samengesteld
uit de 118 rechtstreeks verkozen leden in het Vlaamse Gewest en de
zes Nederlandstalige leden die op
het grondgebied van het Brusselse

streeks verkozen leden van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Plaatselijk

Ze zijn verdeeld in een Franse taalgroep van 72 leden en een Neder-

Elke provincie heeft een provincie-

landse taalgroep van 17 leden, af-

raad waarvan de leden rechtstreeks

hankelijk van het feit of de lijsten

verkozen zijn. Het aantal leden in de

waarop ze verkozen zijn Nederlands-

provincieraden hangt af van het be-

talig of Franstalig waren.

volkingscijfer van de provincie en

• De Raad van de Duitstalige Ge-

schommelt vandaag tussen 47 leden

meenschap is samengesteld uit de

in de provincieraad van Luxemburg en

25 rechtstreeks verkozen leden van

84 leden in de provincieraden van

het Duitstalige Gewest.

Antwerpen, van Oost-Vlaanderen en
van Henegouwen + andere. De provin-

Hoofdstedelijk Gewest wonen. De

De verkiezingen voor de Waalse Ge-

zes Brusselse Nederlandstalige leden

westraad, de Vlaamse Raad, de Brus-

van de Vlaamse Raad worden im-

selse Hoofdstedelijke Raad en de Raad

mers rechtstreeks verkozen door de

van de Duitstalige Gemeenschap wor-

Elke gemeente ten slotte heeft een

kiezers van het Brusselse Gewest

den elke vijf jaar georganiseerd, sa-

gemeenteraad. Ook het aantal ge-

die vooraf hebben gestemd op een

men met de verkiezing van het Euro-

meenteraadsleden dat rechtstreeks

lijst van de Nederlandse taalgroep

pese parlement. De raden van de Ge-

moet worden verkozen, hangt af van

voor de Brusselse Hoofdstedelijke

meenschappen en de Gewesten kun-

het bevolkingscijfer van de gemeente.

Raad. De Vlaamse Raad is dus sa-

nen in principe niet vervroegd worden

Een gemeenteraad is samengesteld uit

mengesteld uit een totaal van 124

ontbonden.

ten minste 9 leden en hoogstens 55

leden.

worden elke zes jaar georganiseerd,

Europees

zen leden in het Waalse Gewest.
• De Franse Gemeenschapsraad is
samengesteld uit de 75 leden van

een mandaat van zes jaar.

leden. De gemeenteraadsverkiezingen

• De Waalse Gewestraad is samengesteld uit de 75 rechtstreeks verko-

cieraadsleden worden verkozen voor

op dezelfde dag als de provincieraadsverkiezingen. De laatste gemeente- en

De nieuwe zetelverdeling naar aanlei-

provincieraadsverkiezingen vonden

ding van de uitbreiding van de Euro-

plaats op zondag 8 oktober 2000.
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Structurele organisatie van de verk
e kieskring vormt de

telt, moeten deze kiezers worden on-

vier kieskringen. Het Nederlandse en

basis van de prakti-

derverdeeld in stemafdelingen die

Franse collegehoofdbureau zetelen

sche organisatie van

niet meer dan 800 kiezers en niet

respectievelijk in Mechelen en Namen.

de verkiezingen van

minder dan 150 kiezers mogen tellen.

De kiezers van de gemeenten van het

de Kamer van Volksvertegenwoordi-

Voor de kantons in het Brusselse

Duitstalige Gewest vormen een onder-

gers en de Raden. Het is op dit ni-

Hoofdstedelijk Gewest die een ge-

scheiden kiescollege in een eigen

veau dat de kandidatenlijsten worden

automatiseerd stemsysteem gebrui-

kieskring. Het hoofdbureau van dit

opgemaakt en vastgelegd, dat de re-

ken, worden er per stembureau 800

kiescollege is in Eupen gevestigd. In

sultaten van de stemopneming gecen-

kiezers toegelaten in functie van de

de kieskring van Brussel-Halle-Vil-

traliseerd zijn en dat de eerste fase

norm van 5 stemcomputers per stem-

voorde kunnen de kiezers hun keuze

van de verdeling van de zetels en de

afdeling en van 160 kiezers per stem-

maken tussen het Nederlandstalige of

aanwijzing van de verkozenen ge-

computer.

het Franse kiescollege.

beurt.

In de andere gewesten bedraagt het

De verschillende kieskringen zijn op

aantal kiezers dat per stemafdeling

hun beurt onderverdeeld in verschil-

wordt aanvaard, 900 in functie van de

lende kieskantons. De kieskantons

norm van 5 stemcomputers per stem-

vallen vaak samen met een gerechte-

bureau en van 180 kiezers per stem-

lijk kanton en omvatten een of meer-

computer.

dere gemeenten. Er zijn in totaal 208

De twee cijfers (900 en 180) moeten

kieskantons voor het Koninkrijk.

D

Voor de verkiezingen van de Senaat
en van het Europese parlement zijn
de kiezers verdeeld in kiescolleges.
Een kiescollege is de vergadering van
kiezers die aan een bepaalde verkiezing deelnemen. In het geval van de
twee voornoemde verkiezingen nemen
alle kiezers deel aan de verkiezing
van afgevaardigden die tot een bepaald taalstelsel behoren. Enkele bevoegdheden werden dus van het niveau van de kieskring overgebracht
naar een hoger niveau, Nederlands
kiescollege, Frans kiescollege en, voor
het Europese parlement, Duits kies-

beslist worden gerespecteerd als maximum aantal kiezers.
Om rekening te houden met de kenmerken van bepaalde gemeenten kan
het aantal kiezers dat in eenzelfde
stembureau mag stemmen, tot een

Het kiesbureau is de algemene naam

maximum van 1300 kiezers worden

van elk orgaan dat werd opgericht

verhoogd.

met het oog op de organisatie van de

(zie KB van 10 april 2003).

verkiezingen. Het bestaat in het alge-

college genoemd.

Voor de verkiezing van de Waalse Ge-

De kieskring of het kiescollege is op

westraad en van de Vlaamse Raad

zijn beurt opgedeeld in verschillende

wordt een kiescollege per kieskring

stemafdelingen.

samengesteld.

De bestuursarrondissementen die de
basis van de kieskringen vormen, zijn
op hun beurt opgedeeld in kieskantons.
De kieskantons vallen vaak samen met
een gerechtelijk kanton. Ze bestaan
uit één of meerdere gemeenten. Er
zijn 208 kieskantons.

meen uit een voorzitter, 4 bijzitters,
4 plaatsvervangende bijzitters en een
secretaris (met uitzondering voor de
geautomatiseerde stemming).
Een persoon die kandidaat is bij de

Voor de verkiezing van de Raad van

verkiezingen mag geen deel uitmaken

het Brusselse Gewest vormen de 19

van een kiesbureau. De politieke par-

gemeenten van het tweetalige gebied

tijen mogen getuigen aanstellen om

Brussel-Hoofdstad een enkele kies-

toezicht te houden op de verrichtin-

kring waarvan de kiezers voor de lijs-

gen van de bureaus. We maken hier

ten van de Nederlandstalige of de

een onderscheid tussen de hoofdbure-

Franse taalgroep kunnen stemmen.

aus enerzijds en de stembureaus en

Indien een gemeente - bij traditione-

Voor de verkiezing van het Europese

le stemming – meer dan 800 kiezers

parlement zijn er drie kiescolleges en

6

Samenstelling
van de kiesbureaus
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de stemopnemingsbureaus anderzijds.
Het hoofdbureau van de kieskring

kiezingen
of van het kiescollege wordt voorge-

aus, de aanstelling van de getuigen,

bureaus (maximum 2400 stembiljet-

zeten door de voorzitter van de recht-

de ontvangst en de inzameling van de

ten). De stembureaus bevinden zich

bank van eerste aanleg van de hoofd-

resultaten van de stemopnemingsbu-

in het lokaal waar de burgers hun

plaats van de kieskring of van het

reaus zijn de belangrijkste taken van

stem uitbrengen.

college of, bij ontstentenis, door een

het kantonhoofdbureau.

Bij de verkiezingen van 13 juni eerst-

van zijn vervangers.

komende worden specifieke stemopne-

Het telt eveneens 4 bijzitters en 4

De stemopnemingsbureaus zijn be-

mingsbureaus en kantonhoofdbureaus

plaatsvervangende bijzitters, die de

last met de telling van de stemmen

georganiseerd voor de verkiezing van

voorzitter onder de kiezers van de ge-

die de verschillende lijsten en kandi-

het Europese parlement en voor de

meente, hoofdplaats van de kieskring

daten kregen, alsook met de telling

regionale verkiezingen.

kiest, en een secretaris. De hoofd-

van de ongeldige of blanco stembil-

plaats van elk kieskanton heeft een

jetten. De stemopnemingsbureaus be-

Het speciaal kiesbureau van de Fe-

hoofdbureau. De aanstelling van de

vinden zich in de hoofdplaats van het

derale Overheidsdienst Binnenland-

voorzitters van de stembureaus, de

kieskanton.

se Zaken moet de lijst afsluiten van

aanstelling van de voorzitters en de

Elk stemopnemingsbureau ontvangt de

de Belgische kiezers die definitief in

bijzitters van de stemopnemingsbure-

stemmen van de verschillende stem-

een ander lidstaat van de Europese
Unie gevestigd zijn en hen oproepen
voor de stemming voor de verkiezing
van het Europese parlement. Dit ge-

Aantal kiesbureaus en leden van de bureaus
voor de verkiezingen van het Europese parlement
en van de raden van 13 juni 2004.

beurt via de verzending per briefwisseling van een stembiljet.
Elk bezwaarschrift betreffende de opstelling van deze kiezerslijst of be-

Type kiesbureau

Aantal
bureaus

Aantal
werkende leden
van de bureaus

Aantal plaatsvervangende leden
van de bureaus

Collegehoofdbureau
(Europees parlement)

3

18

12

Provinciehoofdbureau
(Europees parlement)

11

66

44

Kieskringhoofdbureau (Raad)

20

120

80

Geautomatiseerd kantonhoofdbureau

62

372

1.468

Traditioneel kantonhoofdbureau A
(Europees parlement)

146

876

584

Traditioneel kantonhoofdbureau B
(Raad)

146

876

584

Geautomatiseerd stembureau

3.718

29.744

18.590

Traditioneel stembureau

6.654

39.924

26.616

de hoedanigheid van kiezer aan een
burger moet naar de voorzitter van
het speciaal bureau worden verzonden
en in dit geval is dat de Voorzitter
van de Rechtbank van eerste aanleg
van Brussel of de magistraat die hij
aanstelt.

Opmaken van
de kiezerslijst
en indienen van de
bezwaarschriften
Bij gewone verkiezingen voor het fe-

Stemopnemingsbureau A
(enkel traditionele stemming –
Europees parlement)

2.246

13.476

8.984

Stemopnemingsbureau B
(enkel traditionele stemming – Raad)

2.246

13.476

8.984

1

6

4

15.253

98.954

65.950

Speciaal kiesbureau
FOD Binnenlandse Zaken

treffende de eventuele weigering van

derale Parlement stellen het college
van burgemeester en schepenen de
kiezerslijst vast op de 80ste dag
voor deze van de verkiezing. Bij bui-

7

Totalen

Structurele organisatie van de verkiezingen

tengewone verkiezingen wordt de kie-

diend bij het college van burgemees-

zerslijst van een gemeente van

zerslijst vastgesteld op de datum van

ter en schepenen.

de Vlaamse kieskring of van de

het koninklijk besluit dat de datum

Het college van burgemeester en

kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde,

van de verkiezing aankondigt (maxi-

schepenen doet binnen de 4 dagen

voor wat de voordrachten betreft

mum 40 dagen voor de verkiezing).

uitspraak over elk bezwaarschrift.

die zijn neergelegd bij het colle-

Voor de verkiezingen van 13 juni

Tegen de beslissing van het college

gehoofdbureau van het Neder-

2004 wordt de kiezerslijst op 1 april

van burgemeester en schepenen kan

landse kiescollege;

2004 (of de eerste dag van de tweede

beroep worden ingesteld bij het Hof

maand voor de verkiezing) door het

van Beroep.

die zijn ingeschreven op de kie-

college van burgemeester en schepe-

Elke politieke partij kan, voor verkie-

zerslijst van een gemeente van

nen van elke gemeente vastgesteld.

zingsdoeleinden, gratis twee exempla-

de Waalse kieskring of van de

De kiezerslijst die voor de verkiezing

ren of afschriften van de kiezerslijst

kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde,

van het Europese parlement werd

krijgen, op voorwaarde dat ze een

voor wat de voordrachten betreft

vastgesteld, is de referentie voor de

kandidatenlijst neerlegt in de kies-

die zijn neergelegd bij het colle-

verkiezing van de Raden van de Ge-

kring waartoe de gemeente behoort.

gehoofdbureau van het Franse

meenschappen en de Gewesten, maar

Ook de kandidaten kunnen op schrif-

enkel de Belgische kiezers kunnen

telijk verzoek en tegen betaling een

aan deze verkiezingen deelnemen.

exemplaar of een afschrift van de kie-

zijn ingeschreven op de kiezers-

zerslijst krijgen.

lijst van een gemeente van de

• door ten minste 5.000 kiezers

kiescollege;
• door ten minste 200 kiezers die

Wie staat er op de kiezerslijst en

Duitstalige kieskring, voor wat

volgens welke criteria?

de voordrachten betreft die zijn

• De personen die in de bevolkingsregisters van een gemeente zijn inge-

Voordracht
van de kandidaten

schreven op de datum waarop de

neergelegd bij het collegehoofdbureau van het Duitstalige kiescollege.

kiezerslijst wordt vastgesteld en die

De persoon die zich kandidaat wil

Indien de kiezers die de voordracht

aan de kiesvoorwaarden voldoen

stellen voor de verkiezingen moet een

doen niet voorkomen op de kiezers-

(zie kader).

wettelijk bepaald aantal handtekenin-

lijst van de gemeente waar het colle-

gen inzamelen.

gehoofdbureau is gevestigd, wordt bij

• De personen die, tussen de dag
waarop de kiezerslijst is vastgesteld
en de datum van de verkiezingen,
de leeftijd van 18 jaar bereiken (inclusief zij die de leeftijd van 18
jaar op de dag zelf van de verkiezingen bereiken).
• Personen wier schorsing van het
kiesrecht afloopt tussen de datum
waarop de kiezerslijst is vastgesteld
en de datum van de verkiezingen.

de voordrachtsakte een uittreksel ge-

De kandidaatstelling
voor de verkiezing van
het Europese parlement
(Art. 21 van de Wet van de 23 maart 1989 betref-

voegd uit de kiezerslijst van de gemeente waar zij zijn ingeschreven.
Een kiezer mag niet meer dan één
voordrachtsakte ondertekenen.

fende de verkiezing van het Europese parlement)

Overhandiging van de voordracht
De voordracht van kandidaten voor
de verkiezing van het Europese parlement moet worden ondertekend
1° hetzij door ten minste vijf Belgi-

• aan de voorzitter van het Collegehoofdbureau te Mechelen, te Namen
of te Eupen.
• door ten minste 1 van de 3 onder-

De kiezer heeft het recht om de kie-

sche parlementsleden die in het

tekenaars, die daartoe door de kan-

zerslijst te raadplegen en om een be-

parlement tot de taalgroep beho-

didaten werden aangewezen, of

zwaarschrift in te dienen indien hij

ren, die overeenstemt met de taal

door 1 van de 2 kandidaten, die

vindt dat hij onterecht werd inge-

die de kandidaten voor de verkie-

daartoe werden aangewezen door de

schreven op, weggelaten of geschrapt

zing van het Europese parlement

parlementsleden die de kandidaten

van de kiezerslijst of indien hij vindt

in hun taalverklaring hebben geko-

voordragen.

dat de vermeldingen op deze lijst on-

zen;

juist zijn.
Het bezwaarschrift kan tot de 12de
dag voor de verkiezing worden inge-

8

2° hetzij
• door ten minste 5.000 kiezers
die zijn ingeschreven op de kie-
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Tijdstip van de overhandiging van de
voordracht
Op vrijdag 16 april 2004, achtenvijf-

tigste dag tussen 14 en 16 uur, of op
zaterdag 17 april 2004, zevenenvijftigste dag vóór de stemming tussen 9
en 12 uur.
Vermeldingen in de voordrachtsakte:
• de naam;
• de voornamen;
• de geboortedatum;
• het geslacht;
• het beroep;
• de hoofdverblijfplaats van de kandidaten;
• in voorkomend geval, hetzelfde van
de kiezers die hen voordragen;
• het letterwoord of logo dat bovenaan de kandidatenlijst moet komen;
• het identificatienummer van de kandidaat in het Rijksregister (facultatief).
De identiteit van de vrouwelijke
kandidaat die gehuwd of weduwe is,
mag voorafgegaan worden door de
naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot.
• Het verschil tussen het aantal kandidaten (titularissen en opvolgers)
van elk geslacht mag niet groter
zijn dan één op een lijst.

fische voorstelling is van de naam

lijst, tegelijk als kandidaat-titularis

van de lijst, bestaat uit ten hoogste

en als kandidaat-opvolger worden

twaalf letters en/of cijfers en uit
ten hoogste dertien tekens.
• De voordracht die een beschermd

voorgedragen.
• Een kandidaat mag niet voorkomen
op meer dan 1 lijst in een kiescolle-

letterwoord of logo (en nationaal

ge. Niemand mag voor deze verkie-

volgnummer) wenst te gebruiken,

zing in meer dan 1 kiescollege wor-

moet vergezeld zijn van een deug-

den voorgedragen. Een kandidaat

delijk attest van de parlementaire

(aftredend parlementslid) mag geen

politieke formatie.

akte tot bescherming van een let-

• Het identificatienummer van de

terwoord of logo ondertekenen en

Bij de verkiezingen in 2004 mogen de

kandidaat (titularis of opvolger) in

tegelijk kandidaat zijn op een lijst

eerste drie kandidaten (titularissen

het Rijksregister (“nationaal num-

die een ander beschermd letter-

en opvolgers) van elke lijst niet van

mer” in 11 cijfers vermeld op iden-

woord of logo gebruikt.

hetzelfde geslacht zijn (vanaf de ver-

titeitskaart en sociale zekerheids-

kiezingen nà 2004 moeten de eerste

kaart). Dit nummer, dat de digitale

twee kandidaten van elke lijst van

verwerking van de kandidatenlijsten

verschillend geslacht zijn). Voor de

door de kieshoofdbureaus vereen-

andere plaatsen is er geen precieze

voudigt (vermijden van fouten in de

volgers op een lijst wordt vastge-

en verplichte volgorde man-vrouw

identiteitsgegevens), moet niet ver-

steld op de helft van het aantal

(het “ritssysteem” tussen man-vrouw

plichtend worden meegedeeld bij de

kandidaat-titularissen, vermeerderd

is niet verplicht), doch de verhouding

kandidatuurstelling, doch dit is

met 1 (de eventuele breuk bij het

50/50 voor de totale lijst moet steeds

wenselijk en aan te raden bij de

delen wordt afgerond naar de hoge-

worden gerespecteerd. Ook onvolledi-

kandidatuurstelling.

re eenheid). Er moeten evenwel ten

• Er mogen niet meer kandidaat-titularissen voorkomen dan er leden te
verkiezen zijn op een lijst.
• Het maximum aantal kandidaat-op-

• De voordrachtsakte geeft de rangor-

minste 6 kandidaat-opvolgers zijn.

gen naleven.

de aan, waarin de kandidaten voor-

• Voor de kandidaten die onderdanen

• De voordrachtsakte vermeldt het

ge lijsten moeten de nieuwe bepalin-

gedragen zijn. In dezelfde akte moe-

zijn van een andere lidstaat van de

letterwoord of het logo dat boven

ten de kandidaat-titularissen en kan-

Europese Unie, omvat de akte van

de kandidatenlijsten moet komen op

didaat-opvolgers in twee afzonder-

bewilliging voor ieder van hen een

het stembiljet. Het letterwoord of

lijke categorieën gerangschikt staan.

schriftelijke en ondertekende verkla-

het logo, waarbij dit laatste de gra-

• Een kandidaat kan, binnen dezelfde
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ring waarin zijn/haar nationaliteit
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en hoofdverblijfplaats die in een an-

worden aangewezen om de vergaderin-

het bevolkingsregister van een ge-

der land van de Europese Unie kan

gen van het collegehoofdbureau en de

meente die deel uitmaakt van de

zijn, vermeld worden en waarin be-

door dat bureau, na de stemming, te

desbetreffende kieskring, sedert ten

vestigd wordt dat hij/zij niet tege-

vervullen verrichtingen bij te wonen,

minste de negentigste dag die aan

lijkertijd kandidaat is in een andere

alsmede één getuige en één plaats-

de vastgestelde datum van de ver-

lidstaat. Bovendien moet een attest

vervangend getuige voor elk kanton-

van de bevoegde overheid van de

hoofdbureau om de vergaderingen en

Staat van herkomst bijgevoegd wor-

de door dit bureau na de stemming te

voordracht van kandidaten voor de-

den, waarin verklaard wordt dat de

vervullen verrichtingen bij te wonen.

zelfde verkiezing ondertekenen.

kandidaat in die Staat op de datum

N.B. De modelformulieren voor de kan-

• Een aftredend raadslid mag in de-

van de verkiezing niet van het pas-

didaatstelling worden op onze website

zelfde kieskring niet meer dan één

sieve kiesrecht vervallen verklaard,

geplaatst.

voordracht van kandidaten voor de-

noch geschorst is of dat haar daarvan niets bekend is.
Bewilliging
De voordrachten van kandidaten zijn
slechts ontvankelijk, indien ze zijn
vergezeld van een verklaring van bewilliging. De bewilliging moet gebeuren in een gedagtekende en ondertekende schriftelijke verklaring die tegen ontvangstbewijs moet overhan-

kiezing voorafgaat.
• Een kiezer mag niet meer dan één

zelfde verkiezing ondertekenen.

Kandidaatstelling voor
de verkiezing van de Raden
van de Gemeenschappen
en de Gewesten
(Art. 28bis Bijzondere Wet van 8 augustus 1980
tot hervorming der instellingen – Vlaamse Raad en
Waalse Gewestraad; Art. 17 Bijzondere Wet van 12
januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen en Art. 22 Wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen).

digd worden aan de voorzitter van

2° Brusselse Hoofdstedelijke Raad
De voordracht van de kandidaten voor
de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad moet ondertekend
worden door:
• hetzij ten minste 500 kiezers voor
de Raad, die bovendien tot dezelfde
taalgroep behoren als de voorgedragen kandidaten;
De kiezers die kandidaten voordra-

het collegehoofdbureau en dit binnen

Ondertekening van de voordrachts-

gen, moeten ingeschreven zijn in

dezelfde termijn als voor de voor-

akte

het bevolkingsregister van een ge-

dracht van de kandidaten.

1° Vlaamse Raad en Waalse Gewest-

meente die deel uitmaakt van het

In hun verklaring van bewilliging ver-

raad

Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en

binden de kandidaten (titularissen en

• De voordracht moet ondertekend

dit sedert ten minste de negentig-

opvolgers) zich ertoe, de wetsbepalin-

worden door hetzij een minimum

ste dag die aan de vastgestelde da-

gen inzake beperking en controle van

aantal kiezers, hetzij een minimum

tum van de verkiezing voorafgaat.

de verkiezingsuitgaven in acht te ne-

aantal aftredende leden van de be-

Indien kiezers die kandidaten voor-

men en deze bij de voorzitter van het

trokken Raad.

dragen, niet op de kiezerslijst staan

collegehoofdbureau binnen 45 dagen

De voordracht wordt ondertekend,

van de gemeente die de hoofdplaats

na de verkiezing aan te geven. Zij

- hetzij:

is van de kieskring, wordt een uit-

verbinden er zich bovendien toe de

a) door ten minste 500 kiezers

treksel van de kiezerslijst van de

herkomst van de geldmiddelen aan te

voor kieskringen met meer dan

gemeente waar ze zijn inge-

geven en daarbij de identiteit van de

900.000 inwoners

schreven bij de voor-

natuurlijke personen die giften van

b) door ten minste 400 kiezers

drachtsakte

125 euro en meer hebben gedaan, te

voor kieskringen met 400.000 tot

gevoegd.

registreren.

900.000 inwoners

De bewilligende kandidaten (kandida-

c) door ten minste 200 kiezers

ten en titularissen), wier namen op

voor kieskringen van minder dan

eenzelfde voordrachtsakte staan, wor-

400.000 inwoners

den geacht een enkele lijst te vormen
en in te stemmen met de orde van
rangschikking van de voordrachtsakte.
In de bewilligingsakte mag één getuige en één plaatsvervangend getuige
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- hetzij: door ten minste twee aftredende leden van de betrokken
Raad.
• De kiezers die kandidaten voordragen, moeten ingeschreven zijn in
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• hetzij door ten minste één aftre-

kringhoofdbureau ter hand gesteld op

dend lid van de Raad dat bovendien

zaterdag 15 mei 2004, de negenen-

tot dezelfde taalgroep als de voor-

twintigste, of op zondag 16 mei

gedragen kandidaten behoort.

2004, de achtentwintigste dag vóór

• Een kiezer mag niet meer dan één

de stemming, tussen 13 en 16 uur.

voordracht voor dezelfde verkiezing

Vermeldingen in de voordrachtsakte:

ondertekenen.

• de naam;

Verkiesbaarheidsvoorwaarden
voor de Raden van de Gewesten
✍
✍

Belg zijn op 1 april 2004
De burgerlijke en politieke rechten genieten
op 13 juni 2004

✍

De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op

N.B. Er is tevens de directe verkiezing

• de voornamen;

van de 6 Brusselse leden van de Vlaam-

• de geboortedatum;

se Raad.

• het geslacht;

ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters

• het beroep;

van een gemeente van zijn Gewest (13

• de hoofdverblijfplaats van de kandi-

december 2003)

3° Raad van de Duitstalige Gemeenschap
• De voordracht van de kandidaturen
voor de Raad van de Duitstalige Gemeenschap moet ondertekend worden:
- hetzij door ten minste drie aftredende leden van de Raad
- hetzij door ten minste honderd
kiezers van de Duitstalige kieskring.
• Een kiezer mag niet meer dan één
voordracht voor dezelfde verkiezing
ondertekenen.
Indien kiezers die de voordracht doen,
niet voorkomen op de lijst van de kiezers van de gemeente die de hoofdplaats is van het kiesgebied (Eupen),
wordt bij de voordrachtsakte een uit-

13 juni 2004

✍

Tenminste zes maanden voor de verkiezing

daten;
• in voorkomend geval, hetzelfde van
de kiezers die hen voordragen;
• het letterwoord of logo dat bovenaan de kandidatenlijst moet komen;
• het identificatienummer van de kandidaat in het Rijksregister (facultatief).

Voorwaarden om kiezer te zijn
voor het Gewest
✍
✍
✍

leden echtgenoot.

Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters
van zijn Gewest op 1/4/2004

mag voorafgegaan worden door de
naam van haar echtgenoot of over-

De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op
13/6/2004

De identiteit van de vrouwelijke
kandidaat die gehuwd of weduwe is,

Belg zijn op 1/4/2004

✍

Niet uitgesloten of geschorst zijn van het
kiesrecht op 13/6/2004

• Het verschil tussen het aantal kandidaten (titularissen en opvolgers)
van elk geslacht mag niet groter
zijn dan één op een lijst.

het logo, waarbij dit laatste de grafische voorstelling is van de naam

treksel gevoegd uit de kiezerslijst van

Bij de verkiezingen in 2004 mogen de

van de lijst, bestaat uit ten hoogste

de gemeente waar zij zijn ingeschreven.

eerste drie kandidaten (titularissen en

twaalf letters en/of cijfers en uit

opvolgers) van elke lijst niet van hetOverhandiging van de voordracht
• aan de voorzitter van het kieskringhoofdbureau.
• door ten minste één van de drie ondertekenaars daartoe door de kandidaten in hun bewilligingsverklaring
aangewezen of door één van de
twee kandidaten daartoe aangewezen door de leden van de Raad die
de kandidaten voordragen.
N.B. Het kieskringhoofdbureau wordt in het
Brusselse Gewest “Gewestbureau” genoemd.

Tijdstip van de overhandiging van

zelfde geslacht zijn (vanaf de verkie-

ten hoogste dertien tekens.
• De voordracht die een beschermd

zingen nà 2004 moeten de eerste

letterwoord of logo (en nationaal

twee kandidaten van elke lijst van

volgnummer) wenst te gebruiken,

verschillend geslacht zijn). Voor de

moet vergezeld zijn van een deug-

andere plaatsten is er geen precieze

delijk attest van de parlementaire

en verplichte volgorde man-vrouw
(het “ritssysteem” tussen man-vrouw

politieke formatie.
• Het identificatienummer van de

is niet verplicht), doch de verhouding

kandidaat (titularis of opvolger) in

50/50 voor de totale lijst moet steeds

het Rijksregister (“nationaal num-

worden gerespecteerd. Ook onvolledi-

mer” in 11 cijfers vermeld op iden-

ge lijsten moeten de nieuwe bepalin-

titeitskaart en sociale zekerheids-

gen naleven.

kaart). Dit nummer, dat de digitale

• De voordrachtsakte vermeldt het

verwerking van de kandidatenlijsten

de voordracht

letterwoord of het logo dat boven

door de kieshoofdbureaus vereen-

De voordrachten van kandidaten wor-

de kandidatenlijsten moet komen op

voudigt (vermijden van fouten in de

den aan de voorzitter van het kies-

het stembiljet. Het letterwoord of

identiteitsgegevens), moet niet ver-

Verkiezingen Europees Parlement & Raden 2004
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de aan, waarin de kandidaten voor-

nemen en deze bij de voorzitter van

Voorwaarden om kiezer te zijn
voor het Europese Parlement
in België

gedragen zijn. In dezelfde akte moe-

het collegehoofdbureau binnen 45 da-

ten de kandidaat-titularissen en

gen na de verkiezing aan te geven.

kandidaat-opvolgers in twee afzon-

Zij verbinden er zich bovendien toe

✍

derlijke categorieën gerangschikt

de herkomst van de geldmiddelen aan

staan.

te geven en daarbij de identiteit van

Belg zijn of onderdaan van een (toekomstige) lidstaat van de E.U. op 1 april 2004
en vrijwillig zijn inschrijving op de Belgische kiezerslijsten gevraagd hebben
voor 1 april 2004

✍

De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op
13/6/2004

✍

Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters
van een Belgische gemeente op 1/4/2004

✍

Niet uitgesloten of geschorst zijn van het
kiesrecht om strafrechtelijke redenen op
13/6/2004

✍

Belgen die verblijven in een lidstaat van de
E.U. kunnen onder bepaalde voorwaarden
ook in België stemmen (verzoek ten laatste op 14.04.2004 in te dienen bij de
Belgische consulaire post waaronder ze
ressorteren)

• Een kandidaat kan, binnen dezelfde
lijst, tegelijk als kandidaat-titularis

125 euro en meer hebben gedaan, te

en als kandidaat-opvolger worden

registreren.

voorgedragen.

De bewilligende kandidaten (kandida-

• Een kandidaat mag niet voorkomen

✍

eenzelfde voordrachtsakte staan, wor-

ge. Niemand mag voor deze verkie-

den geacht een enkele lijst te vormen

zing in meer dan 1 kiescollege wor-

en in te stemmen met de orde van

den voorgedragen. Een kandidaat

rangschikking van de voordrachtsakte.

(aftredend parlementslid) mag geen

In de bewilligingsakte mag één getui-

akte tot bescherming van een let-

ge en één plaatsvervangend getuige

terwoord of logo ondertekenen en

worden aangewezen om de vergade-

tegelijk kandidaat zijn op een lijst

ringen van het collegehoofdbureau en

die een ander beschermd letter-

de door dat bureau, na de stemming,

woord of logo gebruikt.

te vervullen verrichtingen bij te wo-

• Er mogen niet meer kandidaat-titu-

plaatsvervangend getuige voor elk

verkiezen zijn op een lijst.

kantonhoofdbureau om de vergaderin-

✍
✍

gen en de door dit bureau na de

opvolgers is: dit aantal is gelijk aan

stemming te vervullen verrichtingen

het aantal leden dat in een kies-

bij te wonen.

kring moet worden verkozen; er is

N.B. De modelformulieren voor de kandidaatstelling worden op onze website geplaatst.

evenwel een absoluut maximum van
mum van 4 opvolgers.

voor het Europese parlement ingeschreven

✍

nen, alsmede één getuige en één

larissen voorkomen dan er leden te

16 opvolgers en een absoluut miniOp 1 april 2004 op een Belgische kieslijst

ten en titularissen), wier namen op

op meer dan 1 lijst in een kiescolle-

• De algemene regel van het aantal

Om in België verkozen
te kunnen worden voor het
Europese Parlement moet men:

de natuurlijke personen die giften van

De personen die lijsten hebben ingediend, kunnen bij de voorzitter

zijn

Bewilliging

van het hoofdbureau ook bezwaar-

De burgerlijke en politieke rechten genieten

De voordrachten van kandidaten zijn

schriften indienen tegen de aan-

op 13 juni 2004

slechts ontvankelijk, indien ze zijn

vaarding van bepaalde kandidaat-

De leeftijd van 21 jaar bereikt hebben op

vergezeld van een verklaring van be-

stellingen.

13 juni 2004

williging. De bewilliging moet gebeu-

Het hoofdbureau spreekt zich vervol-

Nederlandstalig zijn voor het Nederlandse

ren in een gedagtekende en onderte-

gens uit over de bezwaarschriften en

kiescollege, Franstalig voor het Franse kies-

kende schriftelijke verklaring die te-

over de rechtzettings- en aanvullings-

college of Duitstalig voor het Duitstalige

gen ontvangstbewijs moet overhan-

akte en legt de kandidatenlijsten

kiescollege

digd worden aan de voorzitter van

definitief vast.

het collegehoofdbureau en dit binnen

Er kan beroep worden ingesteld indien

dezelfde termijn als voor de voor-

de beslissing van het hoofdbureau be-

dracht van de kandidaten.

trekking heeft op bezwaarschriften

plichtend worden meegedeeld bij de

In hun verklaring van bewilliging ver-

over de verkiesbaarheid van een kan-

kandidatuurstelling, doch dit is

binden de kandidaten (titularissen en

didaat en over de aangifte betreffen-

wenselijk en aan te raden bij de

opvolgers) zich ertoe, de wetsbepalin-

de de verkiezingsuitgaven. Dit beroep

kandidatuurstelling.

gen inzake beperking en controle van

moet worden ingesteld bij het Hof

• De voordrachtsakte geeft de rangor-

de verkiezingsuitgaven in acht te

van Beroep. Het beroep betreffende

12
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de taalverklaring moet echter bij de

gevraagd door een partij die in één

zijn en dus uit de Belgische gemeen-

Raad van State worden ingediend.

van de federale kamers zetelt. De Mi-

telijke bevolkingsregisters zijn ge-

Indien er beroep ingesteld wordt,

nister van Binnenlandse Zaken staat

schrapt, kunnen vragen om per brief-

moet de definitieve vastlegging van

in voor de loting van de nummers die

wisseling te stemmen. Ze moeten het

de kandidatenlijst worden uitgesteld

worden toegekend aan de lijsten met

aanvraagformulier voor hun deelname

tot het Hof van Beroep of de Raad

een beschermd letterwoord of logo en

aan de stemming ten laatste op 14

van State zich hebben uitgesproken.

maakt de lijst van de beschermde let-

april 2004 bij de Belgische diploma-

Het drukken van de stembiljetten kan

terwoorden en hun nummer vervol-

tieke of consulaire post indienen.

beginnen na de definitieve vastleg-

gens bekend in het Belgisch Staats-

Het speciaal kiesbureau, opgericht bij

ging van de kandidatenlijsten.

blad. De Minister van Binnenlandse

de FOD Binnenlandse Zaken voor de

Zaken publiceert ook de letterwoorden

verrichtingen betreffende de stemming

waarvan het gebruik verboden is.

per briefwisseling van de Belgen die in

De kiesdrempel van 5%

een andere lidstaat van de Europese
Unie gevestigd zijn, overhandigt een

Er geldt een kiesdrempel van 5% voor

kiesomslag op hun verblijfsadres. Deze

de kieskring. Dit betekent dat enkel

kiesomslag bevat het stembiljet waar-

de lijsten die ten minste 5% van het

op de kiezer zijn stem moet uitbren-

totaal aantal geldige stembiljetten

gen. Hij doet het ingevulde stembiljet

hebben gehaald, aan de zetelverde-

in een neutrale retourenveloppe en

ling kunnen meedoen.

stuurt deze naar het speciaal kiesbu-

In de Brusselse Hoofdstedelijke Raad

reau. Op de dag van de stemming

moet de drempel van 5% in elk van

zorgt de voorzitter van het speciaal

de twee taalgroepen, Nederlandstalige

kiesbureau ervoor dat de neutrale en-

en Franstalige, bereikt zijn.

veloppen met de stembiljetten aan de

Bij lijstenverbinding (“apparentering”)

Stemplicht

voorzitters van de hoofdbureaus van
de drie kiescolleges van het Europese

kunnen enkel de lijsten die de groep
vormen waarvan het gecumuleerde

België is één van de weinige Europese

parlement worden overhandigd.

stemcijfer van alle kieskringen van de

landen waar de stemming verplicht is.

De stemopnemingsverrichtingen worden

provincie ten minste 5% van het totaal

De personen die zich niet gewettigd

op 13 juni 2004 in de 3 kiescolleges

aantal geldige stembiljetten in de pro-

onthouden kunnen voor de politie-

uitgevoerd.

vincie hebben gehaald, aan de zetel-

rechtbank worden gedaagd en tot een

verdeling van de provincie meedoen.

straf worden veroordeeld, waartegen
geen beroep kan worden ingesteld.
Straf voor een eerste inbreuk: beris-

Letterwoorden en
nationale nummers

ping of een geldboete van 25 tot 50
euro (Bij herhaling: boete van 50 tot

De inwoners van een van de 25 (toe-

125 euro).

komstige) lidstaten van de E.U. die in

De politieke partijen die in een van
de federale kamers, het Europese parlement of in de Raden vertegenwoordigd zijn, kunnen een akte neerleg-

Inwoners van de E.U.
die in België verblijven

België verblijven en die de kiesvoor-

Stemming
per briefwisseling

gen bij de FOD Binnenlandse Zaken

waarden vervullen, kunnen vragen om
hun stemrecht uit te oefenen ten
gunste van kandidaten die op een
Belgische lijst staan. Ze moeten hier-

met het oog op de bescherming van

Er bestaat een 3de mogelijkheid.

voor een schriftelijke aanvraag van

het letterwoord of het logo dat bo-

Sommige kiezers mogen, enkel voor

inschrijving op een Belgische kieslijst

venaan de lijst zal staan. De Minister

het Europese parlement, hun stem per

indienen en verklaren dat ze hun

van Binnenlandse Zaken kan het ge-

briefwisseling uitbrengen. De Belgen

stemrecht enkel voor een Belgische

bruik van bepaalde letterwoorden ver-

die daadwerkelijk in een andere lid-

lijst willen uitoefenen en niet uitge-

bieden. Dit verbod kan enkel worden

staat van de Europese Unie gevestigd

sloten zijn van het kiesrecht in hun
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Structurele organisatie van de verkiezingen

land van herkomst. Deze verklaring

cie. Na de verdeling van de zetels die

zelf berekent men door het stemcijfer

moet worden gedaan vóór de kieslijst

de lijst rechtstreeks in elke kieskring

van elke lijst te delen door 1, 2, 3, 4,

wordt opgesteld (ten laatste op de

heeft veroverd, wordt een deel van de

enz. (het systeem d’HONDT) en door

eerste dag van de tweede maand vóór

zetels vervolgens, in een tweede fase,

de bekomen quotiënten te nummeren

de verkiezing van het Europese parle-

verdeeld op het niveau van de provin-

naar grootte tot aan het aantal zetels

ment), of ten hoogste op 31 maart

cie. Op dat ogenblik wordt rekening

dat in de kieskring moet worden ver-

2004.

gehouden met het totale aantal stem-

deeld. Het quotiënt dat recht heeft

men dat de gegroepeerde lijsten in de

op een zetel is de kiesdeler.

volledige provincie gekregen hebben.
2. Er is lijstenverbinding (verkie-

Proportionele
vertegenwoordiging
De Grondwet bepaalt dat de verkiezin-

zing van de Waalse Gewestraad):

De verdeling van de
zetels onder de lijsten

gen in België volgens het beginsel
van de proportionele vertegenwoordi-

1. Er is geen apparentering of

ging worden georganiseerd. Wat bete-

lijstenverbinding:

kent dat de zetels evenredig over de

Dat is het geval voor de verkiezing

stemmen voor elke lijst worden ver-

van de Kamer (behoudens de bepalin-

deeld. België kent een verbeterd sys-

gen voor de kieskringen van Brussel-

teem van proportionele vertegenwoor-

Halle-Vilvoorde, Leuven en Nijvel),

diging dat inderdaad in elke kieskring

voor de verkiezing van de Vlaamse

afzonderlijk wordt toegepast. Wat

Raad, voor de verkiezing van de Raad

concreet betekent dat de zetels in

van de Duitstalige Gemeenschap, als-

elke kieskring evenredig worden ver-

ook voor de verkiezing van de Waalse

deeld over het aantal stemmen dat

Gewestraad in de Provincie Waals-

een bepaalde lijst gekregen heeft.

Brabant (omdat deze provincie een

Wanneer de kieskring niet de hele

enkele kieskring vormt). Dat is ook

provincie dekt, bestaat er verder het

het geval voor de verkiezing van de

systeem van lijstenverbinding of ap-

Senaat en van het Europese parle-

parentering. De kandidaten kunnen

ment omdat de kandidaatstellingen

immers een verklaring afleggen waar-

gebeuren voor kiescolleges die alle

mee ze zich ertoe verbinden om met

Nederlandstalige en Franstalige kie-

kandidaten van andere lijsten die in

zers groeperen (Duitstaligen voor wat

andere kieskringen worden voorge-

betreft het Europese parlement).

steld, een groep te vormen voor de

Het aantal zetels dat elke lijst krijgt,

zetelverdeling. De apparentering is

berekent men door haar stemcijfer te

echter beperkt tot één enkele provin-

delen door de kiesdeler. De kiesdeler

• Vaststellen van de kiesdeler – De
kiesdeler wordt in dit geval bekomen door het aantal geldige stembiljetten te delen door het aantal
zetels dat in de kieskring te begeven is.
• Bepalen van het kiesquotiënt van
elke lijst – Dit bekomt men door
het stemcijfer van de lijst te delen
door de kiesdeler. Het kiesquotiënt
geeft door het cijfer van zijn eenheden het aantal zetels aan dat
onmiddellijk aan de lijst is toegekend.
• Specifiëren van de lokale breuk –
Aan de hand van de lokale breuk
wordt achterhaald hoeveel zetels de
lijst zal bekomen op grond van de
provinciale zetelverdeling. De lokale
breuk is het resultaat, verkregen
door het kiesquotiënt van elke lijst
te delen door het aantal onmiddellijk behaalde zetels in de kieskring,
vermeerderd met één.
• Bepalen van het provinciaal stemcijfer - De stemcijfers van alle verbonden lijsten in de kieskringen
van de provincie worden hiertoe
opgeteld.
• Vaststellen van het aantal nog toe
te kennen zetels in de provincie.
• Instellen van het quorum - Als
voorwaarde voor de deelname aan
de provinciale zetelverdeling is gesteld dat een lijst in ten minste één
kieskring van de provincie een
stemcijfer moet behaald hebben dat
groter is dan of gelijk is aan 66%
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van de kiesdeler van die kieskring.

verkiesbaarheidscijfer van elke lijst

De alleenstaande lijsten die aan de-

worden vastgelegd. Dit cijfer bekomt

Hoe kan men geldig stemmen?

ze voorwaarde voldoen, mogen even-

men door het stemcijfer van de lijst

eens aan de provinciale zetelverde-

te delen door het aantal aan de lijst

ling deelnemen. De verbonden lijs-

toegekende zetels, vermeerderd met

✍
✍

ten zouden ten minste 5% van het

één eenheid.

algemene totaal van de stemmen in

De lijststemmen en de stemmen die

de provincie moeten hebben.

uitsluitend ten gunste van één of

• Verdeling van de nog toe te kennen

meerdere kandidaat-opvolgers werden

zetels - Het provinciale stemcijfer

uitgebracht, worden op devolutieve

van de verbonden lijst moet worden

wijze verdeeld onder de kandidaat-

gedeeld door het aantal door de

titularissen, in de volgorde van hun

lijst rechtstreeks behaalde zetels in

voordracht op de lijst. Indien de eer-

de verschillende kieskringen, ver-

ste kandidaat een aantal naamstem-

meerderd met 1, 2, 3, 4 enz… De

men kreeg dat lager is dan het ver-

aldus bekomen quotiënten worden

kiesbaarheidscijfer, kan hij gebruik

dan naar belangrijkheid gerang-

maken van de devolutie van deze

schikt a rato van het aantal nog toe

stemmen om het verkiesbaarheidscij-

te kennen zetels.

fer te bereiken. Opgelet, om meer ge-

• Aanduiding van de kieskringen waar

stemmen die de kiezers uitbrachten,

gekend - De toekenning van deze

kan slechts de helft van de lijststem-

zetels gebeurt eerst aan de alleen-

men worden overgedragen.

staande lijsten, te beginnen met

Indien er na deze verrichting nog

deze die het hoogste in aanmerking

lijststemmen overblijven, kunnen de

komende quotiënt heeft. Voor de

volgende kandidaten hetzelfde doen

gebonden lijsten geschiedt de aan-

in de volgorde van de lijst.

wijzing aan de hand van de lokale
breuken. De aan de lijst toegekende
zetels zullen naar de kieskring gaan
waar de lijst de hoogste lokale
breuk heeft gehaald, op voorwaarde
uiteraard dat er in die kieskring nog
een zetel te begeven is.

De aanstelling van de opvolgers gebeurt vervolgens op dezelfde manier

✍
✍

didaat-titularissen werden uitge-

Nooit stemmen voor verschillende lijsten

Kunnen bij volmacht stemmen:
✍
✍

Zieke en/of gebrekkige personen
De personen die om beroeps- of dienstredenen verhinderd zijn

✍
✍
✍

Schippers, marktkramers of kermisreizigers
Gevangenen
Kiezers die omwille van hun geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeren om te
stemmen

✍
✍

Studenten
personen die tijdelijk in het buitenland verblijven

✍
✍

Vraag inlichtingen op het gemeentehuis
Mogelijkheid om een andere kiezer als hun
volmachtdrager aan te duiden

✍
✍

Een volmacht per volmachtdrager
Het volmachtformulier wordt gratis afgeleverd door de gemeente en moet door de
volmachtgever en de volmachtdrager worden

titularissen, maar enkel de lijststemten gunste van één of meerdere kan-

Naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers

als de aanstelling van de kandidaatmen en de stemmen die uitsluitend

Naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen en /of

wicht toe te kennen aan de naam-

de aanvullende zetels worden toe-

Bovenaan de lijst of

getekend

✍

Stemming in het bureau waar de volmachtgever had moeten stemmen

bracht, worden indien nodig en in de

Aanwijzing
van de verkozenen

volgorde van de lijst aan de kandidaat-opvolgers overgedragen om het
verkiesbaarheidscijfer te bereiken.

De Kamer van Volksvertegenwoordi-

Indien het aantal door de lijsten be-

gers doet ook uitspraak over de gel-

haalde zetels hoger is dan of gelijk is

digheid van de verkiezing van het

aan het aantal kandidaten, zijn alle
kandidaten van die lijst natuurlijk
verkozen. Indien het aantal kandida-

Beoordeling
van de geldigheid
van de verkiezing

Europese parlement in België.
Voor de controle van de geldigheid
van de gemeenteraadsverkiezingen
werd een speciale procedure voor an-

ten evenwel hoger is dan het aantal
aan de lijst toegekende zetels, wor-

In principe spreekt elke kamer zich uit

nulering van de verkiezing in kwestie

den de zetels toegekend aan de kan-

over de regelmatigheid van haar ver-

of de wijziging van de zetelverdeling

didaten die de meeste stemmen beko-

kiezing en onderzoekt de geloofsbrie-

bij de Bestendige Deputatie en de

men hebben. Hiervoor moet eerst het

ven van de gekozenen en de opvolgers.

Raad van State ingevoerd.
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Geautomatiseerde stemming in Bel
Geschiedenis

Raad);
• De bevolking in haar geheel komt

I

toets in te drukken.
In het kanton van Verlaine bestonden

n 1989 belastte de

meer en meer in aanraking met ge-

de nieuwigheden uit een elektronische

Minister van Binnen-

automatiseerde processen;

stembus en meerdere stemcomputers

landse Zaken zijn ad-

• De uitbreiding van het stemrecht tot

per stembureau waarbij de kiezer zijn

inwonenden van andere lidstaten

stem met behulp van een lichtpen op

onderzoek naar de mogelijkheden om

van de Europese Unie (en in de toe-

een magneetkaart uitbracht.

de traditionele stemprocedure met

komst tot bepaalde andere catego-

stembiljetten te vervangen door een

rieën buitenlanders);

ministratie met het

stemming die gebruik maakt van de
modernste technologieën.
Deze studie was gemotiveerd door volgende overwegingen:
• Het wordt steeds moeilijker om genoeg kiezers te vinden om de stemopnemingsbureaus te vormen;
• De vervanging van het papieren
stembiljet opent interessante perspectieven, vooral bij gelijktijdige
verkiezingen en bij verkiezingen
waarbij een groot aantal zetels moet
worden verdeeld (bestellen van papier, opslag, vervoer, drukwerk, verdeling);
• Het grote aantal lijsten en kandidaten in bepaalde kieskringen maakt
van de stemopneming een echte
kruisweg die trouwens nog wordt bemoeilijkt door de veralgemening van
het meervoudig stemrecht, de provincialisering van de kieskringen en
de stijging van het aantal opvolgers;
• De Staatshervorming leidt tot meerdere nieuwe verkiezingen die meer

• De verhoogde betrouwbaarheid en
snelheid van de stemopneming.

ces, zowel wat betreft het technische
aspect, als wat betreft de reacties van
de kiezers. Uiteindelijk koos men het

Deze motivaties zijn in 2004 actueler

systeem dat in Verlaine werd getest

dan ooit.

omdat, bij equivalente resultaten:

Het was niet zozeer de bedoeling om

• Het elektronische bord moeilijk

de verkiezingsuitgaven te verminde-

bruikbaar bleek te zijn bij gelijktijdi-

ren, maar wel om de verrichtingen te

ge verkiezingen en voor niets anders

moderniseren en te vereenvoudigen.

kon worden gebruikt dan voor ver-

De nieuwe systemen die werden voorgesteld, moesten zonder grote moeite

kiezingen;
• Het systeem van Verlaine meer mo-

in het Belgische kiesstelsel kunnen

gelijkheden en waarborgen bood om-

worden opgenomen, met respect van

dat de uitgebrachte stem ook op een

de taalwetten en bruikbaar zijn voor

individuele magneetkaart werd gere-

alle soorten verkiezingen. In de loop

gistreerd;

van deze studie werden verschillende

• Het gebruik van een lichtpen de kie-

mogelijke oplossingen bestudeerd en

zer aan het traditionele rode potlood

werden uiteindelijk twee totaal ver-

doet denken.

schillende systemen gekozen als proto-

De wet van 11 april 1994 tot organisa-

types. In toepassing van de wet van

tie van de geautomatiseerde stemming

19 juli 1991 tot organisatie van de ge-

bepaalt daarom dat een geautomati-

automatiseerde stemming in de kies-

seerd stemsysteem is samengesteld uit

kantons van Verlaine en van Waar-

een elektronische stembus, stemcom-

schoot werden ze tijdens de parle-

puters en elektronische totalisatiesys-

ments- en provincieraadsverkiezingen

temen.

van 1991 in de kantons van Waarschoot en van Verlaine getest.

kiesbureaus eisen (sinds deze vast-
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De test van 1991 kende een groot suc-

Vóór de veralgemening van het systeem
werd doorgevoerd, werd een tweede

stelling werd de reeks aangevuld met

In het kanton Waarschoot werd het

test georganiseerd in grote kieskringen

de verkiezing van de districtsraden,

touch screen getest, dat het equiva-

die niet enkel met technische proble-

de stemming van Belgen in het bui-

lent is van het stembiljet. Dit systeem

men zouden te kampen hebben, maar

tenland en de rechtstreekse verkie-

is vergelijkbaar met het systeem dat

ook en vooral met organisatorische

zing van de zes Nederlandstalige

wordt gebruikt in Nederland en waarbij

problemen. Deze test werd uitgevoerd

Brusselse leden van de Vlaamse

de kiezer zijn stem uitbrengt door een

in 1994 en 1995 in de kieskringen Luik
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gië
en Antwerpen, in 4 kantons van de

dat simultaan verloopt, alsook van het

kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Brus-

aantal kandidaten en lijsten.

sel, St-Jans-Molenbeek, St-Joost-tenNode en St-Gillis), in de kantons Verlaine en Waarschoot en in de kantons

Na een evaluatie nam de federale

Beschrijving van
het geautomatiseerd
stemsysteem

Ministerraad op 20 juni en op 18 juli
1997 een aantal belangrijke beslissin-

a. Uitrusting van de hoofdbureaus in

gen betreffende de geautomatiseerde

de kantons en/of gemeenten

Na onderzoek van de offertes werd de

stemming, namelijk:

Het hoofdbureau heeft een of meerdere

opdracht toegekend aan twee con-

• het behoud van het beginsel van de

machines voor voorbereiding of totali-

Eupen en St-Vith.

structeurs, zodat er vandaag twee sys-

geautomatiseerde stemming dat in

satie, bestaande uit een pc met

temen voor geautomatiseerde stem-

1994 en 1995 werd toegepast;

scherm, toetsenbord, harde schijf en
printer. De voorbereidingsmachine

ming worden gebruikt: een dat door

• de uitbreiding van dit systeem, zo-

de onderneming Bull wordt geprodu-

dat in 1999 ongeveer 40% van het

wordt vooraf gebruikt om de parame-

ceerd en het andere door het consor-

electoraat zijn stem per computer

ters van de verkiezingen in te voeren

tium Philips-Stesud. Het is zeker niet

uitbrengt;

(soort verkiezing, toe te kennen zetels,

uitgesloten dat andere ondernemingen

• de invoering van een enige software

kandidatenlijsten,...) en om de disket-

in de toekomst de erkenning van nieu-

voor geautomatiseerde stemming,

tes van de stembureaus aan te maken.

we systemen krijgen, op voorwaarde

bruikbaar op het erkende materieel.

Ze wordt gebruikt om te totaliseren, de

dat ze voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden van het koninklijk besluit van 18 april 1994 en dat
ze slagen voor de voorafgaande tests
inzake beveiliging en betrouwbaarheid.
In 1994 en 1995 namen ongeveer
1.350.000 kiezers, of 20% van het
electoraat deel aan de geautomatiseerde verkiezingen, respectievelijk op 12
juni 1994 voor de verkiezing van het
Europese parlement, op 9 oktober
1994 voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen en op 21 mei
1995 voor de verkiezingen van de Federale Wetgevende Kamers en van de

resultaten te berekenen en het procesEen van de beslissingen heeft betrek-

verbaal op te stellen.

king op de uitbreiding van de geautomatiseerde verkiezingen op basis van
de vrijwillige kandidaatstelling van de
betrokken gemeentebesturen.

b. Uitrusting van de stembureaus
In het stembureau vinden we een
elektronische stembus en gemiddeld 5
tot 6 stemcomputers. Het wettelijke

Het koninklijk besluit van 30 maart

minimum werd vastgelegd op 3 stem-

1998 duidt de kieskantons aan die

computers per bureau en het maximum

vanaf 1 januari 1999 een geautomati-

op 8.

seerd stemsysteem zullen gebruiken.

De elektronische stembus is samenge-

Zo namen ongeveer 3.250.000 kiezers

steld uit een pc met twee magneet-

of 44% van het electoraat, op 13 juni

kaartlezers, één voor de geldigverkla-

1999, op 8 oktober 2000 en op 18

ring en één voor de registratie van de

mei 2003 deel aan de geautomati-

stemmen. De stemcomputer is samen-

seerde stemming.

gesteld uit een pc met een scherm,
een lichtpen en een magneetkaartlezer.

Raden. Het departement kon, in sa-

In 2003 bereikte het materieel van de

menwerking met de erkende firma’s,

kantons waar de geautomatiseerde

ook schikkingen treffen om de ge-

stemming sinds 1994 bestaat, de

bruiksvriendelijkheid van het systeem

grens die werd bepaald voor de af-

te verbeteren.

schrijving, maar er werden maatrege-

De bedoeling van deze opeenvolgende

len getroffen zodat het nog kan wor-

c. Betrouwbaarheid van het systeem

stemmingen was om een moeilijk-

den gebruikt voor de verkiezingen van

Om te worden erkend moet een geauto-

heidsgraad aan te bieden die groeit in

13 juni 2004. Er moeten beslissingen

matiseerd stemsysteem slagen voor tal-

functie van het aantal verkiezingen

genomen worden voor de toekomst.

rijke testen die de betrouwbaarheid en
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Een toestel kan de stemmen van 180
kiezers per verkiezing verwerken (het
stembureau of de afdeling kan vandaag
tot 1300 kiezers tellen).
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de beveiliging van het systeem en het

de transparantie van de geautomati-

talisatie controleren.

stemgeheim moeten aantonen. Deze

seerde stemsystemen te verzekeren en

De verslagen die deze deskundigen op-

controle werd vroeger uitgevoerd door

het vertrouwen in hun betrouwbaar-

stellen na de verkiezingen die ze con-

de FOD Binnenlandse Zaken. De testen

heid te verhogen.

troleerden, bevestigen dat de geauto-

zorgen ervoor dat de stem van de kie-

matiseerde stemsystemen het mogelijk

zer correct op de magneetkaart wordt

1. REFERENTIESTEMMEN

gemaakt hebben om de stemmen cor-

geregistreerd en dat deze getrouw wordt

De voorzitters van de stembureaus

rect uit te drukken, te registreren en

weergegeven tijdens de stemopneming.

brengen op elk van de stemmachines

te tellen, in overeenstemming met de

Sinds 2003 is een onafhankelijk con-

een stem van hun keuze uit in aanwe-

wettelijke bepalingen

troleorgaan, Bureau Van Dijk, belast

zigheid van de leden van het bureau

met de controle van de overeenstem-

en van de getuigen van de partijen.

3. DE ONTHULLING VAN DE BRONCO-

ming van de geautomatiseerde stem-

Deze stemmen worden opgenomen in

DES VAN DE SOFTWARE

systemen met de erkenningsvoorwaar-

een bijlage bij het proces-verbaal dat

De broncodes van de verkiezingssoft-

den die in de reglementering worden

samen met de magneetkaarten die voor

ware werden publiek gemaakt en staan

bepaald en met de overhandiging, aan

deze stemmen werden gebruikt, in een

trouwens op de website van het depar-

de Minister van Binnenlandse Zaken,

verzegelde omslag wordt gestoken en

tement. Om de reserve betreffende de

van een advies over de erkenning van

toegevoegd aan het proces-verbaal om

beveiligingsmaatregelen, aangeraden

de geautomatiseerde stemsystemen.

een controle bij betwisting mogelijk te

door de deskundigen op te heffen,

maken.

werd een nieuw beveiligingsalgoritme

Voor elke verkiezing wordt de software

voor het coderen van de gegevens en

die in de bureaus wordt gebruikt, uit-

2. HET COLLEGE VAN DESKUNDIGEN

de wachtwoorden geïntegreerd. Verder

gewerkt door de FOD Binnenlandse Za-

EN DE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI

kunnen de partijen nu ook een infor-

ken en gecodeerd. Ze bevat een waaier

1999

maticadeskundige aanstellen, die de

beveiligingsmaatregelen. Ze wordt on-

De wet van 11 april 1994 tot organisa-

broncodes ontvangt voor controle.

der verzegelde omslag en tegen ont-

tie van de geautomatiseerde stemming

vangstbewijs aan de magistraten-voor-

werd in 1998 gewijzigd om een college

4. DE VISUALISATIE VAN DE UITGE-

zitters van de kiesbureaus geleverd sa-

van deskundigen in het leven te roe-

BRACHTE STEMMEN

men met de individuele magneetkaar-

pen, die door de verschillende wetge-

Sinds de verkiezingen van 8 oktober

ten, de geheugendragers en de beveili-

vende kamers worden aangewezen.

2000 kan de kiezer de stemmen die hij

gingscodes van elke bureauvoorzitter.

Deze deskundigen verhogen de demo-

uitbracht op het scherm visualiseren.

De stem van de kiezer wordt geregis-

cratische controle op de geautomati-

Nadat hij gestemd heeft, brengt hij

treerd op een magneetkaart die in de

seerde stemming in die zin dat ze

zijn magneetkaart opnieuw in dezelfde

verzegelde stembus wordt bewaard en

rechtstreeks worden aangewezen door

stemmachine in. Het scherm toont de

bij problemen opnieuw kan worden ge-

de afgevaardigden van de burgers.

stemmen die hij voor de verschillende

lezen.

Ze moeten het gebruik en de goede

verkiezingen uitbracht, in de orde

werking van de geautomatiseerde

waarin hij ze uitbracht. Tijdens de ver-

stemsystemen en stemopneming con-

kiezingen van 18 mei 2003 werd in

troleren, alsook van de procedures be-

twee kantons trouwens een experiment

treffende de fabricage, de verdeling en

met de naam “ticketing” gevoerd: op

het gebruik van de toestellen, van de

elke machine werd een printer aange-

software en van de magneetdragers. Ze

sloten en werd een ticket met de stem

krijgen alle hulp en informatie die nut-

van de kiezer geprint. Op deze manier

tig zijn bij de uitvoering van hun op-

kon de kiezer de overeenstemming van

dracht. Zo kunnen ze de betrouwbaar-

de gedrukte stemmen met de uitge-

heid van de software van de stemcom-

brachte stemmen visualiseren, waarna

puters, de exacte transcriptie van de

hij het ticket in een verzegelde stem-

Na afloop van de stemming maakt de
voorzitter van het stembureau een veiligheidskopie van de informatie die op
de oorspronkelijke geheugendrager van
de elektronische stembus werd geregistreerd in geval van latere betwisting
en beschadiging. De stemprogramma’s,
de magneetdragers en de individuele
kaarten worden tot na de bekrachtiging bewaard en kunnen indien nodig
worden nagekeken.

stem die op de magneetkaart werd uit-

bus deponeerde. De manuele stemop-

In de loop van de jongste jaren werden

gebracht, de exacte transcriptie van de

neming van de tickets werd binnen de

nog andere maatregelen genomen om

elektronische stemmen, alsook hun to-

stemopnemingsbureaus georganiseerd.
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Stemprocedure

zeggen operationeel gemaakt voor de

stem uit te brengen (lijststem, een of

verkiezing die zich die dag in dat be-

meerdere kandidaat-titularissen en/of

Na het tonen van zijn identiteitskaart

paalde stembureau afspeelt. De kiezer

opvolgers van dezelfde lijst). Nadat hij

en zijn oproepingsbrief ontvangt de

gaat in het stemhokje voor de stem-

zijn stem met behulp van de lichtpen

kiezer een magneetkaart van de voor-

computer staan en steekt de magneet-

heeft uitgebracht, wordt de kiezer uit-

zitter van het stembureau in plaats

kaart in de lezer. Het scherm leidt hem

genodigd om zijn keuze te bevestigen.

van een of meerdere stembiljetten.

door de stemverrichting. Eerst wordt

Op dat ogenblik is de stemming defini-

Deze kaart wordt vooraf geïnitialiseerd

hem gevraagd om de lijst van zijn keu-

tief en kan de kiezer deze enkel nog

door de valideringsmachine, dat wil

ze te selecteren en vervolgens om zijn

visualiseren. Zolang de stem niet bevestigd werd, kan de kiezer zijn stem
annuleren en herbeginnen.
De kiezer heeft ook de mogelijkheid
om “blanco” te stemmen. Indien de
kiezer zijn kaart teruggeeft zonder te
stemmen, wordt zijn stem beschouwd
als zijnde blanco (onthouding). Indien
er meerdere verkiezingen gelijktijdig
plaatsvinden, wordt bovenstaande verrichting herhaald voor elke verkiezing
en registreert de magneetkaart alle
stemmen.
Nadat de kiezer heeft gestemd toont
hij zijn magneetkaart aan de voorzitter
zodat deze kan nagaan of er geen sporen op de kaart zijn. Vervolgens wordt
de kaart in de stembuslezer gestoken

■ = De kieskantons
met geautomatiseerde
stemming

en is de stem geregistreerd.

Enkele cijfers
om af te sluiten
Administratief arrondissement van BRUSSEL-HOOFDSTAD: kieskantons van Anderlecht,
Brussel, Elsene, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-Ten-Node en Ukkel
Provincie VLAAMS-BRABANT: kieskantons van Asse, Glabbeek, Haacht, Leuven, Vilvoorde,
Zaventem en Zoutleeuw
Provincie HENEGOUWEN: kieskantons van Lens en Frasnes-lez-Anvaing
Provincie LUIK: kieskantons van Luik, Visé, Bassenge, Fléron, Herstal, Grâce-Hollogne,
Aywaille, Saint-Nicolas, Seraing, Verlaine, Eupen en Sankt-Vith
Provincie LUXEMBURG: kieskanton van Durbuy

De kantons die aangewezen zijn om
een geautomatiseerd stemsysteem te
gebruiken, vertegenwoordigen ongeveer 44% van het electoraat, of ongeveer 3.200.000 kiezers. Deze 3.200.000
kiezers zijn als volgt verdeeld:
• ongeveer 540.000 in het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest (of de tota-

Provincie WEST-VLAANDEREN: kieskanton van Veurne
Provincie OOST-VLAANDEREN: kieskantons van Dendermonde, Evergem, Kaprijke, Nevele,
Sint-Niklaas, Temse, Waarschoot, Zele en Zomergem
Provincie ANTWERPEN: kieskantons van Antwerpen, Arendonck, Brecht, Duffel, Herentals,
Hoogstraten, Kapellen, Kontich, Mechelen, Mol, Puurs, Turnhout, Westerlo en Zandhoven
Provincie LIMBURG: kieskantons van Beringen, Genk, Hasselt, Maasmechelen, Neerpelt,
Peer en Voeren

liteit van de kiezers);
• ongeveer 500.000 in het Waalse Gewest (inclusief de totaliteit van de
kiezers van de Duitstalige Gemeenschap);
• ongeveer 2.160.000 in het Vlaamse
Gewest.
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De nacht van de verkiezingen

H

et is gebruikelijk dat de Federale Overheids-

privé-onderneming, IBM, die de software bezit om de ze-

dienst Binnenlandse Zaken de dag van de

tels te berekenen.

verkiezingen een algemene informatiedienst

De database van IBM wordt vervolgens omgezet in webpa-

opricht. Bedoeling hiervan is dat de media

gina’s en op het federale portaal gepubliceerd (www.elec-

en de bevolking de evolutie van de stemopneming kunnen

tions2004.belgium.be). De site wordt om de tien minuten

volgens en meteen zicht krijgen op de resultaten.

bijgewerkt.

Aangezien de gegevens voor deze informatiedienst pas laat
op de dag binnenstromen nadat de eerste stemopnemings-

De burger beschikt na verloop van tijd dus over heel precie-

bureaus hun telwerk hebben beëindigd en de dag meestal

ze resultaten.

reeds vrij ver gevorderd is vooraleer men een goed overzicht

De gegevens zullen dit jaar nog beter leesbaar zijn omdat de

heeft van de resultaten, kregen deze werkzaamheden de

raadpleging van de site een algemene grafiek zal opleveren

naam “Nacht van de Verkiezingen”.

in plaats van een tabel. Daarna kan een meer gedetailleerde
opzoeking worden uitgevoerd.

Artikel 161 van het onlangs gewijzigd Kieswetboek bepaalt

Krachtens het beginsel van behoorlijk bestuur zullen er dit

expliciet dat de kantonhoofdbureaus de kiesresultaten totali-

jaar nog teams ambtenaren aanwezig zijn voor de manuele

seren en deze via digitale weg naar de Federale Overheids-

opvolging van de resultaten bij problemen met de digitale

dienst Binnenlandse Zaken sturen. Dankzij de veralgemening

overdracht.

van deze transmissiewijze beschik-

In deze hypothese zamelt de in-

ken we snel over uitvoerige resulta-

formatiedienst, samengesteld uit

ten en wordt de kans op fouten

ambtenaren van de Federale Over-

kleiner. De burger kan de resultaten

heidsdienst Binnenlandse Zaken

van de verkiezingen via de compu-

en van de Gewesten de resultaten

ter raadplegen.

in via vertrouwenspersonen in de
kantonhoofdbureaus. Op dat ogen-

De computerverwerking van de ver-

blik wordt een eerste controle van

kiezingen gebeurt in twee fasen:

de coherentie uitgevoerd. Het tra-

• De digitale inzameling van de

ject van de resultaten is vervol-

gegevens van de kandidaten-

gens identiek aan dat van de digi-

lijsten; deze gebeurt op 16 en

tale transmissie (IBM en website).

17 april voor de Europese verkiezingen en op 15 en 16 mei

Vanaf maandagochtend moeten de

voor de regionale verkiezingen.

processen-verbaal van de verschillende hoofdbureaus de

De bureaus die verantwoordelijk zijn voor de ontvangst

gegevens bevestigen die digitaal of manueel werden meege-

van de lijsten (kieskringhoofdbureau en collegehoofdbu-

deeld. Deze processen-verbaal worden vervolgens verwerkt

reau) sturen de lijsten via een gecentraliseerde computer-

door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor

toepassing naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse

de publicatie van de officiële resultaten.

Zaken via computers die aangesloten zijn in het Justitiepaleis en verbonden zijn met het netwerk van de Federale

Een koninklijk besluit van 1984 bepaalt namelijk dat de Mi-

Overheidsdienst Justitie.

nister van Binnenlandse Zaken de officiële verkiezingsresul-

• Tijdens de Nacht van de Verkiezingen sturen de kantonbureaus de stemresultaten op via een computer die
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taten voor de parlements-, de provincieraads-, de gemeenteraads- en de Europese verkiezingen onder de vorm van bro-

op de centrale computer van de Federale Overheids-

chures moet bekendmaken. Sinds de invoering van de recht-

dienst Binnenlandse Zaken is aangesloten.

streekse verkiezing van de Raden, zorgt de gewestelijke

Na inzameling worden de resultaten meegedeeld aan een

overheid zelf voor de officiële publicatie van de resultaten.
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