
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
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PROVINCIE- EN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2000

24 JULI 2000. — Onderrichtingen voor de voorzitters van de districtshoofdbureaus en de kantonhoofdbureaus
bij de provincieraadsverkiezingen

Mevrouw de Voorzitter,
Mijnheer de Voorzitter,

Ik heb de eer U hieronder de onderrichtingen te doen toekomen omtrent de verrichtingen van uw respectief
hoofdbureau waarvan U bij de wet tot voorzitter is aangewezen.
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DEEL I. — ALGEMENE BEPALINGEN.
A. Inleiding.
1. Het beginsel van de rechtstreekse verkiezing van de leden van de provincieraden en gemeenteraden is

vastgelegd in artikel 162, tweede lid, 1° van de Grondwet. De regeling van deze rechtstreekse verkiezingen wordt
overgelaten aan de wetgever (zie artikel 2 Provinciewet en de Provinciekieswet).

2. Bij de grondwetsherziening in 1993 is in artikel 274 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van
de federale Staatsstructuur gesteld dat de gewone vernieuwing van de provincieraden op dezelfde dag plaats heeft als
die bepaald voor de vernieuwing van de gemeenteraden (artikel 29 Provinciekieswet).

De bijzondere bepalingen tot regeling van de gelijktijdige verkiezing van de provincieraden en gemeenteraden zijn
opgenomen in de artikelen 37bis tot 37sexies van de Provinciekieswet.

Artikel 7, eerste lid van de Gemeentekieswet bepaalt dat de gewone vergadering van de kiezers voor de
vernieuwing van de gemeenteraden, van rechtswege om de zes jaar plaats heeft, op de tweede zondag van oktober.

Voor de huidige verkiezingen is dit dus op zondag 8 oktober 2000.
In de 19 gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn er geen provincieraadsverkiezingen ingevolge

de splitsing van de provincie Brabant in de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. In deze 19 gemeenten zijn er
enkel gemeenteraadsverkiezingen, daar de bevoegdheden van de provincieraad in de 19 Brusselse gemeenten zijn
overgenomen door de organen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

B. Wetten.
3. Voor de uitvoering van uw opdracht dient U zich te refereren aan onder meer de volgende wettelijke en

verordenende bepalingen :
1° de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, gewijzigd bij de gewone wet van

16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Belgisch Staatsblad van 20 juli 1993), bij de wet van
30 december 1993 (Belgisch Staatsblad van 11 januari 1994), bij de wet van 24 mei 1994 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 1994),
bij de wet van 7 juli 1994 (Belgisch Staatsblad van 16 juli 1994), bij de wet van 5 april 1995 (Belgisch Staatsblad van
15 april 1995), bij de wet van 10 april 1995 (Belgisch Staatsblad van 15 april 1995), bij de wet van 25 juni 1997 (Belgisch
Staatsblad van 5 juli 1997), bij de wet van 27 januari 1999 (Belgisch Staatsblad van 30 januari 1999) en bij de wet van
19 maart 1999 (Belgisch Staatsblad van 31 maart 1999 B 2° editie) B afgekort Provinciekieswet of PKW;

2° het Kieswetboek, waarvan sommige bepalingen door de Provinciekieswet toepasselijk zijn gemaakt B
afgekort KWB;

3° de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming (Belgisch Staatsblad van
20 april 1994), gewijzigd bij de wet van 5 april 1995 (Belgisch Staatsblad van 15 april 1995) en bij de wetten van
18 december 1998 (Belgisch Staatsblad van 31 december 1998 B 2° editie);

4° de wet van 11 april 1994 betreffende de verplichte vermeldingen op bepaalde verkiezingsdocumenten (Belgisch
Staatsblad van 16 april 1994);

5° de wet van 24 mei 1994 ter bevordering van een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen op de
kandidatenlijsten voor de verkiezingen (Belgisch Staatsblad van 1 juli 1994);

6° de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing
van de provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk
welzijn (Belgisch Staatsblad van 16 juli 1994), gewijzigd bij de wet van 12 juli 1994 (Belgisch Staatsblad van 19 juli 1994),
gewijzigd bij de wet van 17 november 1994 (Belgisch Staatsblad van 23 november 1994) en gewijzigd bij de wet van
19 maart 1999 (Belgisch Staatsblad van 31 maart 1999 -. 2° editie);

7° de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een
systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde
stemming (Belgische Staatsblad van 31 december 1998 B 2° editie).

C. Taalgebruik.
4. Ik vestig uw aandacht op artikel 1, § 1, 5° van de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten

op het gebruik der talen in bestuurszaken (Belgisch Staatsblad van 2 augustus 1966), naar luid waarvan het bepaalde in
die wet toepasselijk is op de verrichtingen bij de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen.

5. Stembiljetten
Deze zijn eentalig in eentalige gemeenten en tweetalig in al de andere gemeenten. (art. 128, § 5 KWB).
6. Formulieren.
De bij de verkiezingszaken te gebruiken formulieren zijn niet wettelijk vastgelegd. De modellen ervan worden

bekendgemaakt als richtlijn. Het wordt de voorzitters van de hoofdbureaus aanbevolen deze formulieren zoveel
mogelijk te gebruiken voor de duidelijkheid en de eenvormigheid bij de onderscheidene hoofdbureaus.

De formulieren waarnaar in deze onderrichtingen worden verwezen zijn bekendgemaakt in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad.

Op deze formulieren moet elke naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.)
of Mijnheer (M.).

De formulieren dienen tweetalig te zijn in de kiesbureaus van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en moeten
gesteld worden in de taal van het gebied in de andere gevallen.

De bescheiden te gebruiken in de betrekkingen met particulieren (zoals de oproepingsbrieven voor de leden van
de kiesbureaus) worden gesteld in de taal van de belanghebbende in de gemeenten met een speciale regeling (de
randgemeenten, de taalgrensgemeenten, de gemeenten uit het Duitse taalgebied en de gemeenten uit het Malmedyse)
en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. In al de andere gevallen zijn ze opgesteld in de taal van het gebied.

De formulieren die de burgers gebruiken (bv. kandidatuurstelling) mogen in de taal van betrokkene gesteld
worden in alle gemeenten met een speciaal taalregime.

De formulieren voor de provincieraad beginnen met de letter H en voor de gemeenteraad met de letter I.
Formulieren die gelden voor beide verkiezingen hebben samengestelde letters (bijvoorbeeld HI/1).

De formulieren die zijn aangepast voor het elektronisch stemmen krijgen het suffix ″bis″. De traditionele
formulieren die niet van toepassing zijn voor het geautomatiseerd stemmen worden aangeduid met een asterisk (*) in
de overzichtstabel en de opschriften ervan zijn tussen haakjes geplaatst.
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De formulieren die zijn aangepast voor de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor
optische lezing krijgen het suffix ″ter″. Dit is het geval voor sommige formulieren in de kantons CHIMAY en
ZONNEBEKE, waar de optische lezing zal worden toegepast.

7. Kiesbureaus.
Artikel 49 van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, schrijft voor dat de

voorzitters van de stembureaus die niet bij machte zijn de kiezers te woord te staan of voor te lichten in de talen die
de gecoördineerde wetten voorschrijven te gebruiken in de betrekkingen van de plaatselijke diensten met de
particulieren, een secretaris aanwijzen die hen daarin kan bijstaan.

Er dient hierbij gewezen te worden op het decreet van 16 juni 1982 van de Vlaamse Raad houdende wijziging van
artikel 49 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd bij koninklijk besluit van
18 juli 1966.

Dit decreet brengt met zich mede dat aldus de voorzitter van het hoofdbureau enkel de kiezers als voorzitter van
het stembureau mag aanduiden die Nederlands kennen.

Hetzelfde geldt voor de aanduiding van de bijzitters, de plaatsvervangende bijzitters en de secretaris van de
stembureaus. Dit decreet is niet van toepassing op de gemeenten van het Nederlands taalgebied die voorzien zijn van
een bijzondere taalregeling, nl. de randgemeenten en de taalgrensgemeenten. In deze gemeenten is artikel 49 van
toepassing : inderdaad is het in deze gemeenten dat het noodzakelijk kan blijken een secretaris aan te wijzen die de
voorzitter op taalgebied kan bijstaan.

Tevens is er het decreet van 18 mei 1994 van de Vlaamse Raad houdende regeling van het taalgebruik bij de
verkiezingen dat bepaalt dat de overheden en alle met stemmenverrichtingen belaste diensten, in casu de kiesbureaus,
bij alle kiesverrichtingen uitsluitend het Nederlands gebruiken. Alle in strijd met deze bepaling geheel of gedeeltelijk
in een andere taal dan in het Nederlands opgestelde documenten, zoals o.m. stembrieven en stemopnemingstabellen
zijn nietig.

8. Oproepingsbrieven.
Volgens de vaste rechtspraak van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht moeten de oproepingsbrieven voor de

kiezers, alsook trouwens de oproepingsbrieven geadresseerd aan de bijzitters van kiesbureaus, als betrekkingen met
particulieren worden beschouwd in de zin van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Daaruit volgt dat in de 19 gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en de gemeenten
met een speciale regeling, d.w.z. de 6 randgemeenten, de 10 taalgrensgemeenten, de 9 gemeenten uit het Duitse
taalgebied en de 2 gemeenten uit het Malmedyse die oproepingsbrieven uitsluitend gesteld moeten worden in de taal
(Nederlands of Frans; in de 9 gemeenten van het Duitse taalgebied is de oproepingsbrief in het Duits, tenzij de
particulier de Franse taal vraagt; in de gemeenten MALMEDY en WAIMES is de oproepingsbrief in het Frans, tenzij
de particulier de Duitse taal vraagt) waarvan de betrokken particulier gebruik maakt in zijn betrekking met de
plaatselijke overheid.

D. Postvrijdom en kiesdrukwerk..
9. Postvrijdom.
De briefwisseling, verzonden in uitvoering van de kieswetten, geniet portvrijdom.
Het gaat hier om :
1. de oproepingsbrieven verzonden aan de kiezers door het College van Burgemeester en Schepenen;
2. de poststukken betreffende de schrapping en nieuwe inschrijvingen in de kiezerslijst, die uitgewisseld worden

onder de gemeentebesturen, alsmede deze verstuurd door de gemeentebesturen naar de betrokken kiezers;
3. de berichten door de gemeentebesturen verzonden aan sommige kiesgerechtigden, die als bijzitter kunnen

aangewezen worden (d.i. aan de kandidaat-bijzitters);
4. de briefwisseling verzonden door de voorzitters van stembureaus voor de aanwijzing van de bijzitters en de

plaatsvervangende bijzitters;
5. de door de gemeentebesturen verzonden exemplaren of afschriften van de kiezerslijst;
6. de stukken aangaande verkiezingen, stembiljetten, geadresseerd aan of verzonden door de voorzitters van de

stembureaus;
7. de stukken verzonden door het Departement in het raam van de kieswet.
10. Op de zendingen moeten de volgende aanduidingen vermeld zijn :
— voor zendingen bedoeld onder 1 :
« Kieswet - oproepingsbrief″ in de linkerbovenhoek van de adreszijde;
— voor zendingen bedoeld onder 2 en 5 :
« Kieswet - Kiezerslijst″ in de linkerbovenhoek van de adreszijde;
— voor zendingen bedoeld onder 3, 4, 6 en 7 :
« Kieswet″ (gedrukt of geschreven) bovenaan op de adreszijde en bij voorkeur in de linkerbovenhoek en in het

adres zelf de hoedanigheid van de geadresseerde in verkiezingszaken (bijzitter, plaatsvervangend bijzitter, kandidaat-
bijzitter).

Bij dringende bestellingen en bestellingen op zaterdag moet naast de term ″Kieswet″ ook het woord ″Expres″
worden toegevoegd.

Tevens werd in 1994 een akkoord bereikt met DE POST opdat elke kandidaat-bijzitter (of ander lid) van een
kiesbureau, aan wie een ter post aangetekende brief wordt geadresseerd en die op zijn woonplaats afwezig is tijdens
deze postbedeling, verwittigd zou worden met een kaart (model 227 - Kieswet) die in zijn brievenbus wordt
gedeponeerd om deze brief af te halen op de gemeente. Het formaat van dit model is bepaald op 10 cm hoogte en
15 cm breedte.

Deze maatregel is bestemd om het absenteı̈sme te voorkomen in de stem- en stemopnemingsbureaus, alsmede om
deze bureaus tijdig samen te stellen.

Deze maatregel is een bijkomend hulpmiddel en sluit geen andere mogelijkheden uit voor de gemeente na overleg
met de plaatselijke hoofdontvanger van het postkantoor.

Dit betekent dat de aanwijzing van de leden van de kiesbureaus niet-aangetekend kan geschieden, indien het
hoofdbureau en de gemeente dit meer opportuun acht. Verwittig de postontvanger van de gekozen maatregel.
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Verkiezingsdrukwerk.
11. De voorwaarden inzake de verkiezingsdrukwerken zijn te bekomen bij de grote kantoren van DE POST. Een

afschrift ervan zal aan alle politieke partijen en alle betrokkenen die erom vragen toegezonden worden.
Ik vestig er de aandacht op dat de laatste verkiezingsdrukwerken uiterlijk de woensdag voor de datum van de

verkiezingen moeten afgegeven worden.
Formaat oproepingsbrieven.
12. Opdat de oproepingsbrieven op de meest gemakkelijke manier door DE POST zouden kunnen uitgereikt

worden, moeten ze aan de volgende voorwaarden voldoen :
1° Oproepingsbrieven in een omslag of los verzonden
— Minimumafmetingen : 90 x 140 mm
— Maximumafmetingen : 120 x 235 mm
— Maximumgewicht : 20 gr.
— Maximumdikte : 5 mm
— Plaats van het adres : - evenwijdig met de grootste afmeting van de zending.
— in een zone van 15 mm vanaf de linker-, rechter- en onderrand en 40 mm vanaf de bovenrand.
— Het adres moet het postnummer van de plaats van bestemming vermelden.
Daarnaast moeten de los verzonden zendingen voldoende stevig en volledig dicht zijn om eventuele

beschadigingen te voorkomen en de behandeling te vergemakkelijken.
2° Verzending in kaartvorm
Naast de hierboven vermelde voorwaarden, moet het papier waaruit de zendingen vervaardigd zijn voldoende

stevig zijn (140 gr/m2) en moet minstens de rechterhelft van de zendingen voorbehouden worden voor het adres van
de bestemmeling, de afdruk van de datumstempel en eventuele dienstaanduidingen.

E. Opmaak en afgifte van exemplaren van de kiezerslijst.
13. Artikel 1, § 5, van de Provinciekieswet bepaalt dat de kiezerslijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkie-

zingen wordt gebruikt voor de gewone vergadering van de kiescolleges om te voorzien in de vernieuwing van de
provincieraden.

Het college van burgemeester en schepenen maakt op 1 augustus 2000 de lijst van de gemeenteraadskiezers op
(art. 3 Gemeentekieswet).

14. Luidens artikel 1ter, § 3 van de Provinciekieswet is het gemeentebestuur verplicht, zodra de kiezerslijst
opgemaakt is, exemplaren of afschriften ervan af te geven aan de personen die in naam van een politieke partij
optreden en daartoe uiterlijk op 1 augustus 2000 bij aangetekend schrijven een aanvraag richten aan de burgemeester
waarbij zij zich tevens schriftelijk toe verbinden een kandidatenlijst voor de provincieraad voor te dragen.

15. Elke politieke partij kan kosteloos twee exemplaren of afschriften van deze lijst krijgen, voor zover ze een
kandidatenlijst voor de provincieraad indient in het kiesdistrict waar de gemeente ligt bij welke de aanvraag om afgifte
van de lijst is verzocht overeenkomstig de voornoemde voorwaarden.

Elke politieke partij, die eveneens een kandidatenlijst indient bij de gemeenterraadsverkiezingen, kan kosteloos
bijkomend twee exemplaren of afschriften van deze lijst krijgen voor zover ze de voorwaarden van artikel 4 van de
Gemeentekieswet vervult (tijdige aanvraag, kandidatenlijst en enkel gebruik voor verkiezingsdoeleinden).

De afgifte aan de hierboven vermelde personen van bijkomende exemplaren of afschriften geschiedt tegen betaling
van de kostprijs, die door het college van burgemeester en schepenen wordt bepaald. De kostprijs van een exemplaar
van de kiezerslijst is in beginsel de werkelijke kostprijs voor de loutere reproductie van een exemplaar van de
kiezerslijst.

Indien een politieke partij geen kandidatenlijst voordraagt, kan zij van de kiezerslijst geen gebruik meer maken,
ook niet voor verkiezingsdoeleinden, op straffe van de in artikel 197bis van het Kieswetboek vastgestelde sancties.

16. Ieder persoon die als kandidaat voorkomt op een voordracht ingediend met het oog op de verkiezing, kan
tegen betaling van de kostprijs exemplaren of afschriften van de kiezerslijst krijgen, voor zover hij zijn aanvraag
aangetekend heeft gedaan bij de burgemeester uiterlijk op 1 augustus 2000.

Het gemeentebestuur onderzoekt, op het ogenblik van de afgifte, of de belanghebbende als kandidaat bij de
verkiezing is voorgedragen.

Indien de aanvrager later van de kandidatenlijst wordt geschrapt, mag hij van de kiezerslijst geen gebruik meer
maken, ook niet voor verkiezingsdoeleinden, op straffe van de in artikel 197bis van het Kieswetboek vastgestelde
sancties.

Het gemeentebestuur mag geen exemplaren of afschriften van de kiezerslijst afgeven aan andere personen dan de
hierboven genoemden. De personen die deze exemplaren of afschriften hebben ontvangen, mogen ze op hun beurt niet
meedelen aan derden.

De afgegeven exemplaren of afschriften van de kiezerslijst mogen slechts voor verkiezingsdoeleinden gebruikt
worden, inbegrepen buiten de periode die tussen de datum van afgifte van de lijst en de datum van de verkiezing valt.

Hierbij wijs ik erop dat de omzendbrief van 18 mei 1989 betreffende de afgifte van de kiezerslijsten (Belgisch
Staatsblad van 1 juni 1989) waarin onder andere wordt gesteld dat de gemeenten in geen geval kiezerslijsten of de
daarop vermelde informaties zullen afleveren op een magnetische drager (magneetband, diskette enz...) of in de vorm
van een microfilm, bij omzendbrief van 7 juli 2000 (Belgisch Staatsblad van 14 juli 2000) wordt opgeheven.

Rekening houdend met de strenge bepalingen in bovenvermelde artikelen, die zijn ingevoerd bij de wet van
16 juli 1993, en met de huidige verspreiding van de informaticamiddelen is dit verbod voorbijgestreefd. De afgifte van
kiezerslijsten op een magnetische drager of in de vorm van microfilm wordt dus mogelijk.

17. Uiterlijk op 31 augustus 2000 zendt het gemeentebestuur twee exemplaren van de lijst der gemeenteraadskie-
zers aan de provinciegouverneur of zijn gemachtigde (art. 5 Gemeentekieswet).

Voor de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest worden deze lijsten aan de gouverneur van het
administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad of zijn gemachtigde gestuurd.

Voor de gemeenten Komen-Waasten en Voeren worden de in het eerste lid bedoelde exemplaren respectievelijk aan
de arrondissementscommissaris van Moeskroen en aan de adjunct-arrondissementscommissaris van Tongeren
gezonden.
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F. Presentiegelden en reisvergoedingen voor de leden van de kiesbureaus.
18. Artikel 8 van de Provinciekieswet bepaalt dat bij de gewone vergadering van de kiescolleges overeenkomstig

artikel 29 van de Provinciekieswet de volgende verkiezingsuitgaven voor de helft ten laste van de provincies en voor
de helft ten laste van de gemeenten komen :

1° het presentiegeld en de reisvergoeding waarop de leden van de kiesbureaus aanspraak kunnen maken, onder
de voorwaarden bepaald door de Koning;

2° de reiskosten voorgelegd door de kiezers die op de dag van de verkiezing niet meer in de gemeente verblijven
waar ze als kiezers zijn ingeschreven, onder de voorwaarden bepaald door de Koning;

3° de verzekeringspremies om de lichamelijke schade te dekken die voortvloeien uit ongevallen die de leden van
de kiesbureaus zijn overkomen in de uitoefening van hun ambt; de Koning bepaalt de regels volgens welke deze risico’s
worden gedekt.

Zijn ten laste van de gemeenten : de stembussen, schotten, lessenaars, omslagen en potloden die zij leveren volgens
de door de Koning goedgekeurde modellen.

Alle andere verkiezingsuitgaven komen eveneens ten laste van de gemeenten.
Het bedrag van het presentiegeld mag het voor de parlementsverkiezingen bepaalde bedrag niet overschrijden,

noch lager liggen dan de helft van dat bedrag.
De uitvoering van bovengenoemde wettelijke verkiezingsuitgaven (presentiegeld, reiskosten en verzekeringspre-

mies) is geregeld bij het koninklijk besluit van 5 september 1994 houdende uitvoering van artikel 8, eerste lid, van de
wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen (Belgisch Staatsblad van 10 september 1994). Dit
koninklijk besluit zal nog worden gewijzigd voor de huidige verkiezingen om in overeenstemming te zijn met nieuwe
bepalingen in de kiesreglementering.

19. Presentiegelden.
Het bedrag van het presentiegeld mag dus het voor de parlementsverkiezingen bepaald bedrag niet overschrijden

(art. 8 Provinciekieswet; art. 38, eerste lid Gemeentekieswet).
Bij de laatste Parlementsverkiezingen van 13 juni 1999, gelijktijdig met de verkiezingen van het Europese

Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden, zijn de bedragen voor de onderscheidene verkiezingen opnieuw
vastgesteld en verhoogd bij koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld
en de reiskosten voor de leden van de kiesbureaus (Belgisch Staatsblad van 27 april 1999 B 2e editie).

Het bedrag van het presentiegeld is als volgt :
— 3 500 F voor de voorzitters van de centrale arrondissementsbureaus en 2 500 F voor de leden en de secretarissen

van deze bureaus;
— 3 000 F voor de voorzitters van de districtshoofdbureaus en 2 000 F voor de leden en de secretarissen van deze

bureaus;
— 2 500 F voor de voorzitters van de kantonhoofdbureaus en 1 000 F voor de leden en de secretarissen van deze

bureaus;
— 3 000 F voor de voorzitters van de hoofdbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen (of districtsraadsverkie-

zingen) en 2 000 F voor de leden en de secretarissen van deze bureaus;
— 500 F voor de voorzitters, leden en secretarissen van de stem- en stemopnemingsbureaus met traditionele

stemming;
— 750 F voor de voorzitters, leden, secretarissen en adjunct-secretarissen van de stembureaus met elektronische

stemming (het presentiegeld is hier hoger omdat de openingsuren in deze stembureaus zijn verlengd tot 15 uur).
20. De uitbetaling van de presentiegelden (via DE POST) en de reisvergoedingen (zie hieronder) zullen ten laste

genomen worden door ieder provinciebestuur met inachtneming van de nieuwe reglementaire bepalingen .
Het provinciebestuur doet daarna de gepaste terugvorderingen van iedere gemeente in zijn provincie.
Het presentiegeld wordt kort na de stemming door De Post overgeschreven op de financiële rekening van de

bureauleden.
Het presentiegeld kan maar worden overgeschreven als de bijlage bij ieder proces-verbaal door het bureau volledig

wordt ingevuld en ondertekend.
De bijlage wordt in dubbel opgesteld. Deze bijlage wordt op de dag van de stemming of uiterlijk de

maandagmorgen na de stemming onder een afzonderlijke verzegelde omslag voor de betaling van het presentiegeld
aan de voorzitter van uw kantonhoofdbureau bezorgd. Het dubbel van deze lijst neemt de voorzitter mee naar huis.
De voorzitter van het kantonhoofdbureau controleert of ieder kiesbureau in zijn kanton het formulier voor de betaling
van het presentiegeld heeft ingediend en stipt dit aan op een overzichtstabel in kwestie. De kantonvoorzitter neemt
contact op met de voorzitter van het kiesbureau, die zijn formulier terzake niet heeft bezorgd.

Ieder voorzitter let er op dat de lijst voor de betaling van het presentiegeld duidelijk en volledig is ingevuld om
elke vertraging in de overschrijving te vermijden.

De uitbetaling van de presentiegelden zal eveneens door het provinciebestuur geschieden voor de gemeentelijke
hoofd- en stemopnemingsbureaus met inachtneming van de bovenvermelde bedragen. Het provinciebestuur doet
daarna de gepaste terugvorderingen bij iedere gemeente.

Voor de 19 Brusselse gemeenten waar alleen gemeenteraadsverkiezingen zijn, wordt de uitbetaling van de
presentiegelden en de reisvergoedingen geregeld door ieder gemeentebestuur. Ieder gemeentebestuur neemt de nodige
schikkingen met DE POST of de eigen betalingsdienst en met de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau, die de
lijsten voor de betaling van de presentiegelden inzamelt, voor de storting van de presentiegelden aan de leden van de
onderscheidene gemeentelijke kiesbureaus.

21. Reisvergoedingen.
1° De leden van de kiesbureaus hebben recht op een reisvergoeding wanneer zij zetelen in een gemeente waar zij

niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister;
De hierboven voorziene vergoeding wordt vastgesteld op 6 frank per afgelegde kilometer.
De verklaring van schuldvordering uit hoofde van deze verplaatsingen moet gesteld worden op het

formulier HI/8, dat gestuurd wordt naar het adres van het desbetreffende provinciebestuur (of gemeentebestuur voor
de 19 Brusselse gemeenten). Het provinciebestuur doet daarna de gepaste terugvorderingen bij iedere gemeente.
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2° De kiezers kunnen voor hun kiesplicht een gratis treinreisbiljet (2de klasse) bekomen bij de loketten van de
N.M.B.S., indien zij hun hoofdverblijfplaats niet meer bezitten in de gemeenten waar zij zijn ingeschreven als kiezers
(ook wegens beroepsredenen, studenten en zieken in een inrichting).

De N.M.B.S. zal de factuur van deze treinbiljetten opsplitsen per provincie naargelang de gemeente waar de kiezer
zijn stemplicht vervulde gelegen is en deze rechtstreeks ter vereffening naar het provinciebestuur sturen, die de gepaste
terugvorderingen van de gemeente doet.

De N.M.B.S. kan de opsplitsing per provincie doen daar op iedere oproepingsbrief een N.M.B.S.-code per provincie
wordt voorzien.

Op de oproepingsbrief voor de kiezer dient dus de desbetreffende N.M.B.S.-code te worden vermeld zodat de
rechhebbende kiezer een juist en gratis treinbijljet kan bekomen van de treincontroleur overeenkomstig het koninklijk
besluit van 27 augustus 1982 betreffende de terugbetaling van reiskosten aan sommige kiezers (Belgisch Staatsblad van
3 september 1982 - zie ook omzendbrief van 20 september 1982 - Belgisch Staatsblad van 22 september 1982).

Voor de 19 Brusselse gemeenten wordt de factuur vereffend door mijn departement, die ook een N.M.B.S.-code
heeft en de gepaste terugvorderingen zal doen van deze gemeenten.

Indien deze kiezers een ander vervoermiddel gebruiken kunnen zij de terugbetaling van hun reiskosten aanvragen
bij middel van het formulier HI/9, dat gestuurd wordt naar het adres van het desbetreffende provinciebestuur (of
gemeentebestuur voor de 19 Brusselse gemeenten).

De terug te betalen som is overeenkomstig het tarief van de N.M.B.S. voor het vervoer van reizigers in 2de klasse
op de dag van de stemming.

22. Verzekeringspolis.

Tevens sluit ieder provinciebestuur een verzekeringspolis af om ongevallen te dekken die leden van de
kiesbureaus zijn overkomen tijdens de uitoefening van hun opdracht of op de heen- of terugweg van hun
hoofdverblijfplaats naar de vergaderplaats van hun bureau onder de voorwaarden bepaald bij de nieuwe reglementaire
bepalingen.

Voor de 19 Brusselse gemeenten wordt deze polis door mijn departement onderschreven, dat daarna de gepaste
terugvorderingen zal doen bij seze gemeenten.

DEEL II. — ONDERRICHTINGEN AAN HET DISTRICTSHOOFDBUREAU.

A. Opdracht en samenstelling van het districtshoofdbureau.

23. Luidens artikel 3ter van de Provinciekieswet (PKW) wordt in de hoofdplaats van elk kiesdistrict een
districtshoofdbureau samengesteld.

Bijlage 10 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur regelt de
samenstelling van de kiesdistricten, terwijl het koninklijk besluit van 15 oktober 1993 tot indeling van de
provincieraadsleden over de kiesdistricten (Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1993) het aantal raadsleden per district
bepaalt.

Het districtshoofdbureau moet ten minste zevenentwintig dagen voor de verkiezing (maandag 11 september 2000)
samengesteld zijn. Het wordt voorgezeten door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of door de magistraat
die hem vervangt indien de hoofdplaats van het district eveneens hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement;
in de andere gevallen door de vrederechter of zijn plaatsvervanger.

24. Het districtshoofdbureau is, buiten zijn voorzitter, samengesteld uit :

1° Vier bijzitters en vier plaatsvervangende bijzitters door de voorzitter aangewezen uit de kiezers van de
gemeente, hoofdplaats van het district. De keuze van de voorzitter wordt door geen andere voorwaarde beperkt en hij
moet zich enkel laten leiden door het verlangen om zijn bureau samen te stellen uit elementen, die hem een degelijke
medewerking kunnen verzekeren (formulier H/3).

2° Een door de voorzitter vrijelijk gekozen secretaris uit de kiezers van het district, ten minste 18 jaar oud, die geen
medebeslissende stem heeft bij de beslissingen van het bureau (art. 3octies PKW).

De kandidaten mogen van het bureau geen deel uitmaken.

25. Het districtshoofdbureau houdt zich uitsluitend bezig met de aan de stemming voorafgaande verrichtingen en
met de algemene telling van de stemmen.

De voorzitter houdt toezicht over het geheel van de verrichtingen in het kiesdistrict en schrijft zo nodig de
spoedmaatregelen voor die de omstandigheden mochten vereisen.

Het districtshoofdbureau, dat in de hoofdplaats van het administratief arrondissement zitting houdt, vervult
bovendien de rol van centraal bureau van het arrondissement dat met het ontvangen van de verklaringen van
lijstenverbinding en met de zetelverdeling is belast (art. 15, § 2, PKW).

Het districtshoofdbureau is een speciaal bureau en heeft niets gemeen met het hoofdbureau van het kanton,
hoofdplaats van het kiesdistrict : dit bureau heeft een zelfde rol te vervullen als die van het hoofdbureau van de andere
kantons.

Het is slechts wanneer het kiesdistrict één kanton omvat, dat het districtshoofdbureau terzelfdertijd zitting houdt
als kantonhoofdbureau.

B. Samenstelling van de kiesdistricten en de indeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten

26. Samenstelling van de kiesdistricten (Bijlage 10 bij de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de
federale Staatsstructuur B Belgisch Staatsblad van 20 juli 1993).
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1° PROVINCIES VAN HET VLAAMSE GEWEST
* Provincie ANTWERPEN
Administratief arrondissement ANTWERPEN
Districten Hoofdplaats Kieskanton
ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN
BOOM BOOM BOOM

KONTICH
KAPELLEN KAPELLEN KAPELLEN

BRECHT
ZANDHOVEN

Administratief arrondissement MECHELEN
Districten Hoofdplaats Kieskanton
MECHELEN MECHELEN MECHELEN

PUURS
LIER LIER LIER

DUFFEL
HEIST-OP-DEN-BERG

Administratief arrondissement TURNHOUT
Districten Hoofdplaats Kieskanton
TURNHOUT TURNHOUT TURNHOUT

HOOGSTRATEN
HERENTALS HERENTALS HERENTALS

WESTERLO
MOL MOL MOL

ARENDONK
* Provincie LIMBURG
Administratief arrondissement HASSELT
Districten Hoofdplaats Kieskanton
HASSELT HASSELT HASSELT
BERINGEN BERINGEN BERINGEN
GENK GENK GENK
HERK-DE-STAD HERK-DE- STAD HERK-DE BSTAD
SINT-TRUIDEN SINT-TRUIDEN SINT-TRUIDEN
Administratief arrondissement MAASEIK
Districten Hoofdplaats Kieskanton
MAASEIK MAASEIK MAASEIK
BREE BREE BREE
PEER PEER PEER
NEERPELT NEERPELT NEERPELT
Administratief arrondissement TONGEREN
Districten Hoofdplaats Kieskanton
TONGEREN TONGEREN TONGEREN

RIEMST
VOEREN

BORLOON BORGLOON BORGLOON
BILZEN BILZEN BILZEN
MAASMECHELEN MAASMECHELEN MAASMECHELEN
* Provincie OOST-VLAANDEREN
Administratief arrondissement AALST
Districten Hoofdplaats Kieskanton
AALST AALST AALST
GERAARDSBERGEN GERAADSBERGEN GERAARDSBERGEN

NINOVE
ZOTTEGEM ZOTTEGEM ZOTTEGEM

HERZELE
Administratief arrondissement DENDERMONDE
Districten Hoofdplaats Kieskanton
DENDERMONDE DENDERMONDE DENDERMONDE

WETTEREN
ZELE ZELE ZELE

HAMME
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Administratief arrondissement EEKLO
Districten Hoofdplaats Kieskanton
EEKLO EEKLO EEKLO

ASSENEDE
KAPRIJKE

Administratief arrondissement GENT
Districten Hoofdplaats Kieskanton
GENT GENT GENT
DEINZE DEINZE DEINZE

NAZARETH
NEVELE

EVERGEM EVERGEM EVERGEM
WAARSCHOT
ZOMERGEM

LOCHRISTI LOCHRISTI LOCHRISTI
DESTELBERGEN
OOSTERZELE

Administratief arrondissement OUDENAARDE
Districten Hoofdplaats Kieskanton
OUDENAARDE OUDENAARDE OUDENAARDE

KRUISHOUTEM
RONSE RONSE RONSE

BRAKEL
HOREBEKE

Administratief arrondissement SINT-NIKLAAS
Districten Hoofdplaats Kieskanton
SINT-NIKLAAS SINT-NIKLAAS SINT-NIKLAAS

LOKEREN
TEMSE TEMSE TEMSE

BEVEREN
SINT-GILLIS-WAAS

* Provincie WEST-VLAANDEREN
Districten Hoofdplaats Kieskanton
BRUGGE BRUGGE BRUGGE

TORHOUT
Administratief arrondissement DIKSMUIDE
Districten Hoofdplaats Kieskanton
DIKSMUIDE DIKSMUIDE DIKSMUIDE
Administratief arrondissement IEPER
Districten Hoofdplaats Kieskanton
IEPER IEPER IEPER

VLETEREN
WERVIK
ZONNEBEKE

POPERINGE POPERINGE POPERINGE
MESEN

Administratief arrondissement KORTRIJK
Districten Hoofdplaats Kieskanton
KORTRIJK KORTRIJK KORTRIJK

AVELGEM
HARELBEKE HARELBEKE HARELBEKE
MENEN MENEN MENEN
Administratief arrondissement OOSTENDE
Districten Hoofdplaats Kieskanton
OOSTENDE OOSTENDE OOSTENDE

GISTEL
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Administratief arrondissement ROESELARE
Districten Hoofdplaats Kieskanton
ROESELARE ROESELARE ROESELARE
IZEGEM IZEGEM IZEGEM

HOOGLEDE
LICHTERVELDE

Administratief arrondissement TIELT
Districten Hoofdplaats Kieskanton
TIELT TIELT TIELT

MEULEBEKE
OOSTROZEBEKE
RUISLEDE

Administratief arrondissement VEURNE
Districten Hoofdplaats Kieskanton
VEURNE VEURNE VEURNE

NIEUWPOORT
* Provincie VLAAMS-BRABANT
Administratief arrondissement
HALLE-VILVOORDE
Districten Hoofdplaats Kieskanton
HALLE HALLE HALLE

ASSE
LENNIK

VILVOORDE VILVOORDE VILVOORDE
MEISE
ZAVENTEM

Administratief arrondissement LEUVEN
Districten Hoofdplaats Kieskanton
LEUVEN LEUVEN LEUVEN
DIEST DIEST DIEST

AARSCHOT
HAACHT

TIENEN TIENEN TIENEN
GLABBEEK
LANDEN
ZOUTLEEUW

2° PROVINCIES VAN HET WAALS GEWEST
* Provincie WAALS BRABANT
Administratief arrondissement NIJVEL
Districten Hoofdplaats Kieskanton
NIJVEL NIJVEL NIJVEL

GENEPIËN
WAVER WAVER WAVER

GELDENAKEN
PERWIJS

* Provincie HENEGOUWEN
Administratief arrondissement AAT
Districten Hoofdplaats Kieskanton
AAT AAT AAT

BELOEIL
CHIEVRES
VLOESBERG
FRASNES-LEZ-ANVAING

Administratief arrondissement CHARLEROI

Districten Hoofdplaats Kieskanton
CHARLEROI CHARLEROI CHARLEROI
CHATELET CHATELET CHATELET
FONTAINE-L’EVEQUE FONTAINE-L’EVEQUE FONTAINE-L’EVEQUE

SENEFFE
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Administratief arrondissement BERGEN

Districten Hoofdplaats Kieskanton
BERGEN BERGEN BERGEN
BOUSSU BOUSSU BOUSSU

LENS
DOUR DOUR DOUR

FRAMERIES
Administratief arrondissement MOESKROEN

Districten Hoofdplaats Kieskanton
MOESKROEN MOESKROEN MOESKROEN

KOMEN-WAASTEN
Administratief arrondissement ZINNIK

Districten Hoofdplaats Kieskanton
ZINNIK ZINNIK ZINNIK

EDINGEN
LESSEN

LA LOUVIERE LA LOUVIERE LA LOUVIERE
LE ROEULX

Administratief arrondissement THUIN

Districten Hoofdplaats Kieskanton
THUIN THUIN THUIN

BEAUMONT
CHIMAY

BINCHE BINCHE BINCHE
MERBES-LE-CHATEAU

Administratief arrondissement DOORNIK

Districten Hoofdplaats Kieskanton
DOORNIK DOORNIK DOORNIK

CELLES
ESTAIMPUIS

PERUWELZ PERUWELZ PERUWELZ
ANTOING
LEUZE-EN-HAINAUT

* Provincie LUIK

Administratief arrondissement HOEI

Districten Hoofdplaats Kieskanton
HOEI HOEI HOEI

FERRIERES
HERON
NANDRIN
VERLAINE

Administratief arrondissement LUIK

Districten Hoofdplaats Kieskanton
LUIK LUIK LUIK
WEZET WEZET WEZET

BITSINGEN
FLERON FLERON FLERON

AYWAILLE
HERSTAL HERSTAL HERSTAL
SERAING SERAING SERAING
SAINT-NICOLAS SAINT-NICOLAS SAINT-NICOLAS

GRACE-HOLLOGNE
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Administratief arrondissement VERVIERS
Districten Hoofdplaats Kieskanton
VERVIERS VERVIERS VERVIERS
DISON DISON DISON

AUBEL
HERVE
LIMBURG

EUPEN EUPEN EUPEN
SANKT VITH

SPA SPA SPA
MALMEDY
STAVELO

Administratief arrondissement BORGWORM
Districten Hoofdplaats Kieskanton
BORGWORM BORGWORM BORGWORM

HANNUIT
* Provincie LUXEMBURG
Administratief arrondissement AARLEN
Districten Hoofdplaats Kieskanton
AARLEN AARLEN AARLEN

MESSANCY
Administratief arrondissement BASTENAKEN
Districten Hoofdplaats Kieskanton
BASTENAKEN BASTENAKEN BASTENAKEN

FAUVILLERS
SAINTE-ODE

VIELSALM VIELSALM VIELSALM
HOUFFALIZE

Administratief arrondissement MARCHE-EN-FAMENNE
Districten Hoofdplaats Kieskanton
MARCHE-EN-FAMENNE MARCHE-EN-FAMENNE MARCHE-EN-FAMENNE

DURBUY
NASSOGNE

LA ROCHE-EN-ARDENNE LA ROCHE-EN-ARDENNE LA ROCHE-EN-ARDENNE
EREZEE

Administratief arrondissement NEUFCHATEAU
Districten Hoofdplaats Kieskanton
NEUFCHATEAU NEUFCHATEAU NEUFCHATEAU

SAINT-HUBERT
BOUILLON BOUILLON BOUILLON

PALISEUL
WELLIN

Administratief arrondissement VIRTON
Districten Hoofdplaats Kieskanton
VIRTON VIRTON VIRTON
FLORENVILLE FLORENVILLE FLORENVILLE

ETALLE
* Provincie NAMEN
Administratief arrondissement DINANT
Districten Hoofdplaats Kieskanton
DINANT DINANT DINANT

BEAURAING
GEDINNE

CINEY CINEY CINEY
Administratief arrondissement NAMEN
Districten Hoofdplaats Kieskanton
NAMEN NAMEN NAMEN
ANDENNE ANDENNE ANDENNE
EGHEZEE EGHEZEE EGHEZEE
FOSSES-LA-VILLE FOSSES-LA-VILLE FOSSES-LA-VILLE
GEMBLOUX GEMBLOUX GEMBLOUX
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Administratief arrondissement PHILIPPEVILLE
Districten Hoofdplaats Kieskanton
PHILIPPEVILLE PHILIPPEVILLE PHILIPPEVILLE

COUVIN
FLORENNES FLORENNES FLORENNES

WALCOURT

27. Indeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten
— De wet van 14 mei 2000 (Belgisch Staatsblad van 31 mei 2000) tot wijziging van de provinciewet heeft als

doelstelling de verdeling van de raadsleden over de kiesdistricten niet meer vast te stellen op basis van de tienjaarlijkse
volkstelling, maar op basis van het bevolkingscijfer zoals vastgelegd door het Rijksregister van de natuurlijke personen
op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan de algehele vernieuwing van de provincieraden (in casu, 1 januari 1999
voor deze verkiezingen).

Het bevolkingscijfer per gemeente volgens het Rijksregister wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad door
de Minister van Binnenlandse Zaken, alsmede de verdeling van de zetels over de verschillende kiesdistricten, die
worden bepaald bij koninklijk besluit. Onderstaande zetelverdeling houdt rekening met de nieuwe wetgevende
bepalingen.

Hier toe zijn de volgende uitvoeringsbesluiten genomen :
1° koninklijk besluit van 14 mei 2000 tot vaststelling van het aantal provincieraadsleden te verkiezen per provincie

in functie van de bevolkingscijfers vastgesteld op datum van 1 januari 1999;
2° koninklijk besluit van 14 mei 2000 tot verdeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten;
3° ministerieel besluit van 14 mei 2000 tot vaststelling per provincie en per gemeente van de bevolkingscijfers op

1 januari 1999.
Deze uitvoeringsbesluiten zijn eveneens bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2000.
Een erratum inzake het tweede koninklijk besluit tot verdeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten

is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2000.
Dit erratum betreft de volgende wijzigingen in de bijlagen 3 en 4 bij het Verslag aan de Koning :
Bijlage 3.
In de kolom : Bevolking moet het cijfer « 1 018 259 » vervangen door het cijfer « 347 423 »; in de kolom : aantal

raadsleden, moet het cijfer « 84 » vervangen worden door het cijfer « 56 »; in de kolom : Provinciale deler, moet het cijfer
« 12 122 » vervangen worden door het cijfer « 6 204 ».

Bijlage 4.
In de kolom : Bevolking, moet het cijfer « 1 018 259 » vervangen worden door het cijfer « 1 280 427 »; in de kolom :

Provinciale deler, moet het cijfer « 12 122 » vervangen worden door het cijfer « 15 243 ».

1° PROVINCIES VAN HET VLAAMSE GEWEST
Kiesdistricten Aantal raadsleden
* PROVINCIE ANTWERPEN

Administratief arrondissement ANTWERPEN
ANTWERPEN 24
BOOM 9
KAPELLEN 15

Administratief arrondissement MECHELEN
MECHELEN 7
LIER 8

Administratief arrondissement TURNHOUT
TURNHOUT 6
HERENTALS 8
MOL 7

TOTAAL 84
Kiesdistricten Aantal raadsleden
* PROVINCIE LIMBURG

Administratief arrondissement HASSELT
HASSELT 10
BERINGEN 10
GENK 8
HERK-DE-STAD 3
SINT-TRUIDEN 5

Administratief arrondissement MAASEIK
MAASEIK 5
BREE 4
PEER 5
NEERPELT 7

Administratief arrondissement TONGEREN
TONGEREN 5
BORGLOON 4
BILZEN 4
MAASMECHELEN 5

TOTAAL 75
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Kiesdistricten Aantal raadsleden
* PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Administratief arrondissement AALST
AALST 7
GERAARDSBERGEN 5
ZOTTEGEM 4

Administratief arrondissement DENDERMONDE
DENDERMONDE 7
ZELE 4

Administratief arrondissement EEKLO
EEKLO 5

Administratief arrondissement GENT
GENT 14
DEINZE 6
EVERGEM 4
LOCHRIST 7

Administratief arrondissement OUDENAARDE
OUDENAARDE 3
RONSE 4

Administratief arrondissement SINT-NIKLAAS
SINT-NIKLAAS 7
TEMSE 7

TOTAAL 84
Kiesdistricten Aantal raadsleden
* PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Administratief arrondissement BRUGGE
BRUGGE 20

Administratief arrondissement DIKSMUIDE
DIKSMUIDE 4

Administratief arrondissement IEPER
IEPER 6
POPERINGE 2

Administratief arrondissement KORTRIJK
KORTRIJK 11
HARELBEKE 5
MENEN 5

Administratief arrondissement OOSTENDE
OOSTENDE 11

Administratief arrondissement ROESELARE
ROESELARE 5
IZEGEM 5

Administratief arrondissement TIELT
TIELT 6

Administratief arrondissement VEURNE
VEURNE 4

TOTAAL 84
Kiesdistricten Aantal raadsleden
* PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Administratief arrondissement HALLE-VILVOORDE
HALLE 24
VILVOORDE 22

Administratief arrondissement LEUVEN
LEUVEN 15
DIEST 15
TIENEN 8

TOTAAL 84
2° PROVINCIES VAN HET WAALSE GEWEST

Kiesdistricten Aantal raadsleden
* PROVINCIE WAALS-BRABANT

Administratief arrondissement NIJVEL
NIJVEL 25
WAVER 31

TOTAAL 56
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Kiesdistricten Aantal raadsleden

* PROVINCIE HENEGOUWEN
Administratief arrondissement AAT

AAT 5
Administratief arrondissement CHARLEROI

CHARLEROI 13
CHATELET 6
FONTAINE-L’EVEQUE 8

Administratief arrondissement BERGEN
BERGEN 6
BOUSSU 5
DOUR 5

Administratief arrondissement MOESKROEN
MOESKROEN 5

Administratief arrondissement ZINNIK
ZINNIK 6
LA LOUVIERE 6

Administratief arrondissement THUIN
THUIN 4
BINCHE 6

Administratief arrondissement DOORNIK
DOORNIK 6
PERUWELZ 3

TOTAAL 84

Kiesdistricten Aantal raadsleden

* PROVINCIE LUIK
Administratief arrondissement HOEI.

HOEI 8
Administratief arrondissement LUIK

LUIK 15
WEZET 5
FLERON 10
HERSTAL 3
SERAING 6
SAINT-NICOLAS 9

Administratief arrondissement VERVIERS.
VERVIERS 5
DISON 6
EUPEN 6
SPA 5

Administratief arrondissement BORGWORM
WAREMME/BORGWORM 6

TOTAAL 84

Kiesdistricten Aantal raadsleden

* PROVINCIE LUXEMBURG
Administratief arrondissement AARLEN

AARLEN 10
Administratief arrondissement BASTENAKEN.

BASTENAKEN 5
VIELSALM 3

Administratief arrondissement MARCHE-EN-FAMENNE.
MARCHE-EN-FAMENNE 7
LA ROCHE-EN-ARDENNE 3

Administratief arrondissement NEUFCHATEAU.
NEUFCHATEAU 5
BOUILLON 5

Administratief arrondissement VIRTON
VIRTON 4
FLORENVILLE 5

TOTAAL 47
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Kiesdistricten Aantal raadsleden
* PROVINCIE NAMEN

Administratief arrondissement DINANT
DINANT 7
CINEY 5

Administratief arrondissement NAMEN.
NAMEN 14
ANDENNE 4
EGHEZEE 4
FOSSES-LA-VILLE 5
GEMBLOUX 9

Administratief arrondissement PHILIPPEVILLE.
PHILIPPEVILLE 4
FLORENNES 4

TOTAAL 56

C. Voorafgaande verrichtingen van het districtshoofdbureau
a) Inontvangstneming van de akten houdende voordracht van kandidaten en aanwijzing van getuigen

(art. 10 en 11 PKW).
28. In het bericht (formulier H/1 B art. 10, § 4 PKW) dat U ten minste drieëndertig dagen vóór de stemming

(dinsdag 5 september 2000) dient af te kondigen en te doen aanplakken in al de gemeenten van het district moet worden
vermeld :

1° Plaats, dagen en uren waarop U de voordrachten van kandidaten zult in ontvangst nemen. Naar luid van
artikel 11 van de Provinciekieswet moeten de voordrachten van kandidaten verplicht ontvangen worden op zaterdag
9 september 2000, 29e dag vóór de stemming, of op zondag 10 september 2000, 28e dag vóór de stemming tussen 13
en 16 uur.

2° Dat de kandidaten het recht hebben in hun akte van bewilliging een getuige en een plaatsvervangend getuige
aan te wijzen voor het bijwonen van de vergaderingen van het districtshoofdbureau en van de door dit bureau na de
stemming te vervullen verrichtingen. In dezelfde akte kunnen zij eveneens een getuige en een plaatsvervangende
getuige aanwijzen voor het bijwonen van de vergadering van elk kantonhoofdbureau, alsmede de door dit bureau na
de stemming te vervullen verrichtingen.

Uw aandacht wordt er op gevestigd dat de kandidaten in hun verklaring van bewilliging, zich ertoe dienen te
verbinden de wetsbepalingen inzake beperking en controle van de verkiezingsuitgaven in acht te nemen en binnen
dertig dagen na de verkiezingen hun verkiezingsuitgaven aan te geven.

3° Plaats, dag en uren waarop de voorzitter van het centraal arrondissementsbureau (= districtshoofdbureau
zetelend in de hoofdplaats van het administratief arrondissement) de verklaringen van lijstenverbinding zal ontvangen
(formulier H/20 tot H/22). Luidens artikel 15 van de Provinciekieswet is dit de donderdag 28 september 2000, tiende
dag vóór de stemming tussen 14 en 16 uur.

Deze voorzitter moet aan de andere voorzitters van de districtshoofdbureaus van het arrondissement de nodige
inlichtingen verschaffen.

Het deel van het bericht betreffende de verklaringen van lijstenverbinding moet weggelaten worden in de
districten Brugge, Diksmuide, Veurne, Oostende, Tielt, Eeklo, Aat, Moeskroen, Hoei, Borgworm en Aarlen, die
samenvallen met het administratief arrondissement met dezelfde naam en waar voornoemd artikel 15 niet dient te
worden toegepast.

29. De kandidaten en de kiezers die de voordrachtsakten hebben ingediend, mogen, zonder verplaatsing, van die
akten kennis nemen en hun opmerkingen schriftelijk aan het districtshoofdbureau mededelen. Van dit recht mag
worden gebruik gemaakt, de zaterdag 9 september 2000 en de zondag 10 september 2000 tussen 16 en 18 uur en de
maandag 11 september 2000 tussen 13 en 16 uur, respectievelijk negenentwintigste, achtentwintigste en zevenentwin-
tigste dag voor de verkiezingen. Er is geen bepaalde schriftelijke vorm voorgeschreven. De akten zelf mogen op
generlei wijze gewijzigd of veranderd worden (art. 11, § 4 PKW)

De formulieren H/9 tot H/12 kunnen de voordragende personen tot leidraad dienen. Zij moeten niet verplicht
worden gebruikt; het past echter deze formulieren aan te bevelen aan de personen die er om verzoeken.

Vraag tevens, indien mogelijk, tezamen met de ondertekende kandidatenlijst ook de kandidatuurstelling op een
diskette, ten einde de verwerking van de kandidatenlijsten op de hoofdbureaus te vereenvoudigen.

De voorzitter moet er zich van onthouden aan de kandidaten of aan de voordragende personen enige zekerheid
te geven omtrent de geldigheid van de voordrachtsakten; hij mag echter de belanghebbenden omtrent de te vervullen
formaliteiten voorlichten of hen wijzen op sommige onregelmatigheden in hun voordrachten, die, wanneer ze tijdig
verbeterd zijn, de akte geldig kunnen maken. Terzake bestaat echter voor de voorzitter geen enkele verplichting.

30. - De voordrachtsakte vermeldt de naam, de voornamen, de geboortedatum, het geslacht, het beroep en de
hoofdverblijfplaats van de kandidaten en, in voorkomend geval, van de kiezers die hen voordragen. De identiteit van
de vrouwelijke kandidaat die gehuwd of weduwe is, mag worden voorafgegaan door de naam van haar echtgenoot of
overleden echtgenoot.

Zij moet ondertekend zijn hetzij door ten minste vijftig kiezers van de provincie hetzij door ten minste drie
aftredende provincieraadsleden.

Zij worden overhandigd door een van de drie ondertekenaars aangewezen door de kandidaten of door een van
de twee kandidaten aangewezen door de voormelde provincieraadsleden (art. 11, § 1 PKW).

— Het staat de kandidaten vrij een andere voornaam te kiezen dan hun eerste voornaam, indien die andere
voornaam, hun gebruikelijke voornaam is. Deze gebruikelijke voornaam kan dan op het stembiljet worden geplaatst.

Volgende regels dienen hierbij te worden nagekomen :
— er mag slechts één voornaam worden vermeld, een samengestelde voornaam moet beschouwd worden als één

enkele voornaam;
— de gekozen voornaam moet, in principe vermeld zijn bij de opsomming van de voornamen in de geboorteakte.

Evenwel mag het hoofdbureau, ten uitzonderlijke titel, toestaan dat een kandidaat op het stembiljet wordt vermeld met
een voornaam die niet voorkomt bij de opsomming van zijn voornamen zoals zij vermeld worden in zijn geboorteakte.
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Het voorleggen in dit laatste geval door de betreffende kandidaat van een akte van bekendheid, uitgereikt door de
vrederechter of een notaris, waarin wordt vastgesteld dat hij gebruikelijk wordt aangeduid met een andere voornaam
dan die welke vermeld worden in zijn geboorteakte, mag als voldoende worden beschouwd om de instemming van het
hoofdbureau te bekomen.

De afkorting van een voornaam voorkomend in de geboorteakte (bvb. Fred voor Alfred of Frederik; Jef voor Jozef
enz.) is toegelaten. De kandidaat vermeldt zijn volledige voornaam op de kandidatenlijst en verzoekt schriftelijk bij zijn
kandidatuur de afgekorte voornaam te zetten op het stembiljet.

Het is evenwel belangrijk te doen opmerken dat de beslissingen die door het hoofdbureau worden genomen
betreffende de geldigheid van de kandidaturen, niet vatbaar zijn voor beroep voor zover zij niet de verkiesbaarheid van
de kandidaten betreffen.

Volgens de burgerlijke wet heeft de gehuwde vrouw of weduwe geen andere naam dan haar familienaam. In
werkelijkheid is het echter gebruikelijk, haar de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot te geven, omdat zij
bij het publiek meer onder de naam van haar echtgenoot dan onder haar eigen familienaam is gekend.

Het is vanzelfsprekend in de eerste plaats de zaak van de vrouwen-kandidaten zelf en van degenen die ze
voordragen, in de voordrachtsakte de naam aan te duiden, waaronder zij willen ingeschreven worden op het
aanplakbiljet, waarvan de vermeldingen door artikel 127 van het Kieswetboek bepaald zijn, alsmede op het stembiljet.
Het is uit deze aanduidingen dat het hoofdbureau de vermeldingen zal moeten nemen die op het stembiljet zullen
worden ingeschreven.

— Op eenzelfde lijst mogen niet meer kandidaten voorkomen dan er leden te kiezen zijn.
Niemand mag tegelijk worden voorgedragen als kandidaat op twee of meer lijsten in de provincie (art. 11,

§ 2 PKW).
31. - De voordracht vermeldt welk letterwoord, bestaande uit ten hoogste zes letters, boven de kandidatenlijst moet

komen op het stembiljet. Het letterwoord moet derhalve bestaan uit letters en geen cijfers.
Binnen die perken kan het de vertaling ervan in het Duits omvatten voor de gemeenten die deel uitmaken van het

Duits taalgebied (art. 11, § 1 PKW)
Verboden letterwoord.
— De vermelding van een letterwoord waarvan gebruik is gemaakt door een politieke formatie die

vertegenwoordigd is in een van beide Kamers en waaraan bescherming is verleend, in voorkomend geval met inbegrip
van het bijkomend element bedoeld in artikel 21, § 2, derde lid, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing
van het Europees Parlement, kan op gemotiveerd verzoek van de formatie door de Minister van Binnenlandse Zaken
worden verboden. De lijst van de letterwoorden waarvan het gebruik verboden is wordt de drieënveertigste dag vóór
de verkiezing (zaterdag 26 augustus 2000) in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Beschermd letterwoord.
— Wat betreft het gebruik van een beschermd letterwoord dient te worden verwezen naar artikel 10 van de

Provinciekieswet (« nationaal nummer »).
Elke in een van beide Kamers vertegenwoordigde politieke formatie kan een voorstel indienen tot lijstenvereniging

met het oog op het verkrijgen van de bescherming van het letterwoord dat zij wil vermelden in de voordrachten van
kandidaten en van een gemeenschappelijk volgnummer. De voordracht vermeldt welk letterwoord, bestaand uit ten
hoogste zes letters, boven de kandidatenlijst moet komen op het stembiljet.

Een zelfde letterwoord kan worden gesteld, hetzij in een enkele nationale taal, hetzij vertaald in een andere
nationale taal, hetzij in een nationale taal samen met de vertaling in een andere nationale taal.

Het voorstel tot lijstenvereniging moet worden ondertekend door ten minste vijf parlementsleden die tot de
politieke formatie behoren die dat letterwoord zal gebruiken. Wanneer een politieke formatie vertegenwoordigd is door
minder dan vijf parlementsleden wordt het voorstel tot lijstenvereniging ondertekend door alle parlementsleden die tot
deze formatie behoren. Een parlementslid mag slechts één enkel voorstel van lijstenvereniging ondertekenen.

Het voorstel tot lijstenvereniging wordt op dinsdag 29 augustus 2000, de veertigste dag vóór de verkiezing, tussen
tien en twaalf uur, aan de Minister van Binnenlandse zaken of aan diens gemachtigde overhandigd door een
parlementslid-ondertekenaar. Het vermeldt het letterwoord dat zal worden gebruikt door de lijsten van kandidaten die
zich wensen te verenigen, alsook de naam, de voornamen en het adres van de persoon en van diens plaatsvervanger,
die door de politieke formatie zijn aangewezen om in ieder administratief arrondissement te attesteren dat een
kandidatenlijst door haar erkend wordt.

Onmiddellijk na het indienen van de voorstellen tot lijstenvereniging houdt de Minister van Binnenlandse Zaken
een loting tot aanwijzing van de gemeenschappelijke volgnummers.

Bij deze loting wordt voorrang verleend aan de verenigde lijsten die reeds in een of in beide kamers zijn
vertegenwoordigd.

De tabel van de lijstenverenigingen evenals het letterwoord en het gemeenschappelijk volgnummer die hen
werden toegekend worden binnen vier dagen (zaterdag 2 september 2000) in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De Minister van Binnenlandse Zaken stelt de voorzitters van de districtshoofdbureaus, gevestigd in de
provinciehoofdplaats, in kennis van de toegekende gemeenschappelijke volgnummers, van de aan de verscheidene
nummers voorbehouden letterwoorden alsmede van de naam, de voornamen en het adres van de door de politieke
formaties op het niveau van het administratief arrondissement aangewezen personen en van hun plaatsvervangers die
alleen gemachtigd zijn de kandidatenlijsten voor echt te erkennen.

De voordrachten van kandidaten die een beschermd letterwoord en een gemeenschappelijk volgnummer vorderen
moeten vergezeld zijn van het getuigschrift van de door de politieke formatie op het niveau van het administratief
arrondissement aangewezen persoon of van zijn plaatsvervanger, indien dergelijk getuigschrift niet wordt overgelegd,
dan weigert de voorzitter van het districtshoofdbureau het gebruik van het beschermd letterwoord en van het
gemeenschappelijk volgnummer door een niet erkende lijst.

— Wat betreft het bekomen van een « provinciaal nummer » bepaalt artikel 11, § 3 van de Provinciekieswet dat de
kandidaten, of twee van de eerste drie kandidaten, van de lijsten ingediend bij de districtshoofdbureaus die buiten de
provinciehoofdplaats gevestigd zijn, samen met de voordrachtsakte, de voorzitter van het hoofdbureau van hun district
een verzoek in tweevoud mogen overhandigen om hetzelfde volgnummer te verkrijgen als zal worden toegekend aan
een van de lijsten ingediend in de provinciehoofdplaats.

De voorzitter die een dergelijk verzoek ontvangt zendt onmiddellijk een exemplaar aan de voorzitter van het
hoofdbureau in de provinciehoofdplaats. De kandidaten, of twee van de eerste drie kandidaten, van de in de
hoofdplaats voorgedragen lijsten mogen ter plaatse tot de vijfentwintigste dag vóór de stemming (woensdag
13 september 2000), vóór zestien uur, inzage nemen van de verzoekschriften en daarop hun verklaring van bewilliging
of afwijzing stellen.
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32. Op een lijst mag het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht niet meer bedragen dan twee derde van het totaal
aantal bij de verkiezing te begeven zetels.

Indien het aldus bekomen resultaat decimalen bevat, worden die naar boven of naar beneden afgerond naargelang
ze al dan niet 0,50 bereiken (art; 11, § 1 PKW).

De bevordering van een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen is voor het eerste verplicht wettelijk
toegepast bij de Provincie-en gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1994. Bij deze verkiezingen in 1994 werd de
drie vierde-verhouding in acht genomen(bij de verkiezingen van het jaar 2000 geldt dus de twee derde-verhouding).
Om een correcte toepassing van de nieuwe wettelijke regeling te verzekeren bij de Provincie- en gemeenteraadsver-
kiezingen is de omzendbrief van 22 juni 1994 in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1994 bekendgemaakt.

Deze omzendbrief stelt onder meer :
— Indien het verkregen resultaat decimalen bevat, schrijft de wet voor dat deze naar boven of naar beneden

moeten worden afgerond naargelang ze al dan niet 0,50 bereiken. Wat specifiek het geval betreft waarbij het decimaal
getal gelijk is aan 50, vereist een correcte toepassing van het wettelijk voorschrift dat het resultaat naar boven wordt
afgerond.

— De wet verplicht het bureau dat belast is met het onderzoek van de geldigheid van de voordrachtsakten, de
kandidatenlijsten die niet aan het wettelijk voorschrift inzake de evenwichtige samenstelling van de lijsten voldoen, af
te wijzen.

— de indieners van de lijsten die om die redenen zijn afgewezen bij de voorlopige vaststelling, of, bij gebreke
hieraan, een van de kandidaten die op de lijst staan, beschikken echter over de mogelijkheid om voor de definitieve
vaststelling van de lijsten een verbeteringsakte in te dienen bij de voorzitter van het bureau om die onregelmatigheid
te verhelpen.

In dat geval moeten de kandidaten van het geslacht dat oververtegenwoordigd is in verhouding tot het toegelaten
maximum hun bewilliging uitdrukkelijk intrekken en de nieuwe kandidaten van het andere geslacht die ter vervanging
worden voorgedragen, de hun aangeboden kandidatuur in een schriftelijke verklaring bewilligen.

Berekening van twee derdeverhouding :

Formule =
Totaal aantal bij de verkiezing te begeven zetels × 2

3

Totaal aantal te begeven zetels in het district Maximaal aantal kandidaten
van hetzelfde geslacht per lijst

2 1

3 2

4 3

5 3

6 4

7 5

8 5

9 6

10 7

11 7

13 9

14 9

15 10

16 11

20 13

22 15

25 17

26 17

30 20

Dit maximaal aantal kandidaten van hetzelfde geslacht per lijst blijft ook behouden bij onvolledige lijsten, die
worden ingediend bij het hoofdbureau.

33. De voordrachten van kandidaten zijn slechts ontvankelijk indien zij vergezeld zijn van een verklaring van
bewilliging, ondertekend door ieder van deze kandidaten. Deze verklaring van bewilliging moet binnen de gestelde
termijn van de voordrachtsakte, tegen ontvangstbewijs, aan de voorzitter van het districtshoofdbureau overhandigd
worden.

De indiening gebeurt door dezelfde personen als die, aangewezen voor de indiening van de voordrachtsakten.

De bewilligde kandidaten wier naam voorkomt op eenzelfde voordracht worden geacht een enkele lijst te vormen.

In hun verklaring van bewilliging verbinden de kandidaten zich ertoe de wetsbepalingen inzake beperking en
controle van de verkiezingsuitgaven na te leven en deze uitgaven aan te geven.

Zij verbinden zich ertoe bij de aangifte van hun uitgaven een verklaring betreffende de herkomst van de
geldmiddelen te voegen en daarbij de identiteit van de privé-personen die een gift hebben gedaan, vertrouwelijk te
houden. De lijstaanvoerder moet bovendien binnen dertig dagen na de datum van de verkiezingen de uitgaven van de
verkiezingspropaganda van de lijst, almede de herkomst van de geldmiddelen aangeven en daarbij de identiteit van
de privé-personen die een gift hebben gedaan, vertrouwelijk houden.
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De Minister van Binnenlandse Zaken stelt de tekst vast van die verklaringen, die in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt.

De kandidaten kunnen in dezelfde verklaring van bewilliging een getuige en een plaatsvervangende getuige
aanwijzen om de vergaderingen van het districtshoofdbureau, voorgeschreven bij de artikelen 11 tot en met 13, en de
door dit bureau na de stemming te vervullen verrichtingen bij te wonen, alsmede een getuige en een plaatsvervangende
getuige voor elk kantonhoofdbureau om de vergadering, voorgeschreven bij artikel 150 van het Kieswetboek alsmede
de door dit bureau na de stemming te vervullen verrichtingen, bij te wonen.

34. Wordt een afzonderlijke bewilligingsakte (formulier H/12) afgegeven voordat de voordrachtsakte is ingediend
dan weigert de voorzitter niet deze te ontvangen, maar verwittigt hij de kandidaten dat hun bewilliging voortijdig is.
Als deze er niettemin de voorkeur aan geven de akte niet opnieuw te moeten indienen, zal hij er zich toe beperken in
het ontvangstbewijs te constateren dat de akte afgegeven is door ″M. ........... die verklaren als kandidaten voor ................
door M. ............ en consorten voorgedragen te zijn″.

35. Naar luid van artikel 15 van de Provinciekieswet mogen de kandidaten zich alleen met andere lijsten verbinden
wanneer de voordragende kiezers, in de voordrachtsakte hun instemming daartoe gegeven hebben en wanneer de
kandidaten zelf zich dit recht hebben voorbehouden in de akte waarbij zij de aangeboden kandidatuur hebben
bewilligd. Het is gewenst dat de voorzitter degenen die een akte afgeven, waarin bedoelde instemming of voorbehoud
niet voorkomt, wijst op de gevolgen die voor de kandidaten voortspruiten uit het ontbreken van die vermelding
(formulieren H/20 tot H/22).

36. De voorzitter mag een binnen de gestelde termijn ingediende akte van voordracht of van bewilliging niet
weigeren, hoe klaarblijkend de daarin voorkomende onnauwkeurigheden ook mogen zijn.

Hij geeft er ontvangstbewijs van (formulieren H/11 of H/12) en schrijft onderaan de voordrachtsakte : ″Afgegeven
door M. .......................... 19.. om ..... uur″.

37. De voorzitter van het districtshoofdbureau stuurt onmiddellijk na het verstrijken van de termijn voor het
indienen van de lijsten een uittreksel uit alle ingediende lijsten aan de provinciegouverneur die hem uiterlijk de
vierentwintigste dag vóór de stemming om zestien uur kennis geeft van de gevallen van meervoudige kandidaatstel-
ling.

Dit uittreksel moet de naam, de eerste voornaam en de geboortedatum van de kandidaten bevatten. Onderaan elk
uittreksel vermeldt de voorzitter in voorkomend geval het voorstel tot lijstenvereniging, alsmede het letterwoord van
elke lijst (art. 11, § 2 PKW).

b) Voorlopige afsluiting van de kandidatenlijst (art. 12 PKW).
38. Het hoofdbureau komt, voor het voorlopig afsluiten van de kandidatenlijst, bijeen maandag 11 september 2000,

27e dag vóór de stemdag om 16 uur.
De aangewezen getuigen, mogen ten getale van één getuige per lijst (of per alleenstaande kandidatuur) de

vergadering bijwonen; doch men mag er de kandidaten noch de kiezers, die de overhandiging der voordracht gedaan
hebben, toelaten.

39. Deze getuigen moeten kiezers in het district zijn. Zij bewijzen hun hoedanigheid aan de hand van een
informatiebrief, ondertekend door een kandidaat en medeondertekend door de voorzitter van het kiescollege. Bij
gebreke daarvan mag desnoods het bureau zich er toe beperken te vergen dat de getuige zijn identiteit bewijst.

Het spreekt vanzelf dat zo een voordragende kiezer of een kandidaat als getuige is aangewezen, deze als zodanig
het recht heeft de vergadering voor de voorlopige afsluiting bij te wonen.

40. Inzake de verkiesbaarheidsvereisten dient er te worden op gewezen dat hieraan moet voldaan zijn uiterlijk de
dag van de verkiezingen.

Het hoofdbureau is gemachtigd de kandidaten af te wijzen die op die dag :
— de vereiste leeftijd nog niet bereikt zullen hebben;
— of nog van het verkiesbaarheidsrecht uitgesloten of in de uitoefening ervan geschrapt zullen zijn.
Het hoofdbureau is niet bevoegd om over de andere verkiesbaarheidsvereisten te oordelen (nationaliteit en

hoofdverblijfplaats).
Het wijst tevens de kandidaten af die de bedoelde verklaring inzake verkiezingsuitgaven niet bij hun verklaring

van bewilliging hebben gevoegd.
Het bureau wijst bovendien de lijsten af waarvan het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht meer dan twee

derde bedragen van het totaal aantal bij de verkiezing te begeven zetels.
41. Wat het opstellen van de processen-verbaal betreft, dient U zich te houden aan formulier H/13, dat tevens een

leidraad voor de verrichtingen is. De bepalingen betreffende niet-toepasselijke veronderstellingen moeten zorgvuldig
doorgehaald worden.

U dient op te merken dat zo het bureau een kandidatuur weert wegens onverkiesbaarheid of een bezwaarschrift,
waarbij onverkiesbaarheid van een kandidaat wordt ingeroepen, hoger beroep openstaat (art. 14 PKW).

1° Onderzoek van de regelmatigheid van de voordrachtsakten.
42. Het hoofdbureau moet de voordrachtsakten reeds bij de voorlopige afsluiting grondig onderzoeken. Het bezit

daarvoor immers al de nodige gegevens en, in tegenstelling met wat vroeger gebeurde, is het na de voorlopige
afsluiting en niet meer na de definitieve afsluiting, dat eventueel verbeterings- of aanvullingsakten kunnen ingediend
worden.

Voor het voordragen van de kandidaten en het bewilligen van de kandidaturen, wordt in de regel gebruik gemaakt
van gedrukte formulieren (formulieren H/9 en H/10).

Er zij opgemerkt dat het niet wettelijk verplicht is van die formulieren gebruik te maken en dat het volstaat dat de
ingediende akten de bij de wet voorgeschreven vermeldingen behelzen.

Het is geboden ter zake geen bekrompenheid aan de dag te leggen.
43. Het onderzoek naar de geldigheid van de voordrachtsakten door het hoofdbureau gaat inzonderheid over de

regelmatigheid van het indienen dezer akten. De door de voorzitter aangetekende vermelding onderaan of in de rand
van de voordrachtsakten moeten het bureau in de mogelijkheid stellen de regelmatigheid van die indiening te
beoordelen. Eventueel beoordeelt het bureau de graad van gewichtigheid van de begane onregelmatigheden en hun
invloed op de geldigheid van de kandidaatstellingsakte zelf.

Het bureau gaat insgelijk het aantal na van de kiezers of de provincieraadsleden die de voordrachtsakte hebben
ondertekend. Dit betreft ten minste 50 provincieraadskiezers of drie aftredende provincieraadsleden, woonachtig in de
desbetreffende provincie.
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1° KIESVOORWAARDEN VOOR BELGEN
(art. 1, § 1 PKW).
Om als Belgische kiezer zijn stem uit te brengen moeten vier voorwaarden vervult zijn :
1. Belg zijn
De wijze waarop de Belgische nationaliteit werd bekomen (geboorte, naturalisatie, huwelijk, optie); speelt geen rol.
2. De volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
3. Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een gemeente van de provincie.
4. Zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing, die bepaald worden in de artikelen 6 en 7

van het Kieswetboek.
Personen die tot een criminele straf (levenslang, dwangarbeid, hechtenis en opsluiting) werden veroordeeld,

worden definitief uitgesloten van het kiesrecht.
In de uitoefening van het kiesrecht zijn geschorst :
— de gerechtelijk onbekwaamverklaarden en de personen die onder het statuut van verlengde minderjarigheid

zijn geplaatst (artikel 489-515 burgerlijk Wetboek)
— personen die tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden zijn veroordeeld, op voorwaarden dat de straf

zonder uitstel is uitgesproken en dat er geen hoger beroep meer tegen mogelijk is.
— personen die ter beschikking van de regering werden gesteld onder de vorm van internering.
De voorwaarden 1 en 3 moeten vervuld zijn op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (= 1 augustus 2000).
De voorwaarden 2 en 4 moeten vervuld zijn op de dag van de stemming.
2° VERKIESBAARHEIDSVOORWAARDEN VOOR BELGEN
(art. 23 PKW).
Om tot Provincieraadslid te kunnen worden verkozen moet men :
1. Belg zijn
De wijze waarop de Belgische nationaliteit werd bekomen (geboorte, naturalisatie, huwelijk, optie); speelt geen rol.
2. De volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
3. In het bevolkingsregister van een gemeente van de provincie ingeschreven zijn.
Niet verkiesbaar zijn :
1. Zij die door veroordeling ontzet zijn uit het recht om gekozen te worden.
2. Zij die zich bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing, die bepaald worden in de artikelen 6

en 7 van het Kieswetboek.
Personen die tot een criminele straf (levenslang, dwangarbeid, hechtenis en opsluiting) werden veroordeeld,

worden definitief uitgesloten van het kiesrecht.
In de uitoefening van het kiesrecht zijn geschorst :
— de gerechtelijk onbekwaamverklaarden en de personen die onder het statuut van verlengde minderjarigheid

zijn geplaatst (artikel 489-515 Burgerlijk Wetboek)
— personen die tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden zijn veroordeeld, op voorwaarden dat de straf

zonder uitstel is uitgesproken en dat er geen hoger beroep meer tegen mogelijk is.
— personen die ter beschikking van de regering werden gesteld onder de vorm van internering.
De verkiesbaarheidsvereisten moeten uiterlijk op de dag van de verkiezingen vervuld zijn.
De kiezer mag niet meer dan één voordracht van kandidaten voor dezelfde verkiezing ondertekenen.
Een aftredend raadslid mag in hetzelfde kiesdistrict niet meer dan één voordracht van kandidaten voor dezelfde

verkiezing ondertekenen.
De kiezer die of het aftredend lid dat dit voorschrift overtreedt, is strafbaar met de straffen bepaald bij artikel 202

van het Kieswetboek.
De inbreuk wordt door het hoofdbureau aan het parket gemeld. Deze onregelmatigheid mag evenwel niet ten

gevolge hebben het aantal handtekeningen op de akten te verminderen, en al de handtekeningen van kiezers die met
miskenning van het wetvoorschrift zijn aangebracht, blijven geldig voor de lijsten.

44. De voordrachtsorde van de kandidaten wordt bepaald hetzij door de schikking zelf van de namen in de akte,
hetzij door een naast elke naam geplaatst rangnummer.

Het aantal kandidaten mag dat van de te begeven mandaten niet te boven gaan.
Bij inbreuk is geheel de akte foutief en moet zij afgewezen worden. Doch om de onregelmatigheid te kunnen

beoordelen, moet het bureau enkel het aantal kandidaten in aanmerking nemen die regelmatig bewilligd hebben en
eventueel rekening houden met ambtshalve gedane schrappingen zo er meervoudige kandidaturen zijn.

Het bureau onderzoekt zorgvuldig of de kandidaten hun kandidatuur hebben bewilligd bij een schriftelijk en
ondertekende verklaring.

45. Bij een meervoudige kandidatuur schrapt het bureau de naam van de kandidaat op beide lijsten.
In zijn vergadering voor de voorlopige afsluiting hoeft het hoofdbureau zich niet in te laten met de meervoudige

kandidaturen, die in verschillende colleges voorkomen, vermits de mededeling van de inlichtingen van de
provinciegouverneur slechts ter vergadering voor de definitieve afsluiting is voorgeschreven (donderdag 14 septem-
ber 2000, 24e dag vóór de stemming om 16 uur uiterlijk).

2° Onderzoek van de verkiesbaarheid van de kandidaten.
46. De kandidaat moet voor het bureau zijn verkiesbaarheid niet bewijzen. Daarentegen moet het bureau om een

kandidaat te weren in het bezit zijn van de bewijzen van de onverkiesbaarheid van de betrokkene. Indien dit bewijs
niet is bijgebracht, stelt het bureau zulks vast en behoudt het de kandidaat op de lijst. Mochten naderhand bij de
onderzoekende instanties nieuwe elementen ingebracht worden dan mogen deze voorheen de nodige gevolgtrekkin-
gen er uit maken.

47. In rechte kan het bureau een kandidaat wegens onverkiesbaarheid, ambtshalve en zonder enige bemoeiing van
de tegenstanders weren. Feitelijk zal het bureau over ’t algemeen slechts ingevolge een betwisting handelen. Is er geen
betwisting dan is het haast zeker dat zijn aandacht er niet werd op gevestigd of dat het bewijs van de onverkiesbaarheid
hem niet werd aangebracht.

De wet heeft evenwel aan de voorzitter van het hoofdbureau een zekere taak ter zake van de bewijslast
opgedragen. Immers moet indien bij het voorlopig afsluiten van de kandidatenlijst het hoofdbureau sommige
kandidaten wegens onverkiesbaarheid geweerd heeft, of indien een bezwaarschrift, steunend op onverkiesbaarheid,
werd ingediend, de voorzitter van dit bureau het betrokken gemeentebestuur om toezending vragen van een
gewaarmerkt afschrift van of uittreksel uit alle documenten die het in zijn bezit heeft en die nadere aanwijzingen
kunnen verschaffen omtrent de verkiesbaarheid van die kandidaten. Op hem rust ten deze een dwingende verplichting.
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Artikel 12 van de Provinciekieswet bepaalt echter dat een bezwaarschrift met redenen moet zijn omkleed; vage
beweringen kunnen dus niet volstaan om de voorzitter er toe te verplichten tot voornoemde onderzoekingen over te
gaan.

48. Afgezien van de bovenvermelde verplichting heeft de voorzitter evenwel het recht tot andere onderzoekingen
over te gaan. Er zij opgemerkt dat het hier om een recht gaat en niet om een formele verplichting. Wanneer het echter
een geval van onwaardigheid betreft, is de voorzitter er moreel toe gehouden alle bijkomende onderzoekingshande-
lingen te verrichten, welke nodig mogen blijken, daar een van de hoofdoogmerken is te voorkomen dat onwaardige
burgers nutteloze beroering rond hun naam doen ontstaan en aldus de verkiezingen van hun werkelijk doel afwenden.

49. Hiervoor werd de aandacht erop gevestigd dat reeds bij de voorlopige afsluiting de voordrachtsakten grondig
moeten worden onderzocht en voor de materiële regelmatigheid ervan uitspraak dient te worden gedaan. Wat de
verkiesbaarheid betreft ligt het probleem anders, vermits men doorgaans over weinig beoordelingsgegevens zal
beschikken en de wet de ten deze te verrichten opzoekingen na de voorlopige afsluiting plaatst.

Rechtens is het bureau bevoegd een kandidaat wegens onverkiesbaarheid af te wijzen bij de voorlopige afsluiting
van de lijsten. Er moet echter omzichtig worden gehandeld. Immers, zelfs wanneer er op dat ogenblik bij het bureau
reeds documenten zijn ingediend, waaruit de onverkiesbaarheid van de kandidaten blijkt, zoals b.v. een exemplaar van
het Belgisch Staatsblad tot vaststelling van het verval van de politieke rechten, dan nog is de grootste reserve geboden,
omdat een latere beslissing de eerste kan hebben teniet gedaan.

Derhalve is het doorgaans, behoudens in een klaarblijkend en algemeen bekend geval, geraden elke beslissing
omtrent de verkiesbaarheid tot bij de definitieve afsluiting uit te stellen.

50. De uitsluiting en de schorsing van het kiesrecht worden geregeld door de artikelen 6 en 7 van het Kieswetboek.

Ik vestig hierbij uw aandacht op artikel 149 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse
bepalingen (Belgisch Staatsblad van 23 december 1994) dat artikel 7, 2° van het Kieswetboek als volgt vervangt :

« 2° Zij die tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden zijn veroordeeld, met uitsluiting van degenen die
veroordeeld zijn op grond van de artikelen 419 en 420 van het Strafwetboek.

De onbekwaamheid duurt zes jaar wanneer de straf meer dan vier maanden tot minder dan drie jaar bedraagt en
twaalf jaar wanneer de straf ten minste drie jaar bedraagt.

Deze wet treedt in voege op 2 januari 1995 en maakt de betrokken peroon kiesgerechtigd ondanks zijn opgelopen
straf als die minder of gelijk is aan vier maanden. Deze regeling geldt eveneens voor de bestaande veroordelingen van
minder dan 4 maanden vóór 2 januari 1995 in kracht van gewijsde. Tevens wordt in dit nieuwe artikel geen onderscheid
meer gemaakt tussen vrijwillig en onvrijwillig misdrijf vanaf 2 januari 1995.

51. Voor de opmaking van het proces-verbaal dient men het formulier H/13 te gebruiken. Dit formulier behelst
verschillende hypotheses en het spreekt vanzelf dat al wat niet passend is zorgvuldig moet worden geschrapt. Het is
echter duidelijk dat de vermeldingen op dat formulier enkel als aanwijzing dienen en geenszins de hoofdbureaus
binden.

Op te merken valt dat zo het hoofdbureau de voordracht van sommige kandidaten voor onregelmatig verklaart,
de redenen van die beslissing in het proces-verbaal moeten opgenomen worden. Die bepaling dient te worden
toegepast, welke ook de onregelmatigheid zij, dus eveneens en vooral wanneer een kandidaat wegens onverkiesbaar-
heid geweerd werd.

Er zij ook opgemerkt dat, volgens het formulier, de kandidatenlijst in bijlage wordt opgemaakt; de reden hiervan
is dat één van de exemplaren van het formulier, houdende het proces-verbaal, aan het Hof van beroep kan moeten
toegezonden worden en aldus vermeden wordt de lange lijst van de kandidaten nutteloos te moeten overschrijven.

Het proces-verbaal van de voorlopige afsluiting moet door de leden van het bureau en door al de aanwezige
getuigen ondertekend worden.

Wanneer het districtshoofdbureau de voordracht van bepaalde kandidaten dus onregelmatig verklaart, worden de
redenen van die beslissing in het proces-verbaal opgenomen en onmiddellijk wordt een uittreksel hieruit, met de
woordelijke opgave van de aangevoerde redenen, bij aangetekende brief toegezonden aan de kiezer of de kandidaat die
de akte, waarop de afgewezen kandidaten voorkomen, heeft overhandigd.

Is de overhandiging door twee of meer ondertekenaars gedaan, dan wordt de brief gericht aan de indiener die als
eerste in de voordrachtsakte werd aangewezen.

Wanneer de onverkiesbaarheid van een kandidaat als reden is aangevoerd wordt het uittreksel uit het
proces-verbaal op dezelfde wijze ook aan die kandidaat gestuurd.

Zij die de aanvaarde of afgewezen lijsten hebben ingediend of, bij hun ontstentenis, een van de erop voorkomende
kandidaten, kunnen dinsdag 12 september 2000, de zesentwintigste dag vóór de stemming, tussen 13 en 16 uur, op de
plaats aangewezen voor het indienen van de voordrachten, bij de voorzitter van het districtshoofdbureau, tegen
ontvangstbewijs een met redenen omkleed bezwaarschrift tegen de aanvaarding van bepaalde kandidaturen indienen.

De voorzitter van het districtshoofdbureau geeft aan de kiezer of aan de kandidaat die de betwiste voordracht heeft
ingediend, onmiddellijk bij aangetekende brief kennis van het bezwaar, onder vermelding van de aangevoerde
redenen. Is de indiening door twee of drie ondertekenaars gedaan, dan wordt de brief gericht aan de indiener die de
kandidaten als eerste in de voordracht hebben aangewezen.

Wanneer de verkiesbaarheid van een kandidaat wordt betwist, wordt ook hij op de zelfde wijze daarover
rechtstreeks ingelicht.

Indien het districtshoofdbureau bij het voorlopig afsluiten van de kandidatenlijst bepaalde kandidaten wegens
onverkiesbaarheid heeft afgewezen of indien een bezwaarschrift, gegrond op de onverkiesbaarheid van een kandidaat,
is ingediend, verzoekt de voorzitter van het districtshoofdbureau het gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats van
de kandidaat bij een door de secretaris van het districtshoofdbureau gedragen schriftelijke vordering hem terstond bij
ter post aangetekende expresbrief een voor eensluidend verklaard afschrift van of uittreksel uit alle stukken toe te
zenden die dat bestuur in zijn bezit heeft, die omtrent de verkiesbaarheid van de kandidaat nadere aanwijzingen
kunnen verschaffen.

Heeft deze kandidaat zijn verblijfplaats niet sedert ten minste vijftien dagen in de gemeente en zijn de stukken
waaruit onverkiesbaarheid kan blijken nog niet bij het gemeentebestuur toegekomen, dan zendt dit de tekst van de
vordering zo vlug mogelijk naar het gemeentebestuur van de vorige verblijfplaats.

De voorzitter kan, indien hij het dienstig acht, andere onderzoekingen instellen zowel over de verkiesbaarheid van
de betrokken kandidaten als over de andere aangevoerde onregelmatigheden.
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Alle stukken die in uitvoering van dit artikel worden aangevraagd worden kosteloos afgegeven.
3° Wat dient te worden gedaan na de voorlopige afsluiting.
52. De dag zelf van de voorlopige afsluiting verricht de voorzitter van het kiescollege de in artikel 12 van de

Provinciekieswet bedoelde notificaties.
Daarvoor mag formulier H/14 worden gebruikt.
53. Dinsdag 12 september 2000, de 26ste dag vóór de stemming, zetelt de voorzitter van het hoofdbureau, van 13

tot 16 uur, voor het in ontvangstnemen van de gemotiveerde bezwaarschriften die tegen de aanvaarding van sommige
kandidaten mochten ingediend zijn (formulier H/15).

De dag zelf notificeert de voorzitter deze bezwaarschriften aan de voordragende kiezers en desgevallend aan de
betrokken kandidaten. (formulier H/16).

Wanneer de voorzitter ambtshalve inlichtingen inwint omtrent de verkiesbaarheid van een kandidaat, is het
aangewezen dat hij zo spoedig mogelijk deze kandidaat ervan verwittigt om hem in de mogelijkheid te stellen zijn
verdediging voor te bereiden en op de vergadering van de definitieve afsluiting der kandidatenlijsten aanwezig te zijn.

De voorzitter van het hoofdbureau zetelt opnieuw op donderdag 14 september 2000 de 24e dag vóór de
stemming, tussen 14 en 16 uur, om eventueel de in artikel 12, § 7 van de Provinciekieswet bedoelde memories en
verbeterings- of aanvullingsakten in ontvangst te nemen.

De verbeterings- of aanvullingsakte is alleen dan ontvankelijk wanneer de voordrachtsakte ofwel een of meer op
deze voordrachten voorkomende kandidaten afgewezen zijn om een van de volgende redenen :

1° gemis van het vereiste aantal regelmatige handtekeningen van voordragende kiezers;
2° te groot aantal kandidaten :
3° gemis van regelmatige bewilliging;
4° geen of onvoldoende vermelding van de naam, de voornamen, de geboortedatum, het beroep, of de

hoofdverblijfplaats van de kandidaten of van de tot indiening van de akte gemachtigde kiezers;
5° niet-nakoming van de regels omtrent de rangschikking van de kandidaten of de schikking van hun namen;
6° niet-nakoming van de regels omtrent de evenwichtige samenstelling van de kandidatenlijsten, bedoeld in

artikel 11, § 1, zevende lid Provinciekieswet.
Behalve in het geval bedoeld onder 6° van het voorgaand lid, mag de verbeterings- of aanvullingsakte geen naam

van een nieuwe kandidaat bevatten. Zij mag in geen geval de in de afgewezen akte aangenomen volgorde van
voordracht wijzigen.

Vermindering van een te groot aantal kandidaten is slechts mogelijk wanneer uit een schriftelijke verklaring van
een kandidaat blijkt dat hij zijn bewilligingsakte intrekt.

De nieuwe kandidaten die worden voorgedragen overeenkomstig het tweede lid, 6°, moeten de hun aangeboden
kandidatuur in een schriftelijke verklaring bewilligen.

De geldige handtekeningen van de voordragende kiezers en van de bewilligende kandidaten, alsmede de
regelmatige vermeldingen in de afgewezen voordracht blijven van kracht indien de verbeterings- of aanvullingsakte
aanvaard wordt.

c) Definitieve afsluiting van de kandidatenlijst (art. 13 en art. 14 PKW).
1° Definitieve afsluiting en eventueel beroep.
54. De donderdag 14 september 2000, 24e dag vóór de stemming om 16 uur, vergadert het bureau om de

kandidatenlijst definitief af te sluiten.
Mogen die vergadering bijwonen : de getuigen, de indieners van de lijsten, en slechts bij hun ontstentenis, de

kandidaten die de dinsdag 12 september 2000, de 26ste dag vóór de stemming, een bezwaarschrift, of de donderdag
14 september 2000, 24e dag vóór de stemming, een memorie of een verbeterings- of aanvullingsakte ingediend
hebben.

Er dient te worden opgemerkt dat zo de indieners van de lijsten en bij hun ontstentenis, de kandidaten de
vergadering voor de definitieve afsluiting mogen bijwonen, dit een gevolg is van het feit dat zij, gerechtigd zijn
gemotiveerde bezwaarschriften of een memorie van wederantwoord bij het bureau in te dienen; door aldus te
handelen, stellen zij zich partij in het geschil en is hun aanwezigheid op de vergadering voor de definitieve afsluiting
verantwoord.

Het spreekt vanzelf dat zo een voordragende kiezer of een kandidaat als getuige is aangewezen, hij in die
hoedanigheid de vergadering mag bijwonen.

Daarenboven mogen, bij betwisting van de verkiesbaarheid van een kandidaat, deze kandidaat en de indiener van
het bezwaar op de vergadering aanwezig zijn. Ze mogen zich door een gemachtigde laten vervangen. Er is niet
voorgeschreven in welke vorm het bewijs van de machtiging moet geleverd worden, maar het is zeker dat de
overlegging van een geschreven machtiging dient te worden geëist.

55. Zowel ten aanzien van die aanwezigheid als van het recht op later beroep, is het niet onbelangrijk te
onderzoeken of de persoon, die vóór de voorlopige afsluiting, geschreven ″opmerkingen″ omtrent de verkiesbaarheid
van een kandidaat heeft ingediend, al dan niet kan gelijkgesteld worden met degene, die na de voorlopige afsluiting,
een ″bezwaarschrift″ ingediend heeft, daar de wet de woorden ″indiener van het bezwaar″ gebruikt. De gelijkstelling
″opmerkingen″ - ″bezwaarschriften″ lijkt niet billijk. De persoon wiens opmerkingen bij de voorlopige afsluiting
verworpen zijn, heeft immers de gelegenheid gehad ze opnieuw bij wijze van bezwaarschrift naar voren te brengen of
te laten naar voren brengen na de voorlopige afsluiting; indien hij zulks niet gedaan heeft, draagt hij er alleen de schuld
van. De ″opmerkingen″ moeten trouwens, in tegenstelling met de ″bezwaarschriften″, niet gemotiveerd zijn. Zij dienen
niet te worden genotificeerd aan de belanghebbende kandidaten, zodat aan deze niet dezelfde garanties tot het
voordragen van hun verdediging gegeven zijn. Daarentegen zou hij wiens schriftelijke opmerking bij de voorlopige
afsluiting geredelijk aangenomen en daarna bij de definitieve afsluiting van de hand gewezen werd, zich benadeeld
kunnen achten doordat hij niet van het ″recht op bezwaar″ heeft kunnen gebruik maken en alzo niet in de gelegenheid
is geweest zijn beroepsrecht uit te oefenen.

Om die moeilijkheid te vermijden, verdient het aanbeveling, enerzijds, aan hen die ″opmerkingen″ maken - om het
even of deze al dan niet worden aangenomen - aan te raden die opmerkingen in de vorm van ″bezwaarschriften″ na
de voorlopige afsluiting te vernieuwen en, anderzijds van het recht om een kandidaat, reeds bij de voorlopige
afsluiting, wegens onverkiesbaarheid te weren, slechts op omzichtige wijze gebruik te maken, zoals reeds hiervoren
werd gezegd. Indien nochtans degene, die schriftelijke ″opmerkingen″ vóór de voorlopige afsluiting ingediend heeft,
aandringt om op de vergadering te mogen aanwezig zijn en, naderhand, om beroep te mogen instellen, lijkt het
wenselijk dat het bureau hem dit toestaat en aan het Hof de zorg overlaat om uitspraak te doen.
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56. Bij de opening van de vergadering voor de definitieve afsluiting, geeft de voorzitter, eventueel, kennis van de
mededelingen van de provinciegouverneur betreffende de meervoudige kandidaturen en doet het bureau onmiddellijk
de nodige schrappingen.

57. De voorzitter geeft vervolgens kennis van alle stukken, die hij na de voorlopige afsluiting mocht ontvangen of
bijeengebracht hebben en na de belanghebbenden te hebben gehoord, sluit de kandidatenlijst definitief af. Indien het
bureau daarbij een kandidaat wegens onverkiesbaarheid weert of een bezwaar, waarbij onverkiesbaarheid aangevoerd
wordt, van de hand wijst, vraagt de voorzitter volgens het geval aan de kandidaat of aan de indiener van het bezwaar
(eventueel van hun gemachtigde), of hij al dan niet tegen de beslissing van het bureau hoger beroep wenst in te stellen.
Er dient te worden opgemerkt dat de tegenwoordigheid, persoonlijk of bij gemachtigde, vereist is, voor de
ontvankelijkheid van het beroep. Luidt het antwoord op de gestelde vraag bevestigend, dan verzoekt de voorzitter de
belanghebbende op het proces-verbaal zelf een verklaring van beroep te ondertekenen.

58. Hier dient te worden aangestipt dat de beslissingen van het hoofdbureau, die geen betrekking hebben op de
verkiesbaarheid van de kandidaten, niet vatbaar zijn voor beroep met uitzondering van de door het bureau genomen
beslissing op grond van artikel 12, § 1, derde lid, van de Provinciekieswet (verklaring inzake beperking en controle van
de verkiezingsuitgaven; in artikel 14, § 1, vierde lid PKW dient te worden gelezen : ...op grond van artikel 12, § 1, derde
lid (i.p.v. tweede lid B materiële fout) van de Provinciekieswet, om een conforme regeling met de andere kieswetten te
hebben).

Het verdient aanbeveling formulier H/13, bestemd voor het opmaken van het proces-verbaal, met zorg te
bestuderen. Verschillende hypothesen zijn erin voorzien en de vermeldingen betreffende die welke zich niet voordoen,
dienen met zorg te worden geschrapt.

59. In geval van beroep verdaagt het districtshoofdbureau de verrichtingen, bepaald in artikel 13 van de
Provinciekieswet en vergadert maandag 18 september 2000, de twintigste dag vóór de verkiezing om 18 uur, om tot die
verrichtingen te kunnen overgaan zodra het in kennis is gesteld van de beslissingen van het Hof van beroep. In dat
geval geschiedt de mededeling van de lijsten vanaf dinsdag 19 september 2000, de negentiende dag vóór de stemming.

In geval van beroepsinstelling, dient U persoonlijk ’s anderendaags, vrijdag 15 september 2000, 23ste dag vóór de
stemming, naar de zetel van het Hof van beroep te gaan ter overhandiging aan de voorzitter van een exemplaar van
het proces-verbaal dat de verklaring van beroep zomede de daarbijgaande stukken bevat. In dat geval, zal het bureau
maandagavond 18 september 2000 om 18 uur, 20ste dag vóór de stemming opnieuw bijeenkomen om de beslissing van
het Hof toe te passen (zie procedure in art. 14 PKW).

In geval van beroep moet dus de voorzitter van het hoofdbureau zich op vrijdag 15 september 2000, 23ste dag vóór
de stemdag, tussen 11 en 13 uur, persoonlijk begeven naar het kabinet van de voorzitter van het Hof van beroep om
hem een expeditie te overhandigen van de processen-verbaal houdende de verklaring van beroep (d.w.z. een exemplaar
van formulier H/17 dat de verklaringen van beroep bevat en ondertekend is door al de leden van het bureau en de
aanwezige getuigen). De voorzitter van het hoofdbureau overhandigt tevens alle documenten, die betrekking hebben
op de geschillen die aanleiding gaven tot beroep en waarvan het bureau kennis heeft gehad.

Op maandag 18 september 2000, 20e dag vóór de stemdag, om 18 uur, vergadert het districtshoofdbureau
opnieuw zo beroep ingesteld werd. Het neemt akte van de beslissingen van het Hof van beroep en wijzigt eventueel
het stembiljet.

Het maakt proces-verbaal op van deze verrichtingen en laat zich hierbij leiden door het laatste deel van
formulier H/13.

2° Nummering van de lijsten (art. 13 PKW).
60. De nummering van de lijsten geschiedt op donderdag 14 september 2000, 24ste dag vóór de stemming, zo er

geen beroep werd ingesteld; als een verklaring van beroep werd geformuleerd, worden de verrichtingen betreffende de
nummering uitgesteld tot de vergadering van maandag 18 september 2000, 20ste dag, vóór de stemming, nadat het
bureau van de beslissing van het Hof van beroep kennis heeft genomen. Bij de nummering moet rekening gehouden
worden met de artikelen 10 en 11 van de Provinciekieswet.

61. Artikel 10, § 2, van de Provinciekieswet bepaalt dat elke in één van beide Kamers vertegenwoordigde politieke
formatie een voorstel kan indienen tot lijstenvereniging met het oog op het verkrijgen van de bescherming van het
letterwoord dat zij wil vermelden in de voordrachten van kandidaten en van een gemeenschappelijk volgnummer. De
voordracht vermeldt welk letterwoord, bestaande uit ten hoogste zes letters, boven de kandidatenlijst moet komen op
het stembiljet. Een zelfde letterwoord kan worden gesteld, hetzij in een enkele nationale taal, hetzij vertaald in een
andere nationale taal, hetzij in een nationale taal samen met de vertaling in een andere nationale taal.

Onmiddellijk na het indienen van de voorstellen tot lijstenvereniging houdt de Minister van Binnenlandse Zaken
een loting tot aanwijzing van de gemeenschappelijke volgnummers (« nationaal nummer »).

Deze loting geschiedt de 40ste dag vóór de stemming (dinsdag 29 augustus 2000).

Bij deze loting wordt voorrang verleend aan de verenigde lijsten die reeds in een of in beide kamers zijn
vertegenwoordigd.

De tabel van de lijstenvereniging evenals het letterwoord en het gemeenschappelijk volgnummer die hen werden
toegekend, worden binnen vier dagen in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt (zaterdag 2 september 2000).

De Minister van Binnenlandse Zaken stelt de voorzitter van de districtshoofdbureaus, gevestigd in de
provinciehoofdplaats, in kennis van de toegekende gemeenschappelijke volgnummers, van de aan de verscheidene
nummers voorbehouden letterwoorden alsmede van de naam, de voornamen en het adres van de door de politieke
formaties op het niveau van het administratief arrondissement aangewezen personen en van hun plaatsvervangers die
alleen gemachtigd zijn de kandidatenlijsten voor echt te erkennen.

De voordrachten van kandidaten die een beschermd letterwoord en een gemeenschappelijk volgnummer vorderen
moeten vergezeld zijn van het getuigschrift van de door de politieke formatie op het niveau van het administratief
arrondissement aangewezen persoon of van zijn plaatsvervanger; indien dergelijk getuigschrift niet wordt overgelegd,
dan weigert de voorzitter van het districtshoofdbureau het gebruik van het beschermd letterwoord en van het
gemeenschappelijk volgnummer door een niet erkende lijst.

62. Artikel 11, § 3, van de Provinciekieswet bepaalt dat de kandidaten, of twee van de eerste drie kandidaten, van
de lijsten ingediend bij de districtshoofdbureaus die buiten de provinciehoofdplaats gevestigd zijn, de voorzitter van
het hoofdbureau van hun district een verzoek in tweevoud mogen overhandigen om hetzelfde volgnummer te
verkrijgen als zal worden toegekend aan een van de lijsten ingediend in de provinciehoofdplaats (« provinciaal
nummer »).

De voorzitter die een dergelijk verzoek ontvangt zendt onmiddellijk een exemplaar aan de voorzitter van het
hoofdbureau in de provinciehoofdplaats. De kandidaten, of twee van de eerste drie kandidaten, van de in de
hoofdplaats voorgedragen lijsten mogen ter plaatse tot de vijfentwintigste dag vóór de stemming, vóór zestien uur,
inzage nemen van de verzoekschriften en daarop hun verklaring van bewilliging of afwijzing stellen.

25671BELGISCH STAATSBLAD — 27.07.2000 — MONITEUR BELGE



63. De voorzitter van het districtshoofdbureau van de provinciehoofdplaats houdt vervolgens een speciale loting
om de volgnummers toe te kennen aan de lijsten die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid, bepaald bij
artikel 11, § 3, en die geen gemeenschappelijk volgnummer overeenkomstig artikel 10, § 2, hebben verkregen. (verzoek
om « provinciaal nummer »).

De loting geschiedt vanaf het nummer dat onmiddellijk volgt op het laatste nummer dat werd toegekend bij de
nationale loting, verricht door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Eerst wordt een volgnummer toegekend aan de volledige lijsten, vervolgens aan de onvolledige lijsten.
De voorzitter deelt onmiddellijk het resultaat van de loting langs de snelste weg mede aan de voorzitters van de

andere districtshoofdbureaus van de provincie.
64. Ieder districtshoofdbureau gaat onmiddellijk over tot de loting met het oog op het toekennen van een

volgnummer aan de lijsten die nog niet van een nationaal volgnummer (artikel 10, § 2, PKW) of een provinciaal
volgnummer (artikel 13, § 2, PKW) zijn voorzien.

De loting geschiedt vanaf het nummer dat onmiddellijk volgt op het laatste nummer dat werd toegekend tijdens
de loting voor het provinciaal volgnummer.

65. Indien er meer kandidaten dan toe te kennen mandaten zijn, maakt het districtshoofdbureau onmiddellijk het
stembiljet op overeenkomstig het bij de Provinciekieswet gevoegd model II. De kandidatenlijst wordt onverwijld
aangeplakt in alle gemeenten van het district. Het aanplakbiljet vermeldt met vette letters in zwarte inkt de naam van
de kandidaten in dezelfde vorm als hieronder voor het stembiljet wordt bepaald, alsmede hun voornaam, hun beroep
en hun hoofdverblijfplaats. De bij deze wet gevoegde onderrichtingen voor de kiezer (model I) worden daarop ook
overgenomen. Vanaf de twintigste dag vóór de stemming deelt de voorzitter van het districtshoofdbureau de officiële
kandidatenlijst mee aan de kandidaten en aan de kiezers die hen hebben voorgedragen, indien zij het vragen.

66. De bepalingen van artikel 128, §§ 1 en 4, van het Kieswetboek, met uitzondering van die betreffende de
opvolgers, zijn van toepassing voor het opmaken van het stembiljet voor de provincieraadsverkiezingen (art. 13,
§ 5, PKW).

Voor de toepassing van de vorige bepalingen worden alleenstaande kandidaten geacht een onvolledige lijst te
vormen.

Er mag echter geen kleiner stemvak aangebracht worden naast de naam en voornaam van alleenstaande
kandidaten.

De voorzitter van het districtshoofdbureau laat het stembiljet voor de provincie drukken op groen papier. Dit groen
stempapier bevindt zich bij het provinciaal bestuur (formulier H/25).

67. De afmetingen worden bij koninklijk besluit bepaald naargelang van het aantal leden dat moet worden gekozen
en van het aantal voorgedragen lijsten.

De afmetingen werden vastgelegd bij koninklijk besluit van 15 april 1994 tot vaststelling van de afmetingen van
de stembiljetten, alsmede de kleur van de stembiljetten voor de rechtstreekse verkiezing van de leden van de raad voor
maatschappelijk welzijn (Belgisch Staatsblad van 23 april 1994).

De hoogte van de stembiljetten voor de provincieraadsverkiezingen wordt vastgesteld op :
— 25 cm wanneer de kiescolleges tot 18 leden te verkiezen hebben;
— 34 cm wanneer het aantal te verkiezen leden 19 of meer bedraagt.
De breedte van de stembiljetten bedraagt 10 cm voor twee lijsten, vermeerderd met 4 cm per bijkomende lijst.
68. Wanneer een kieskanton is samengesteld uit gemeenten met verschillend taalstelsel, zijn de stembiljetten

eentalig in de eentalige gemeenten en tweetalig in de andere.
Zoals in artikel 128 van het Kieswetboek is bepaald, kan het nodig zijn twee of meer onvolledige lijsten in éénzelfde

kolom onder te brengen; er mag echter niet uit het oog worden verloren dat de lijsten verplicht dienen te worden
gerangschikt volgens hun volgnummer en dat de toekenning van die volgnummers, zoals gezegd, in een welbepaalde
volgorde dient te geschieden.

69. U dient er voor te zorgen dat de stembiljetten te rechter tijd aan de verschillende voorzitters van de bureaus
toegezonden worden.

De lijst en de adressen van die voorzitters dienen U door de voorzitter van het kantonhoofdbureau te worden
medegedeeld. Geschiedt die mededeling niet tijdig dan dient daarop bij de betrokken voorzitter te worden
aangedrongen.

U zal op voorhand al de nodige schikkingen moeten treffen opdat het drukken van de stembiljetten tijdig zou
geschieden. Desnoods zal U zich moeten wenden tot drukkers buiten de gemeente, wier machines en personeel alle
waarborg geven met het oog op een goede en prompte uitvoering van het werk.

70. Ik vestig uw aandacht op het bepaalde in artikel 128 van het Kieswetboek. Volgens dit artikel moeten de
nummers boven elke kandidatenlijst ten minste 1 centimeter hoog en 4 millimeter breed zijn. De wetgever had
hiermede alleen op het oog het drukken van zeer leesbare cijfers te verzekeren. Het spreekt vanzelf dat rekening dient
te worden gehouden met de technische mogelijkheden en dat het cijfer niet overal dezelfde breedte moet hebben;
bovendien moet ook gelet worden op de beschikbare ruimte en mogen geenszins buitenmatige cijfers worden gebruikt.

Het letterwoord (bestaande uit ten hoogste 6 letters) wordt gedrukt in hoofdletters van 5 millimeter en deze letters
worden horizontaal geplaatst.

Anderzijds moet het cirkeltje van dezelfde kleur van het papier in het midden van de stemvakken 4 mm doormeter
hebben. Deze doormeter is vereist zowel voor het kopstemvak als voor de naamstemvakken. In tegenstelling met wat
gezegd werd voor de hoogte en de breedte van het nummer, waarvoor aan het bureau een zekere vrijheid wordt
gelaten, moet men zich absoluut aan de doormeter van 4 mm voor het cirkeltje houden, teneinde de stemopnemings-
verrichtingen te vergemakkelijken.

71. Het ″goed om af te drukken″ dient door U te worden gegeven op de proef die de drukker U dringend moet
voorleggen. Als de pakken stembiljetten bestemd voor de voorzitters van de stembureaus in de drukkerij zelf gemaakt
worden, geeft het ″goed om af te drukken″ het aantal biljetten op (dit der kiezers van het stembureau vermeerderd met
10 %), die dienen te worden toegezonden aan elke bureauvoorzitter daags vóór de verkiezing. Het aantal stembiljetten
wordt opgetekend op het pak dat behoorlijk verzegeld en van het adres van de bestemmeling voorzien wordt.

Voor het bestellen van deze pakken ten huize door de post, is het nuttig dat U op voorhand met de chef van het
postkantoor overlegt.

Het inpakken van de stembiljetten moet onder toezicht van de voorzitter of van de afgevaardigde van het bureau
geschieden. Het gebruik van stempapier moet nauwkeurig gecontroleerd worden; de bevuilde of onbruikbare bladen
moeten U overhandigd worden en U zal ze onder verzegelde omslag plaatsen.

Het afdrukken moet zorgvuldig nagezien worden. U zal er zorg voor dragen, eens het werk afgelopen, de vormen
uiteen te doen nemen.
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Het vouwen van de stembiljetten moet overeenkomstig artikel 143 van het Kieswetboek geschieden : de stemvakjes
bovenaan de lijsten moeten zich aan de binnenzijde van het dichtgevouwen biljet bevinden. De eerste vouwing moet
horizontaal geschieden derwijze dat de bovenkant van al de lijsten op de benedenhelft van het biljet komt. Door de
tweede vouwing, vertikaal, blijven de vakjes bovenaan de lijsten aan de binnenzijde van het dichtgevouwen biljet.

De getuigen voor de verrichtingen van het hoofdbureau hebben geen toezicht op het drukken en het verpakken
van de biljetten.

De facturen van de drukkers moeten ter vereffening aan de gouverneur van de provincie gezonden worden.
d) Kieskantons met elektronische stemming.
72. In de kieskantons met geautomatiseerde stemming worden geen stembiljetten gedrukt.
De kieskantons met geautomatiseerde stemming zijn (koninklijk besluit van 30 maart 1998 en 11 april 1999 —

Belgisch Staatsblad van 25 april 1998 en 30 april 1999) :
1° Administratief arrondissement BRUSSEL-HOOFDSTAD :
kieskantons Anderlecht, Brussel, Elsene, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en

Ukkel;
2° Provincie ANTWERPEN :
kieskantons Antwerpen, Arendonk, Boom, Brecht, Duffel, Herentals, Hoogstraten, Kapellen, Kontich, Mechelen,

Mol, Puurs, Turnhout, Westerlo en Zandhoven;
3° Provincie HENEGOUWEN :
kieskantons Lens en Frasnes-lez-Anvaing;
4° Provincie LIMBURG :
kieskantons Beringen, Genk, Hasselt, Maasmechelen, Neerpelt, Peer en Voeren;
5° Provincie LUIK :
kieskantons Luik, Wezet, Bitsingen, Fléron, Herstal, Grâce-Hollogne, Aywaille, Saint-Nicolas, Seraing, Verlaine,

Eupen en Sankt Vith;
6° provincie LUXEMBURG :
kieskanton Durbuy;
7° Provincie OOST-VLAANDEREN :
kieskantons Dendermonde, Evergem, Kaprijke, Nevele, Sint-Niklaas, Temse, Waarschoot, Zele en Zomergem;
8° Provincie VLAAMS-BRABANT :
kieskantons Asse, Glabbeek, Haacht, Leuven, Vilvoorde, Zaventem en Zoutleeuw;
9° Provincie WEST-VLAANDEREN :
kieskanton Veurne.
Dit betekent dat voortaan ongeveer 3,2 miljoen kiezers in 201 gemeenten en 62 kieskantons op een totaal van circa

7,3 miljoen kiezers elektronisch gaan stemmen.
De voorzitters van de kantonhoofdbureaus worden hiervan ingelicht door de voorzitter van het districtshoofd-

bureau (formulier H/4bis).
73. Voor de kieskantons met geautomatiseerde stemming werkt het Ministerie van Binnenlandse Zaken de

verkiezingsprogrammatuur uit die is bestemd voor de kantonhoofdbureaus, gemeentelijke hoofdbureaus en de
stembureaus. U dient hierbij op onderstaande wijze te handelen.

Zodra de kandidatenlijsten definitief zijn opgemaakt, of in geval van beroep, zodra het bureau kennis heeft
genomen van de beslissing van het Hof van Beroep stuurt de voorzitter van het hoofdbureau deze lijsten en het hun
toegekende nummer aan de door de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen ambtenaar.

De stukken waarin de gezamenlijke volgnummers en letterwoorden van de voorgedragen lijsten en de
kandidatenlijsten voorkomen, zoals de programmatuur ze op het beeldscherm zal doen verschijnen, worden ter
goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter van elk hoofdbureau. Elke voorzitter valideert de documenten na in
voorkomend geval de nodige inhoudelijke verbeteringen te hebben laten aanbrengen en stuurt de gevalideerde
documenten terug naar de voormelde ambtenaar. De vorm van de lijsten op het beeldscherm is vastgelegd door het
Departement.

74. De gemachtigde ambtenaar laat de geheugendragers, die voor de optelling van de stemmen zijn bestemd,
opmaken voor de kantonhoofdbureaus alsook de geheugendragers die voor de stembureaus zijn bestemd.

Deze dragers, die per stembureau onder verzegelde omslag zijn geplaatst, worden ten minste drie dagen voor de
verkiezing tegen ontvangstbewijs aan de voorzitters van de gemeentelijke hoofdbureaus overhandigd. Op elke omslag
staat de identificatie van het overeenkomstige stembureau vermeld. Een aparte verzegelde omslag per stembureau die
eveneens tegen ontvangstbewijs aan de voorzitters van de hoofdbureaus wordt overhandigd, bevat de nodige
veiligheidselementen voor het gebruik van de geheugendragers.

Ieder kantonhoofdbureau en gemeentelijk hoofdbureau ontvangen ook de verzegelde omslagen voor de totalisatie
van de stemmen in zijn hoofdbureau met de nodige veiligheidselementen.

e) Zonder stemming geëindigde verkiezing.
75. Het hoofdbureau moet, onmiddellijk na het afsluiten van de lijst der kandidaten of na de beslissing van het Hof

van beroep, de kandidaten tot verkozen uitroepen wanneer :
1° Er maar één regelmatig voorgedragen lijst van kandidaten is;
2° Het gezamenlijk getal van al de kandidaten, voorgedragen op afzonderlijke lijsten, het getal van de te begeven

mandaten niet overtreft.
76. Indien in een district de verkiezing zonder stemming geëindigd is, dienen de formulieren H/17 tot H/19 te

worden gebruikt.
Het proces-verbaal van de verkiezing en de voordrachtsakten worden aan de provinciale griffier toegezonden

(formulier H/17).
Het hoofdbureau zorgt voor aanplakking, in elke gemeente, van de uittreksels uit het proces-verbaal, met

mededeling aan de kiezers, volgens het geval, dat zij op de door het oproepingsbesluit bepaalde datum niet zullen
moeten bijeenkomen tot verkiezing van de provincieraad.

Elke gemeente moet ten minste tweemaal zoveel plakbrieven ontvangen als er kiesafdelingen zijn.
Uittreksels uit het proces-verbaal worden daarenboven aan de gekozenen gezonden.
f) Ontvangst van de verklaringen van lijstenverbinding door het centraal bureau van het arrondissement

(art. 15 PKW).
77. De donderdag 28 september 2000, tiende dag vóór de stemdag tussen 14 en 16 uur ontvangt de voorzitter van

het hoofdbureau, die in de hoofdplaats van het administratief arrondissement zetelt, de verklaringen van
lijstenverbinding, die hem door ten minste één der kandidaten afgegeven worden, en waarvan hij ontvangstbewijs
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geeft. Die verklaringen moeten, op straf van nietigheid, door al de kandidaten of door twee van de eerste drie
kandidaten ondertekend zijn en de kandidaten of twee van de eerste drie kandidaten van de aangewezen lijst of lijsten
moeten bij een gelijkaardige verklaring en onder dezelfde voorwaarden hun instemming hiermede verlenen.

Het spreekt vanzelf dat de afgifte van een wederzijdse verklaring geldig is, zelfs wanneer zulks geschiedt door een
enkele van de in gelijk welk district van het arrondissement voorgedragen kandidaten. Met de afgifte van een dergelijke
verklaring mag worden gelijkgesteld de gelijktijdige afgifte van al de eenzijdige verklaringen omtrent de vorming van
eenzelfde verbinding; deze akten samen zijn feitelijk gelijk aan de wederzijdse verklaring; er mag dus toegelaten
worden dat bedoelde gelijktijdige afgifte gedaan wordt door één enkele van de in eender welk district van het
arrondissement voorgedragen kandidaten (formulieren H/20 tot H/22).

78. Is het tijdsbestek voor het indienen van deze akten verstreken, dan onderzoekt het centraal bureau de
regelmatigheid van de akten van verbindingsverklaring die aan de voorzitter van het bureau zijn overhandigd.

Het onderzoekt eerst of de personen die de kandidaten voorgedragen hebben, in de voordrachtsakte deze
gemachtigd hebben groep te vormen met andere kandidaten. Het onderzoekt vervolgens of de kandidaten zelf, in de
akte van bewilliging van kandidatuur, zich de mogelijkheid voorbehouden hebben van dit recht gebruik te maken.
Deze bevinding, wat de kandidaten betreft voorgedragen in een ander district dan dat waar het centraal bureau zetelt,
zal blijken uit de mededeling die de voorzitter van deze bureaus in uitvoering van artikel 15 van de Provinciekieswet
zal gedaan hebben.

Ontbreekt deze machtiging of dit voorbehoud, dan is de verklaring van lijstenverbinding niet ontvankelijk.

79. De verbinding (apparentering) is alleen voor lijsten voorgedragen in verschillende districten van het
arrondissement. Twee lijsten van eenzelfde district kunnen zich niet verbinden. Anderzijds, kan een lijst zich niet
verbinden met twee of meer lijsten die niet onderling verbonden zijn. De verbintenissen moeten wederzijds zijn. Een
verbinding mag slechts lijsten bevatten, die elk verklaard hebben groep te willen vormen met alle anderen.

Onmiddellijk na het onderzoek over de geldigheid van de verklaringen, maakt het centraal bureau, in ’t bijzijn der
getuigen, de tabel van de groepverbonden lijsten (formulier H/22) op. Op deze tabel wordt er voor elke lijstengroep
een letter A, B, C aangeduid volgens de orde in acht genomen voor de indeling der lijsten op het stembiljet dat door
het hoofdbureau van het district, hoofdplaats van het arrondissement, vastgesteld is. Dit hoofdbureau zendt aan de
voorzitters van de districtscolleges, afschrift van de lijsten waarop kandidaten uit hun gebied voorkomen.

Zo één van de lijsten, die van de verbinding deel uitmaakt wordt afgewezen, is de verklaring nog geldig voor de
andere lijsten van de groep. Zo ook wanneer een kandidaat onverkiesbaar wordt bevonden, blijft de verklaring van
lijstenverbinding nog geldig voor de overige kandidaten van de lijst.

Zodra hij deze lijsten ontvangen heeft, doet de voorzitter ze aanplakken in de gemeente van het kiesdistrict.

C. Algemene stemmentelling (art. 18bis, 19, 20 en 21 PKW).

1) Inleiding.

80. In de uit een enkel kieskanton samengestelde districten, doet het districtshoofdbureau de dag zelf van de
stemming de algemene telling der stemmen, zodra het de pakken ontvangen heeft met de tabel van de stemopneming,
pakken die aan de voorzitter van dit bureau overhandigd worden door de voorzitters van de stemopnemingsbureaus,
vergezeld van de getuigen (art. 17 Provinciekieswet).

In de districten bestaande uit verschillende kieskantons, gaat het districtshoofbureau over tot de algemene telling
zodra het in het bezit is van de tabellen van de stemopneming en van de samenvattende tabellen van de
kantonhoofdbureaus.

81. In aanwezigheid van het bureau en van de getuigen maakt de voorzitter van het districtshoofdbureau de
pakken met de stemopnemingstabellen van de kantonhoofdbureaus open en het bureau telt onmiddellijk de stemmen.

Op aanvraag van de voorzitter van het districtshoofdbureau stelt het college van burgemeester en schepenen van
de hoofdplaats van het district hem het personeel en het materieel ter beschikking dat hij nodig heeft voor het
volbrengen van zijn opdracht.

Hetzelfde college bepaalt de vergoeding die door de gemeente aan de aangewezen personen zal worden betaald
(art. 9 septies Provinciekieswet).

Het is hierbij nuttig om eveneens het percentage van de blanco en ongeldige stembiljetten te controleren, teneinde
na te gaan of dit percentage niet abnormaal hoog ligt in vergelijking met de vorige verkiezingen. Indien het percentage
van de blanco en ongeldige stembiljetten abnormaal hoog ligt, wordt aan de desbetreffende voorzitters van de
kantonhoofdbureaus gevraagd een aanvullende controle inzake het aantal blanco en ongeldige stembiljetten te doen en
te bevestigen waarom dit percentage zo hoog ligt.

Bij de verkiezingen in juni 1999 was het gemiddelde van het aantal blanco en ongeldige stembiljetten tussen de 7 à
10 procent van het totaal aantal neergelegde stembiljetten naargelang de soort verkiezing en de kieskring.

82. Voor de provincieraadsverkiezingen draagt het formulier van proces-verbaal van algemene telling de nrs. H/34
en H/35.

Het stemcijfer of kiescijfer van elke lijst wordt gegeven, onderaan de tabel van algemene telling door de geldige
stembiljetten van de lijst- en de naamstemmen op te tellen.

Het stemcijfer van iedere lijst wordt bepaald door de optelling van het getal der stembiljetten waarop een geldige
stem is uitgebracht bovenaan de lijst of op een of meer kandidaten van die lijst.

Alleenstaande kandidaten worden geacht ieder een afzonderlijke lijst te vormen (art. 18bis Provinciekieswet).

2) Verdeling en toekenning van de zetels.

1° - In de districten Brugge, Diksmuide, Veurne, Oostende, Tielt, Eeklo, Aat, Moeskroen, Hoei, Borgworm en
Aarlen, en in de andere districten wanneer geen lijst verbonden is met één of meer lijsten uit andere districten van het
administratief arrondissement. (art. 19 PKW).

a. Kiesdeler - Verdeling van de zetels over de lijsten.

83. Het aantal zetels dat aan elke lijst toekomt, bekomt men door haar stemcijfer door de kiesdeler te delen. De
kiesdeler zelf bekomt men door volgende bewerkingen.

De stemcijfers der lijsten worden op een horizontale lijn geschreven en achtereenvolgens gedeeld door 1, 2, 3, 4 enz.
De quotiënten worden onder de stemcijfers geschreven.
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84. Voorbeeld :

Stemcijfer Lijst 1
54.000

Lijst 2
40.000

Lijst 3
21.000

Lijst 4
9.800

Lijst 5
5.200

DELING
DOOR

1... 54.000 (1e zetel) 40.000 (2e zetel) 21.000 (4e zetel) 9.800 5.200

2... 27.000 (3e zetel) 20.000 (5e zetel) 10.500 (10e zetel) 4.900

3... 18.000 (6e zetel) 13.333 (8e zetel) 7.000

4... 13.500 (7e zetel) 10.000 (11e zetel)

5... 10.800 (9e zetel) 8.000

6... 9.000 6.666

7... 7.714

Door de betrekkelijke belangrijkheid van de stemcijfers en door het aantal te verdelen zetels, in dit geval elf, wordt
bepaald tot hoever met de deling dient te worden doorgegaan.

De hoogste quotiënten in de orde van hun belangrijkheid, worden achtereenvolgens onderlijnd ten belope van het
aantal te begeven zetels. Het laatste onderlijnd quotiënt is de kiesdeler. Deze is het laagste getal stemmen dat op een
zetel recht geeft. In het bij vorenstaand gegeven voorbeeld, wordt verondersteld dat elf zetels te begeven zijn; naast elk
onderlijnd quotiënt staat de orde van toekenning van de zetels aangeduid. De kiesdeler is 10.000.

85. Mocht het gebeuren dat het laatste quotiënt, dat recht geeft op een zetel, hetzelfde is voor twee lijsten, dan
wordt de zetel toegekend aan die van de twee lijsten waarvan het stemcijfer het hoogste is.

In het weinig waarschijnlijk geval, dat, in deze onderstelling, de stemcijfers dezelfde zouden zijn, zou de zetel
toekomen aan de lijst met degene van de twee voor dit mandaat concurrerende kandidaten, die meest stemmen
bekomen heeft of, in de tweede plaats, die de hoogste leeftijd heeft.

Indien het bureau vaststelt dat het getal quotiënten van een lijst, die voor haar de toekenning van zetels bepalen,
het aantal kandidaten van die lijst overtreft, zou het moeten voortgaan met de deling van de stemcijfers van de andere
lijsten totdat al de mandaten kunnen verdeeld worden.

Heel dikwijls laat de deling van de stemcijfers een overschot. Nochtans dient zij alleen in uitzonderlijke gevallen
tot boven de eenheden voortgezet : wanneer twee lijsten als quotiënt hetzelfde geheel getal hebben en dit quotiënt de
kiesdeler of het laatste nuttig quotiënt is. In dit geval is het noodzakelijk de deling tot de breuk voort te zetten.

b. Aanwijzing van de gekozen titularissen en de opvolgers.

86. Na de verdeling van de zetels onder de lijsten, gaat het bureau over tot de aanduiding van de kandidaten aan
wie deze mandaten toegekend zijn (zie verder punten 101 tot 108).

Voor deze aanduiding wordt geen enkele verdeling van de lijststemmen gedaan wanneer het aantal kandidaten
van een lijst gelijk is aan het aantal zetels dat aan de lijst toekomt. Al die kandidaten zijn gekozen.

87. Wanneer een lijst minder zetels bekomt dan zij kandidaten telt, zijn de kandidaten gekozen op wier naam het
meest stemmen werden uitgebracht, tot het aan de lijst toegekend getal zetels uitgeput is. Bij staking van stemmen,
heeft de voordrachtsorde de voorkeur.

Voor de aanduiding van de gekozenen heeft men niet alleen rekening te houden met de naamstemmen, maar ook
met de lijststemmen (beperking met de helft; zie hierna) die onder de kandidaten bij overdracht wordt verdeeld.

Artikel 21 van de Provinciekieswet bepaalt hoe de overdracht gedaan wordt; zij geschiedt op een zelfde wijze, om
het even of er al dan niet lijstverbinding bestaat.

Voor de aanwijzing van de opvolgers dienen de lijststemmen een tweede maal gedeeltelijk te worden
overgedragen (zie verder punten 109 en 110).

2° Wanneer er lijstenverbinding bestaat.

a. Kiesdeler - Verdeling van de zetels over de lijsten (art. 20 PKW)

88. Het districtshoofdbureau stelt de kiesdeler vast, door het totaal aantal geldige stembiljetten uitgebracht in het
district te delen door het aantal toe te kennen mandaten. Deze deler vertegenwoordigt het aantal stemmen dat nodig
is voor een lijst om onmiddellijk recht te hebben op een zetel.

89. Wat de lijsten betreft waarvan het stemcijfer lager is dan de deler en die bijgevolg voor het ogenblik geen recht
hebben op een zetel, schrijft het bureau een zero in de kolom 3 van de laatste tabel van formulier H/34 en brengt in
kolom 4 het hele stemcijfer van de lijst waarvan er inderdaad geen enkele stem gebruikt werd.

90. Voor de lijsten waarvan het stemcijfer hoger is dan de deler, deelt het bureau hun stemcijfer door de kiesdeler
en beperkt de deling tot de eenheden. Deze laatste, die het getal zetels bepalen waarop de lijst ogenblikkelijk recht heeft,
worden geschreven in kolom 3 van voornoemde tabel, en het overschot van de deling, dat het getal niet-gebruikte
stemmen vertegenwoordigt, wordt geschreven in kolom 4.

91. Het publiek wordt in de zaal toegelaten en de voorzitter van het districtshoofdbureau roept de uitkomsten van
de telling af, maar zonder verkozenen aan te duiden.

Na afsluiting van het proces-verbaal worden de verschillende bescheiden van de verkiezing verzonden volgens de
aanduidingen van formulier H/34.

92. Het centraal arrondissementsbureau vergadert ’s anderendaags, dus de maandagmiddag, om tot de
bijkomende verdeling van de zetels, tot het bepalen van de districten waarin de verschillende lijsten die zetels bekomen
en tot de aanduiding van de gekozen kandidaten over te gaan

Het centraal bureau gebruikt hiervoor het formulier H/35 met de bijgevoegde tabellen.

Indien het werk opgeschort is ten gevolge van een vertraging in de ontvangst van een of meer processen-verbaal
van de hoofdbureaus van de districten, kan de vergadering tijdelijk onderbroken worden. Zij wordt dezelfde dag of zo
nodig de volgende dag hervat op het uur waarop de ontbrekende stukken worden verwacht. Het bureau stelt het
stemcijfer van iedere groep vast door een optelling van de stemcijfers van de lijsten die er deel van uitmaken. De andere
lijsten behouden hun stemcijfers.
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93. Het bureau bepaalt door samentelling van de eenheden van de door de districtshoofdbureaus vastgestelde
quotiënten hoeveel zetels de verschillende lijstengroepen en de alleenstaande lijsten voor het gehele arrondissement
reeds hebben verkregen en hoeveel zetels aanvullenderwijs te verdelen zijn.

Tot die aanvullende verdeling laat het alle lijstengroepen toe, behalve die welke in geen enkel district een aantal
stemmen hebben verkregen dat ten minste gelijk is aan zesenzestig ten honderd van de kiesdeler, vastgesteld in elk
district. Het laat eveneens tot die verdeling toe de alleenstaande lijsten die dit procent hebben bereikt.

Het bureau deelt de stemcijfers bedoeld in het eerste lid achtereenvolgens door 1, 2, 3, enzovoort, indien de lijst
nog geen enkele zetel definitief heeft verkregen; door 2, 3, 4, enzovoort, indien zij slechts één zetel heeft verkregen;
door 3, 4, 5, enzovoort, indien zij reeds twee zetels heeft verkregen en zo vervolgens, in dien voege dat bij de eerste
deling telkens gedeeld wordt door een cijfer gelijk aan het totaal van de zetels dat de groep of de lijst zou verkrijgen
indien de eerste van de nog beschikbare zetels haar toegekend werd.

Het bureau rangschikt de quotiënten in de volgorde van hun belangrijkheid totdat een aantal quotiënten gelijk aan
het aantal aanvullend te verdelen zetels is bereikt; elk in aanmerking komend quotiënt brengt de toekenning mee van
een aanvullende zetel aan de betrokken groep of lijst.

94. Het centraal bureau van het arrondissement wijst vervolgens de districten aan waar de verbonden lijsten de
hun toekomende aanvullende zetel of zetels zullen verkrijgen.

Voor de alleenstaande lijsten is de aanwijzing volkomen duidelijk en heeft de toekenning het eerst plaats, en wel
te beginnen met de lijsten die de hoogste in aanmerking komende quotiënten hebben.

Voor de verbonden lijsten geschiedt de aanwijzing als volgt.
De volgorde van de belangrijkheid van de hierboven bedoelde quotiënten bepaalt de orde waarin elke groep

achtereenvolgens aan de beurt komt om de nog toe te kennen zetel te bezetten.
Samen met elke groep komt aan de beurt het district waar de groep een zetel verkrijgt.
95. Te dien einde schrijft het centraal bureau van het arrondissement onder elkaar, in evenveel kolommen als er

alleenstaande lijsten en groepen voor de verdeling aan de beurt komen, de niet vertegenwoordigde stemoverschotten
in, die in de processen-verbaal van bovenbedoelde districten zijn vermeld; het rangschikt ze in de volgorde van hun
belangrijkheid en vermeldt tegenover elk overschot de naam van het district waarop het betrekking heeft.

De groep waaraan de eerste zetel bij de aanvullende toekenning van de mandaten toekomt, verkrijgt hem in het
district dat bovenaan staat in de aan die groep toegewezen kolom, en zo vervolgens. Heeft het aan de beurt komende
district het volle aantal zetels reeds verkregen, dan gaat de zetel die de aan de beurt komende groep toekomt, naar het
district dat onmiddellijk volgt in dezelfde kolom, en in voorkomend geval naar het daarop volgende district.

Zijn alle zetels reeds toegekend in de districten waar de groep kandidaten heeft, dan kan de aanvullende zetel haar
niet worden toegekend en wordt het mandaat dat nog openstaat in het district waar de groep geen kandidaten heeft,
overeenkomstig onderstaande bepalingen aan een andere lijst toegekend.

Wanneer, nadat de lijsten aan de beurt gekomen zijn en de districten aangewezen zijn, bevonden wordt dat in een
district een lijst meer zetels verkrijgt dan zij er kandidaten telt, voegt het centraal arrondissementsbureau de niet
toegekende zetels bij die welke aan de overige lijsten in hetzelfde district toekomen, en zet te dien einde de hierboven
omschreven bewerking voort; ieder nieuw quotiënt brengt toekenning mee van een zetel van de betrokken groep of lijst
die een toereikend aantal kandidaten telt in het district.

Indien een groep van verbonden lijsten recht heeft op meer aanvullende zetels dan zij lijsten telt, wordt de
toekenning van een tweede zetel aan een van deze lijsten, de eerste in de hierboven orde aangegeven, pas gedaan nadat
de andere lijsten van de groep elk een eerste aanvullende zetel hebben verkregen.

96. Voorbeeld bij formulier H/35
De voorzitter van het centraal arrondissementsbureau zal van het hoofdbureau van elk van de districten die

onderscheidenlijk 21, 6 en 4 raadsleden verkiezen, volgende tabellen ontvangen hebben :
District X
21 zetels - Kiesdeler : 28.570

Nummers van de lijsten
en letter van de groep

waartoe de lijst behoort
Stemcijfers Aantal onmiddellijk

verkregen zetels
Overschot van niet verte-
genwoordigde stemmen

1 (A) 238.304 8 9.744
2 (B) 160.510 5 17.660
3 (C) 50.602 1 22.032
4 (D) 102.406 3 16.696
5 9.008 — 9.008
6 27.001 — 27.001
7 (E) 12.148 — 12.148

Totalen..... 599.979 17

District Y
6 zetels - Kiesdeler : 30.433

Nummers van de lijsten
en letter van de groep

waartoe de lijst behoort
Stemcijfers Aantal onmiddellijk

verkregen zetels
Overschot van niet verte-
genwoordigde stemmen

1 (A) 80.502 2 19.636
2 (B) 22.402 — 22.402
3 (C) 12.633 — 12.633
4 (D) 46.206 1 15.773
5 4.022 — 4.022
7 (E) 16.838 — 16.838

Totalen.... 182.603 3
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District Z

4 zetels - Kiesdeler : 36.400

Nummers van de lijsten
en letter van de groep

waartoe de lijst behoort
Stemcijfers Aantal onmiddellijk

verkregen zetels
Overschot van niet verte-
genwoordigde stemmen

1 (A) 45.497 1 9.097

2 (B) 61.259 1 24.859

3 (C) 4.105 — 4.105

4 (D) 34.740 — 34.740

Totalen.... 145.601 2

Het bureau zal de deling moeten doen van het stemcijfer van de lijsten die niet onmiddellijk recht op een zetel
hebben door de kiesdeler van het district, en buiten de verdeling houden de afzonderlijke lijsten waarvoor het quotiënt
van die deling geen 0,66 bereikt, alsmede de groepen voor dewelke het aldus vastgesteld quotiënt in geen enkel district
gezegde breuk bereikt.

In het gegeven voorbeeld sluit het bureau, na dit onderzoek gedaan te hebben, zekere lijsten uit (lijsten van
groep E, alsmede de afzonderlijke lijsten nr. 5 van de districten X en Y).

Daarna maakt het bureau tabel I op en wordt tabel IV gereed gemaakt.

97. De aanvullende verdeling van de zetels wordt gedaan op bovenvermelde wijze over de districten.

In tabel III schrijft het bureau de overschotten van niet vertegenwoordigde stemmen van de lijsten, die de
groepen A, B, C en D uitmaken, volgens hun orde van belangrijkheid en met aanduiding van de districten.

Tabel III. — Overschotten van niet vertegenwoordigde stemmen

GROEP A GROEP B GROEP C GROEP D

Overschotten van
niet vertegenwoor-

digde stemmen
Districten

Overschotten van
niet vertegenwoor-

digde stemmen
Districten

Overschotten van
niet vertegenwoor-

digde stemmen
Districten

Overschotten van
niet vertegenwoor-

digde stemmen
Districten

19.636 Y 24.589 Z 22.032 X 34.740 Z

9.744 X 22.402 Y 12.633 Y 16.696 X

9.097 Z 17.660 X 4.105 Z 15.773 Y

Na toekenning van de eerste bijkomende zetel aan de afzonderlijke lijst nr. 6 bekomt groep D, de tweede
bijkomende zetel in het district Z, waar zij het sterkste niet vertegenwoordigd stemmenoverschot bezit.

De derde zetel wordt toegekend aan de groep B, in het district Z, waar zij het sterkste stemmenoverschot heeft. De
groep C bekomt de vierde zetel in het district X, wegens haar sterkste stemmenoverschot aldaar en men gaat op
dezelfde wijze voort met de verdeling der zetels.

Tabel IV wordt aangevuld.

98. De bijkomende zetels worden toegekend aan de lijstenverbindingen die toegelaten zijn tot de bijkomende
verdeling, in de orde bepaald door de rangschikking van de kiesquotiënten van het arrondissement.

De tot deze verdeling toegelaten lijsten die tot geen enkele groep behoren en die aldus slechts in één district van
het bestuursarrondissement vertegenwoordigd zijn, verkrijgen de bijkomende zetel vóór alle andere lijsten.

Het bureau roept achtereenvolgens de groepen in de bovenvermelde volgorde en wijst aan de eerst geroepen groep
de eerst bijkomende zetel toe. Deze wordt toegekend aan de betrokken groep in het district dat vermeld is boven de
kolom die aan deze groep voorgehouden is. Het tweede kiesquotiënt van het arrondissement bepaalt de toekenning
van de tweede bijkomende zetel. Deze wordt eveneens aan de betrokken groep toegekend in het district dat vermeld
is boven de kolom die aan deze groep voorbehouden is, t.t.z. in dit waar deze het grootst niet vertegenwoordigde
stemmenoverschot bezit.

99. Het bureau vervolgt deze verrichtingen volgens dezelfde procedure totdat alle bijkomende zetels zijn
toegekend. Als een district reeds volledig voorzien is van het aantal zetels dat hem toekomt, kent het bureau de zetel
in kwestie toe aan het district waar de betrokken groep het hoogste niet vertegenwoordigde stemmenoverschot bezit,
voor zover er nog te begeven zetels overblijven. Er valt te bemerken dat de toekenning van een tweede bijkomende
zetel aan de lijst met het grootste niet vertegenwoordigde stemmenoverschot slechts kan gebeuren nadat de andere
lijsten van dezelfde groep vooraf een eerste bijkomende zetel zullen verkregen hebben, voor zover, vanzelfsprekend,
er nog bijkomende zetels te begeven zijn in het of in de districten waar de genoemde groep een lijst heeft ingediend.

100. Voor meer duidelijkheid zijn de uitkomsten van hierboven uiteengezette verrichtingen opgenomen in
navolgende samenvattende tabel.

25677BELGISCH STAATSBLAD — 27.07.2000 — MONITEUR BELGE



Dis-
tricten

Aantal
toe te
kennen
zetels

Aantal
geldige
s t e m -

men

Kies-
delers

Groep A, lijst 1 Groep B, lijst 2 Groep C, lijst 3 Groep D, lijst 4 Alleenstaande lijst 6 Aantal
onmid-
d e l l i j k

ver-
kregen
zetels

Nog
toe te

kennen
zetels

S t e m -
cijfers Zetels

O v e r-
s c h o t -

ten
S t e m -
cijfers Zetels

O v e r-
s c h o t -

ten
S t e m -
cijfers Zetels

O v e r-
s c h o t -

ten
S t e m -
cijfers Zetels

O v e r-
s c h o t -

ten
S t e m -
cijfers Zetels

O v e r-
s c h o t -

ten

X 21 599 979 28 570 238 304 8 9 744 160 510 5 17 660 50 602 1 22 032 102 406 3 16 696 27 001 — 27 001 17 4

Y 6 182 603 30 433 80 502 2 19 636 22 402 — 22 402 12 633 — 12 633 46 206 1 15 773 3 3

Z 4 145 601 36 400 45 497 1 9 097 61 259 1 24 859 4 105 — 4 105 34 740 — 34 74 2 2

Zetels verkregen bij de eerste verdeling ... 11 6 1 4 0 22 9

Arrondissementsstemcijfer ... 364 303 244 171 67 340 183 362 27 001

Arrondissementskiesquotiënten ... : 12 30 358 VII : 7 34 881 III : 2 33 670 IV : 5 36 670 II : 1 27 001

:13 28 023 VIII : 8 30 521 VI : 3 22 446 : 6 30 558 V (1)

: 14 26 021 : 9 27 130 IX : 7 26 193

: 10 24 417 : 8 22 919

Niet vertegenwoordigde stemmenoverschotten

X ................................................................................ 9 744 VIII 17 660 22 032 IV 16 696 V 27 001 I

Y ................................................................................ 19 636 VII 22 402 VI-IX 12 633 15 773

Z ................................................................................ 9 097 24 859 III 4 105 34 740 II

Toekenning van de zetels

X ................................................................................ 8 + 1 = 9 5 + 0 = 5 1 + 1 = 2 3 + 1 = 4 0 + 1 = 1 21

Y ................................................................................ 2 + 1 = 3 0 + 2 = 2 0 + 0 = 0 1 + 0 = 1 6

Z ................................................................................ 1 + 0 = 1 1 + 1 = 2 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 4

Totalen 11 + 2 = 13 6 + 3 = 9 1 + 1 = 2 4 + 2 = 6 0 + 1 = 1 31

(1) In werkelijkheid geeft het quotiënt 27.001 van lijst 6 slechts recht op de 9e bijkomende zetel maar daar die lijst geen deel uitmaakt van een groep, neemt zij haar zetel vóór al de andere lijsten.
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(1) In werkelijkheid geeft het quotiënt 27.001 van lijst 6 slechts recht op de 9e bijkomende zetel maar daar die lijst
geen deel uitmaakt van een groep, neemt zij haar zetel vóór al de andere lijsten.

b. Aanwijzing van de gekozen titularissen en de opvolgers (art. 21 PKW).

101. De wet van 26 juni 2000 (Belgisch Staatsblad van 14 juli 2000) heeft als doelstelling, bij de aanwijzing van de
gekozen titularissen en de opvolgers, het gewicht van de lijststem te verminderen met de helft, zodat de invloed van
het aantal behaalde naamstemmen door de kandidaten aanzienlijk wordt vergroot.

De nieuwe wet voorziet tevens dat alle niet-gekozen titularissen op een lijst als opvolgers worden aangeduid;
m.a.w. de beperking dat het aantal aan te duiden opvolgers is vastgesteld op het dubbel van het aantal gekozen
titularissen op een lijst wordt afgeschaft. Onderstaande instructies houden rekening met deze nieuwe wetgevende
bepalingen.

Wanneer het aantal kandidaten van een lijst gelijk is aan het aantal zetels dat aan de lijst toekomt, zijn al die
kandidaten gekozen.

102. Is dat getal groter, dan worden de zetels toegekend aan de kandidaten die de meeste stemmen hebben
gehaald. Bij gelijk stemmental is de volgorde van de lijst beslissend. Alvorens de verkozenen aan te wijzen, kent het
districtshoofdbureau aan de kandidaten individueel de lijststemmen toe die ten gunste van de orde van voordracht zijn
uitgebracht. Dit aantal lijststemmen wordt verkregen door het getal van de bovenaan de lijst ingevulde stembiljetten
te vermenigvuldigen met het getal van de zetels door deze lijst behaald en dit product, resultaat van deze operatie, te
delen door twee. De toekenning van de lijststemmen geschiedt door overdracht : aan de naamstemmen, door de eerste
kandidaat van de lijst behaald, worden zoveel lijststemmen toegevoegd als nodig is om het verkiesbaarheidscijfer van
die lijst te bereiken; is er een overschot, dan wordt het op gelijke wijze toegekend aan de tweede kandidaat, en zo
vervolgens totdat de helft van het aantal gunstige stemmen voor de volgorde van de overdracht is uitgeput.

103. Het verkiesbaarheidscijfer van elke lijst wordt verkregen door het totaal van de in aanmerking komende
stemmen te delen door het getal van de aan de lijst toegekende zetels, vermeerderd met één. Het totaal van de in
aanmerking komende stemmen wordt verkregen door het stemcijfer (totaal van de stembiljetten met stemmen
bovenaan de lijst of naast een of meer kandidaten van de lijst ingevuld) te vermenigvuldigen met het getal van de zetels
dat aan de lijst toekomt.

104. Wanneer een of meer kandidaten van een lijst verkozen zijn, worden alle niet verkozen kandidaten van de lijst
in de volgorde van de meest behaalde stemmen, of bij gelijk stemgetal in de orde van inschrijving op het stembiljet, tot
opvolgers uitgeroepen.

Voordat die aanwijzing plaatsheeft en nadat het bureau de titularissen heeft aangewezen, gaat het over tot een
nieuwe individuele toekenning van de helft van het aantal lijststemmen die ten gunste van de orde van voordracht zijn
uitgebracht, en zulks op dezelfde wijze als voor de aanwijzing van de verkozen titularissen, maar te beginnen met de
eerste van de niet-verkozen kandidaten naar de orde van voordracht.

105. Wanneer er geen apparentering is geweest - zulks is steeds het geval in de districten die samenvallen met het
administratief arrondissement met dezelfde naam - verricht het districtshoofdbureau de algemene stemmentelling en
de afkondiging van de namen van de gekozenen. Voor de districten waar lijsten verbonden zijn, worden de
verrichtingen gedaan door het centraal arrondissementsbureau t.t.z. door het districtshoofdbureau dat zetelt in de
hoofdplaats van het administratie arrondissement.

Ongeacht of er al dan niet lijstenverbinding is geweest is het een aan iedere lijst eigen verkiesbaarheidscijfer dat
tot maatstaf voor de overdracht van de lijststemmen dient.

106. Alvorens dus tot de aanduiding van de kandidaten over te gaan worden enkel de bovenaan de lijst
uitgebrachte stemmen, die dus gunstig zijn voor de orde van de kandidaatstelling, individueel aan de kandidaten bij
wijze van overdracht toegekend nadat deze stemmen met het aantal aan de lijst toekomende zetels vermenigvuldigd
worden en dit bekomen product wordt gedeeld door twee.

De overdracht geschiedt volgens de voordrachtsorde van de kandidaten en tot beloop, voor ieder van hen, van wat
nodig is om het verkiesbaarheidscijfer eigen aan de lijst te bereiken.

Dit verkiesbaarheidscijfer, aan elke lijst eigen, wordt verkregen door het stemcijfer van de lijst te vermenigvuldigen
met het aantal door de lijst bekomen zetels en het produkt van die vermenigvuldiging te delen door datzelfde aantal
zetels, vermeerderd met één.

Voorbeeld :

Getal aan de lijst toegewezen zetels 5

Volledige stembiljetten (lijststemmen) 641

Onvolledige stembiljetten (naamstemmen) 678

Stemcijfer 1.319

De eerste bewerking bestaat er in het stemcijfer van de lijst (641 + 678 = 1.319) te vermenigvuldigen met het aantal
door de lijst bekomen zetels, dus 1.319 x 5 = 6.595.

Om het verkiesbaarheidscijfer te bekomen, deelt men het aldus bekomen product door het aantal aan de lijst
toegewezen zetels plus één (6.595 : 6 = 1.099, 16 of 1.100 daar de decimalen, hoe klein zij ook zijn, naar boven moeten
worden afgerond).

107. Wanneer het verkiesbaarheidscijfer is vastgesteld moet het aantal van de stemmen, die aan de voordrachtsorde
ten goede komen en onder de kandidaten moeten verdeeld worden, bepaald worden. Dit aantal verkrijgt men door het
aantal biljetten, waarop bovenaan gestemd is, te vermenigvuldigen met het aantal aan de lijst toegewezen zetels
(641 x 5 = 3.205) en dit product te delen door twee (3.205 : 2 = 1.602,5 dus 1.603). Na de deling door twee wordt het
bekomen cijfer met eventuele decimalen systematisch afgerond naar de hogere eenheid, ongeacht het feit de decimalen
al dan niet 0,50 bereiken.

Het bureau heeft dan nog slechts de 1.603 aan de voordrachtsorde ten goede komende stemmen onder de
kandidaten te verdelen. Deze verdeling geschiedt door bij het aantal naamstemmen van elke kandidaat het nodig getal
stemmen te voegen om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
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Hieronder deze verdeling voor het aangeduid voorbeeld :

Namen van de kandidaten Naamstemmen Stemmen toegekend
bij wijze van overdracht

Totaal

Maenhout 202 + 898 = 1.100 1e verkozene

Ducange 166 + 705 = 871 2e verkozene

Hermand 196 ......................................................... 4e verkozene

Jacques 176 ......................................................... 5e verkozene

Linsach 48

Delcampo 197 ......................................................... 3e verkozene

Tilquin 97

Van Diest 91

Robin 160

1.603

Na deze verdeling, stelt men vast dat de kandidaten Maenhout, Ducange, Delcampo, Hermand en Jacques het
grootste aantal stemmen hebben bekomen en als titularissen moeten worden aangewezen.

Er dient te worden opgemerkt dat bij gelijkheid van stemmen de voordrachtsorde op de lijst de voorrang geeft.

108. De namen van de kandidaten worden in de voordrachtsorde de een onder de andere geschreven; zij worden
van een volgnummer voorafgegaan. Naast elke naam, in een tweede kolom, staat het aantal naamstemmen; een derde
kolom wordt voorbehouden voor de toekenning van de lijststemmen bij overdracht; in de laatste kolom komen de
totalen.

Aan de kandidaat, die in aanmerking komt en die zoveel of meer naamstemmen bekomen heeft als het cijfer van
verkiesbaarheid, moeten geen lijststemmen meer toegekend worden.

In de praktijk, indien het aantal lijststemmen groot is, trekt men niet telkenmale van het totaal lijststemmen het
aantal toegekende stemmen af. Enkel op het ogenblik waarop het bureau denkt dat het dit totaal nagenoeg uitgeput
heeft, vergewist het zich van het getal nog beschikbare stemmen, door het getal lijststemmen het totaal van de in de
derde kolom van de tabel reeds ingeschreven stemmen af te trekken.

De samenstelling van de drie kolommen van de tabel stelt het bureau in de mogelijkheid de proef op te maken over
de juistheid van de gedane verdeling.

109. Onmiddellijk na de aanwijzing van de titularissen, gaat het bureau over tot de aanduiding van de opvolgers.

Alle niet-verkozen kandidaten worden als opvolger verkozen verklaard. Een niet-verkozen kandidaat moet ten
minste 1 naamstem hebben behaald om als opvolger te kunnen worden aangeduid.

Krachtens artikel 21, § 2, van de Provinciekieswet, moet het bureau eerst tot een nieuwe individuele toewijzing van
de aan de voordrachtsorde ten goede komende lijststemmen overgaan, te beginnen met de eerste van de niet-gekozen
kandidaten naar de voordrachtsorde.

Voor het volgende voorbeeld geschiedt deze verdeling van de aan de voordrachtsorde ten goede komende
lijststemmen en de aanwijzing van de opvolgers als volgt :

Het aantal te verdelen stemmen (1.603) en het verkiesbaarheidscijfer (1.100) zijn dezelfde als deze die gediend
hebben bij de aanwijzing van de titularissen.

Namen van de kandidaten Naamstemmen Stemmen toegekend
bij wijze van overdracht

Totaal

Linsach 48 + 1.052 = 1.100 1e opvolger

Tilquin 97 + 551 = 648 2e opvolger

Van Diest 91 ......................................................... 4e opvolger

Robin 160 ......................................................... 3e opvolger

1.603

Er mag niet uit het oog worden verloren dat deze nieuwe verdeling volkomen onafhankelijk is van de eerste; in
de onderstelling dus dat een niet tot titularis aangewezen kandidaat, bij de eerste verdeling van lijststemmen bij wijze
van overdracht begunstigd werd, mag met deze stemmen, bij de tweede verdeling van de aan de voordrachtsorde ten
goede komende stemmen volstrekt geen rekening worden gehouden.

Wanneer een kandidaat vóór de dag van de verkiezing overlijdt, gaat het districtshoofdbureau tewerk alsof deze
kandidaat niet op de lijst gestaan had waarop hij zich kandidaat gesteld had. De overleden kandidaat mag niet
verkozen verklaard worden en er wordt hem geen enkel stembiljet, die uitgebracht is ten gunste van de volgorde van
voordracht, toegekend.

Er wordt echter rekening gehouden met het aantal stembiljetten waarop uitsluitend naast zijn naam een stem is
uitgebracht of bovenaan op de lijst en tegelijk naast zijn naam om het stemcijfer van de lijst te bepalen waarop hij zich
kandidaat gesteld had (art. 21bis Provinciekieswet).
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Wanneer een kandidaat op de dag van de stemming of daarna overlijdt, maar vóór de openbare afkondiging van
de verkiezingsuitslagen, gaat het bureau tewerk alsof de betrokkene nog in leven was. Indien hij tot titularis verkozen
is, moet de eerste opvolger van dezelfde lijst in zijn plaats zitting hebben.

De eerste opvolger van dezelfde lijst moet ook zitting hebben in de plaats van de verkozen kandidaat die na de
openbare afkondiging van de verkiezingsuitslagen overlijdt.

Er dient ook nog gewezen te worden op artikel 11bis van de Provinciekieswet, dat stelt :

« de aangiften van de verkiezingsuitgaven, ingediend overeenkomstig artikel 11, § 5, worden bewaard op de griffie
van de rechtbank van eerste aanleg tot de honderd eenentwintigste dag na de datum van de verkiezingen.

Indien een klacht als bedoeld bij artikel 12 van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van
de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse
verkiezing van de raden voor maatschappellijk welzijn of een bezwaar als bedoeld bij artikel 37/1 wordt ingediend
binnen de honderd twintig dagen na de datum van de verkiezingen, wordt de aangifte van de verkiezingsuitgaven van
de kandidaat die het voorwerp is van de klacht, en op hun verzoek overgezonden aan de procureur des Konings of aan
de Controlecommissie, naargelang het geval.

Indien geen enkele klacht als bedoeld bij artikel 12 van dezelfde wet van 7 juli 1994, of geen bezwaar, als bedoeld
bij artikel 37/1 wordt ingediend binnen de in het vorige lid bepaalde termijn, kunnen de betrokken documenten door
de kandidaten worden afgehaald »

110. Wanneer de uitslagen definitief vastgesteld zijn, wordt het publiek in de zaal toegelaten, en de voorzitter roept
de uitslagen af in de orde van het proces-verbaal.

Deze afroeping geschiedt evenwel zonder vermelding van de cijfers (stemcijfers, kiesdeler, lijststemmen,
naamlijsten enz.).

De bladen waarop het bureau zijn berekeningen deed, zullen bij het proces-verbaal gevoegd blijven, teneinde het
uit te oefenen nazicht te vergemakkelijken.

Kennisgeving aan de verkozenen geschiedt bij middel van formulier H/36 (districtshoofdbureau) of formulier
H/37 (centraal arrondissementsbureau).

3) Verrichtingen na de algemene stemmentelling en de verdeling van de zetels.

111. Nadat het proces-verbaal van de verkiezing (formulier H/35) is afgesloten, en staande de vergadering, door
de leden van het bureau en de getuigen is ondertekend, wordt het onmiddellijk aan de provinciegriffier gezonden
samen met het proces-verbaal omtrent de tabel van de lijsten die groep vormen (formulier H/22) en de
processen-verbaal (formulier H/34) der hoofdbureaus van de districten.

112. Zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de vijf dagen na de sluiting van de verrichtingen van zijn bureau,
zendt de voorzitter van het hoofdbureau van ieder district het proces-verbaal van algemene telling (indien er geen
lijstenverbinding bestaat), de processen-verbaal van de stem- en van de stemopnemingsbureaus, de voordrachtsakten
en de betwiste biljetten aan de provinciegriffier (art. 22 Provinciekieswet).

De stembiljetten en de aanstippingslijsten van de stembureaus, alsmede de stembiljetten die van de kiezers
teruggenomen werden, worden ter griffie van de rechtbank, of, in de tweede plaats, ter griffie van het vredegerecht van
het opnemingsbureau neergelegd; zij blijven er berusten tot de tweede dag na de geldigverklaring van de verkiezingen.
De provincieraad kan deze stukken opvragen.

De niet gebruikte biljetten worden onmiddellijk aan de provinciegouverneur gezonden, die het getal ervan
vaststelt.

De stembiljetten worden vernietigd nadat de verkiezing definitief geldig of ongeldig verklaard is.

In voorkomend geval overhandigd de provinciegriffier aan de vrederechter desgevraagd de kiezerslijsten
betreffende het gebied waarover deze bevoegd is (art. 21, § 3 Provinciekieswet).

DEEL III. — ONDERRICHTINGEN AAN HET KANTONHOOFDBUREAU

1. Samenstelling (art. 3sexies PKW).

113. Het kantonhoofdbureau is in de hoofdplaats van het kanton gevestigd en wordt voorgezeten :

1° door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of zijn plaatsvervanger indien de hoofdplaats van het
kieskanton tevens hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement;

2° door de vrederechter indien de hoofdplaats van het kieskanton tevens hoofdplaats is van een gerechtelijk
kanton;

3° in al de andere gevallen door de vrederechter van het gerechtelijk kanton waarin de hoofdplaats van het
kieskanton gelegen is, of zijn plaatsvervanger.

114. Het kantonhoofdbureau bestaat uit de voorzitter, vier bijzitters en vier plaatsvervangende bijzitters, door de
voorzitter aangewezen uit de kiezers van de kantonhoofdplaats en een secretaris, die wordt benoemd overeenkomstig
de bepalingen van artikel 3octies van de Provinciewet (Secretaris moet kiezer zijn in het district en is niet
stemgerechtigd). Indien dezelfde magistraat een kantonbureau voor de provincieraadsverkiezingen en een hoofdbu-
reau voor de gemeenteraadsverkiezingen moet voorzitten, wordt hij voor deze laatste functie vervangen door de
magistraat die hem vervangt in geval hij in de uitoefening van zijn rechterlijke opdrachten is verhinderd
(art. 37quater PKW).

2. Opdracht.

115. De voorzitter van het kantonhoofdbureau is voornamelijk belast met het toezicht op de kiesverrichtingen in
het gehele kieskanton. Hij verwittigt onmiddellijk de voorzitter van het districtshoofdbureau van elke omstandigheid
die het toezicht van deze laatste vereist. Hij verzamelt de resultaten van de stemopneming in het kanton.

25681BELGISCH STAATSBLAD — 27.07.2000 — MONITEUR BELGE



3. Verrichtingen vóór de stemming

116. De voorzitter van het kantonhoofdbureau wijst achtereenvolgens aan (zie formulier H/4) :

1° de voorzitters van de stemopnemingsbureaus voor de provincieraad (formulier H/5);

2° de voorzitters van de gemeenschappelijke stembureaus voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen
krachtens artikel 37ter van de Provinciekieswet (formulier HI/1);

3° de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van de stemopnemingsbureaus voor de provincieraad (formu-
lier H/6).

De voorzitters van de stembureaus worden uiterlijk de dertigste dag vóór die van de verkiezing aangewezen. De
voorzitters, bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van de stemopnemingsbureaus worden uiterlijk de twaalfde dag
vóór de stemming aangewezen. De voorzitter betekent deze aanwijzingen onmiddellijk aan de betrokkenen en aan de
gemeenteoverheid.

Deze personen worden achtereenvolgens aangewezen in de volgorde bepaald in art. 3sexies, § 4, van de
Provinciekieswet.

117. De kiesverrichtingen zijn gemeenschappelijk voor de provincie- en gemeenteverkiezingen. Elk kiesbureau
beschikt over twee stembussen, voorbehouden respectievelijk voor de stembiljetten voor de verkiezing van de
provincieraadsleden en voor die van de gemeenteraadsleden.

De omslagen waarin de stembiljetten of stukken voor de provincieraadsverkiezingen moeten worden gesloten, zijn
van dezelfde speciale kleur als die biljetten of dragen als opschrift een letter P van drie centimeter hoog.

Wanneer de stemopneming niet in het stemlokaal, maar in een ander lokaal van deze gemeente moet geschieden,
mogen de stembiljetten in een harmonika-omslag gesloten of in de stembus gelaten worden. De omslagen of
stembussen worden behoorlijk verzegeld alvorens naar het stemopnemingsbureau te woren vervoerd.

Het proces-verbaal wordt opgemaakt in twee exemplaren, het ene bestemd voor het stemopnemingsbureau van de
provincieraadsverkiezingen en het andere voor het bureau van de gemeenteraadsverkiezingen. De bijlagen die beide
verkiezingen betreffen, worden gevoegd bij het exemplaar bestemd voor het bureau van de provincieraadsverkiezin-
gen.

Niemand kan voorzitter zijn van een kiesbureau, tenzij hij kiezer is in het kiesdistrict. (art. 37ter PKW).

Voor de aanwijzingen zult U bijzonder rekening moeten houden met de bekwaamheidswaarborgen, welke de
personen die de opnemings- of de stemverrichtingen te leiden hebben, moeten bieden. Hier moeten natuurlijk alle
beschouwingen omtrent de politieke opinie van de belanghebbende achterwege blijven.

Wat de aanwijzing van de voorzitters van de stembureaus betreft, gelieve U er rekening mede te houden dat
luidens het decreet van 16 juni 1982 van de Vlaamse Raad in de gemeenten van het Nederlandse taalgebied, die niet
met een speciale regeling zijn begiftigd, niemand in deze hoedanigheid kan worden aangewezen als hij de taal van het
gebied niet kent.

Ik vestig verder uw aandacht op het rondschrijven van 4 augustus 1987 (Belgisch Staatsblad van 14 augustus 1987).

Volgens de vaste rechtspraak van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht moeten de oproepingsbrieven voor de
kiezers, alsook trouwens de oproepingsbrieven geadresseerd aan de leden van kiesbureaus, als betrekkingen met
particulieren worden beschouwd in de zin van de vorenvermelde gecoördineerde wetten (afgekort : GWT B zie ook
punten 4 tot 8).

Daaruit volgt dat in de gemeenten van Brussel-Hoofdstad (GWT. art. 19) en de gemeenten met een speciale
regeling, d.w.z. de randgemeenten (GWT, art. 254), de taalgrensgemeenten (GWT, art. 12, derde lid), de gemeenten uit
het Duitse taalgebied (GWT, art. 12, tweede lid), en de gemeenten uit het Malmedyse (GWT, art. 12, tweede lid) die
oproepingsbrieven uitsluitend gesteld moeten worden in de taal (Nederlands of Frans; Frans of Duits voor de twee
laatstgenoemde categorieën van gemeenten) waarvan de betrokken particulier gebruik maakt in zijn betrekking met de
plaatselijke overheid.

118. De stemopnemingsbureaus zijn in de hoofdplaats van het kieskanton gevestigd. Zij bestaan uit de voorzitter,
vier bijzitters, vier plaatsvervangende bijzitters en een secretaris, die wordt benoemd uit de kiezers van het district.

De stembureaus bestaan uit de voorzitter, vier bijzitters, vier plaatsvervangende bijzitters en een secretaris die
wordt benoemd uit de kiezers van het district. De bijzitters en plaatsvervangend bijzitters worden door de voorzitter
ten minste twaalf dagen vóór de verkiezing aangewezen uit de jongste kiezers van de stemafdeling die op de dag van
de stemming ten minste dertig jaar oud zijn en kunnen lezen en schrijven. De voorzitter geeft dadelijk aan de voorzitter
van het kantonhoofdbureau kennis van deze aanwijzing.

Binnen achtenveertig uren na de aanwijzing van de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters, geeft de voorzitter
van het stembureau hun daarvan kennis bij een ongesloten aangetekende brief; in geval van verhindering, moeten zij
de voorzitter daarvan bericht geven binnen achtenveertig uren na de kennisgeving.

Ingeval het getal van degenen die aanvaarden onvoldoende is om het stembureau samen te stellen wordt het door
de voorzitter aangevuld met kiezers die ten minste dertig jaar oud zijn.

Met geldboete van 50 tot 200 frank wordt gestraft de bijzitter of de plaatsvervangend bijzitter die binnen de
bepaalde tijd de reden van zijn verhindering niet opgeeft, of die zonder wettige reden nalaat het hem opgedragen ambt
te vervullen.
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De kandidaten mogen geen deel uitmaken van een bureau.
Tijdens de tweede maand die voorafgaat aan die van de verkiezing maakt het college van burgemeester en

schepenen twee lijsten op :
1° de eerste bevat de personen die kunnen worden bekleed met één van de functies vermeld in artikel 3sexies, § 4,

eerste lid van de Provinciekieswet. Deze lijst wordt uiterlijk de drieëndertigste dag voor de verkiezing naar de
voorzitter van het kantonhoofdbureau gezonden;

2° de tweede bevat de jongste kiezers van ten minste 30 jaar oud die aangewezen zouden kunnen worden, naar
rata van twaalf personen per kiesafdeling. Deze lijst mag de in 1° bedoelde personen niet bevatten. De lijst wordt ten
minste vijftien dagen voor de verkiezing naar de voorzitter van het kantonhoofdbureau gezonden. Deze stuurt de lijst
op zijn beurt naar de voorzitters van de stembureaus die hij heeft aangewezen. De personen die kunnen worden
aangewezen, worden daarvan in kennis gesteld.

119. Per kieskanton wordt een lijst (formulier H/7) opgemaakt die de samenstelling van de kiesbureaus aangeeft.
Een afschrift ervan wordt door de voorzitter van het kantonhoofdbureau gezonden aan de provinciegouverneur of de
door hem aangewezen ambtenaar; de provinciegouverneur of de door hem aangewezen ambtenaar neemt de nodige
maatregelen opdat een ieder er inzage van kan nemen. (art. 3novies PKW). Tevens verstrekt de voorzitter een lijst van
de desbetreffende kiesbureaus van een gemeente aan ieder hoofdbureau voor de gemeenteraadsverkiezingen van de
gemeenten in zijn kieskanton (formulier H/8).

Wat echter de kieskantons Voeren en Komen-Waasten betreffen, wordt het bovenvermelde afschrift van de lijst
gezonden aan respectievelijk de adjunct-arrondissementscommissaris van Tongeren en de arrondissementscommissaris
van Moeskroen. Zij nemen de nodige maatregelen opdat eenieder er inzage van kan nemen.

120. De Voorzitter van het kantonhoofdbureau verstrekt dus afschriften van de lijst met de samenstelling van de
kiesbureaus aan ieder die er ten minste vijftien dagen vóór de verkiezing om verzocht heeft. De prijs van deze
afschriften wordt bij koninklijk besluit bepaald. Deze mag niet hoger zijn dan honderd frank.

De prijs bedraagt :
1° 50 fr per exemplaar in de kieskantons met minder dan 25.000 ingeschreven kiezers;
2° 75 fr per exemplaar in de kieskantons waar het aantal ingeschreven kiezers 25.001 tot 100.000 bedraagt;
3° 100 fr per exemplaar in de kieskantons met meer dan 100.000 kiezers.
Indien bij de aanvraag het aantal ingeschreven kiezers nog niet is gekend, wordt het aantal kiezers, ingeschreven

bij de vorige provincieraadsverkiezing, als basis genomen.
121. Een tabel van de voorzitters van de kiesbureaus wordt tevens voor elk kanton opgemaakt door de

magistraat-voorzitter van het kantonhoofdbureau. Deze doet er een uittreksel van aan de betrokkenen geworden. Hij
vervangt in de kortst mogelijke tijd degenen die, binnen drie dagen na ontvangst van het bericht, hem van een reden
van verhindering hebben verwittigd (art. 3septies PKW).

Ten minste veertien dagen vóór de verkiezing, bezorgt de kantonvoorzitter de definitieve lijst aan de voorzitter van
het districtshoofdbureau en ten minste tien dagen vóór de verkiezing stuurt hij aan elke voorzitter van de stembureaus
van het kanton de kiezerslijsten van zijn bureau.

Tot de dag van de verkiezing zendt het gemeentebestuur rechtstreeks aan de voorzitters van de stembureaus de
wijzigingen aan de kiezerslijst van hun stemafdeling (art. 3 PKW).

122. Naar luid van artikel 2 van de Provinciekieswet, deelt de provinciegouverneur of de door hem aangewezen
ambtenaar, met instemming van het college van burgemeester en schepenen, de kiezers per kieskanton in stembureaus
in en bepaalt de volgorde van de stembureaus van elk kanton, te beginnen met de hoofdplaats.

Ten minste vijftien dagen vóór de verkiezing zendt de provinciegouverneur of de door hem aangewezen
ambtenaar in een ter post aangetekende omslag twee voor echt verklaarde uittreksels uit de kiezerslijsten, opgemaakt
per stembureau, aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau (art. 3bis PKW).

Opmerkingen :
— Wat de kieskantons Voeren en Komen-Waasten betreffen, worden de bevoegdheden inzake de indeling van

kiezers in stembureaus die toegekend zijn aan de provinciegouverneur of aan zijn afgevaardigde respectievelijk
uitgeoefend door de adjunct-arrondissementscommissaris van Tongeren en de arrondissementscommissaris van
Moeskroen (art. 2 PKW).

— Wat de kieskantons Voeren en Komen-Waasten betreffen, gebeurt de verzending echter door de tussenkomst
van respectievelijk de adjunct-arrondissementscommissaris van Tongeren en de arrondissementscommissaris van
Moeskroen (art. 3bis PKW).

— De lijst van de Belgische kiezers vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt eveneens gebruikt voor
de verkiezing van de provincieraden (art. 1, § 5 PKW).

— De kiezers met een nationaliteit van de Europese Unie die zich hebben ingeschreven op de Belgische kiezerslijst,
zijn onderscheiden vermeld op de kiezerslijst. Deze kiezers kunnen enkel stemmen voor de verkiezing van de
gemeenteraad. Zij ontvangen dus alleen een wit stembiljet voor de gemeenteraad, na afgifte van hun blauwe
oproepingsbrief en identiteitsbewijs.

— De Belgen die ingeschreven zijn in een Belgische gemeente overhandigen een witte oproepingsbrief en hun
identiteitskaart. Zij kunnen stemmen voor de beide verkiezingen en krijgen dan ook 2 stembiljetten : een groen voor
de verkiezing van de provincieraad en een wit voor de verkiezing van de gemeenteraad.

123. Ten minste vijftien dagen vóór de verkiezing (zaterdag 23 september 2000) doet de Minister van Binnenlandse
Zaken in het Belgisch Staatsblad een bericht verschijnen waarbij de dag van de stemming en de uren van opening en
sluiting van de stembureaus meegedeeld worden. Dit bericht vermeldt eveneens dat voor elke kiezer bezwaar mogelijk
is bij het gemeentebestuur tot twaalf dagen vóór de verkiezing (art. 5 PKW).

De provinciegouverneur of de door hem aangewezen ambtenaar zorgt ervoor dat het college van burgemeester en
schepenen ten minste vijftien dagen tevoren aan elke kiezer een oproepingsbrief zendt aan de verblijfplaats die hij op
dat tijdstip heeft.

Wat echter de gemeente Voeren en Komen-Waasten betreffen, wordt de bevoegdheid die door het derde lid
toegekend wordt aan de provinciegouverneur of aan zijn afgevaardigde, uitgeoefend door respectievelijk de
adjunct-arrondissementscommissaris van Tongeren en door de arrondissementscommissaris van Moeskroen.

Tot de stemming worden toegelaten : alle personen die zijn ingeschreven op de kiezerslijst.
De kiezer die zijn oproepingsbrief niet heeft ontvangen, kan hem op de gemeentesecretarie afhalen tot op de dag

van de stemming >s middags.
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Van dat recht wordt melding gemaakt in het voormelde bericht.

Deze oproepingsbrieven vermelden de dag waarop en het lokaal waarin de kiezer moet stemmen, de te verrichten
benoemingen, de uren van opening en sluiting van het stembureau; zij herinneren aan hetgeen bij artikel 8, eerste lid, 2°
(reiskosten door kiezers onder bepaalde voorwaarden) en artikel 11, § 5, laatste lid van de Provinciekieswet
(controlemogelijkheid van de aangiften van verkiezingsuitgaven door de kiezers op de griffie van de rechtbank) wordt
bepaald.

De oproepingsbrieven, overeenkomstig het model dat bij koninklijk besluit te bepalen is, vermelden de naam, de
voornamen, het geslacht en de hoofdverblijfplaats van de kiezer en, in voorkomend geval, de naam van zijn
echtgeno(o)t(e), alsook het nummer waaronder hij op de kiezerslijst staat.

124. De voorzitter neemt de aanwijzing van de getuigen in ontvangst voor de (gemeenschappelijke) stembureaus
en de stemopnemingsbureaus voor de provincieraad (formulier H/2).

De akten tot aanwijzing van getuigen voor de stembureaus, en de stemopnemingsbureaus, zullen in het ganse land
in ontvangst genomen worden de dinsdag 3 oktober 2000, vijfde dag vóór de stemming, tussen 14 en 16 uur.

Het formulier H/23 bevat de nodige gegevens voor deze aanwijzingen. De kandidaten die er om vragen, zullen
er kennis mogen van nemen.

Men heeft de vraag gesteld of de akte, waarbij de getuigen worden aangeduid, noodzakelijk door al de kandidaten
moet ondertekend zijn.

Volgens een destijds door mijn departement uitgebracht advies, luidt het antwoord op deze vraag ontkennend.

Er mag slechts een enkele getuige en plaatsvervangend getuige per stem- en stemopnemingsbureau en per lijst
aangenomen worden, d.w.z. in geval van gelijktijdige verkiezingen, per lijst die hetzelfde volgnummer draagt. Zo
meerdere getuigen werden aangeduid voor eenzelfde bureau geschiedt een uitloting (formulier H/23 - bijlage).

De getuigen dienen kiezer te zijn in het district.

De kandidaten kunnen als getuige worden aangewezen. De kandidaten kunnen eveneens als getuige worden
aangewezen voor het bijwonen van de vergaderingen van het districts- of kantonhoofdbureau.

Indien dus het aantal door afzonderlijke kandidaten of lijsten voorgedragen getuigen meer dan één per bureau
bedraagt, doet het hoofdbureau de nodige schifting bij wege van loting onmiddellijk na het verstrijken van de
aanwijzingstermijn. Bij loting wordt eventueel een ander bureau van het kieskanton aan de geweerde getuigen
toegewezen. Dezen en ook de definitief geweerde getuigen dienen hiervan op de hoogte te worden gebracht door de
voorzitter van het kantonhoofdbureau (formulier H/30 met formulier H/30 in bijlage ingeval van loting).

De brief waarbij de kandidaten aan de getuigen melden dat zij aangewezen zijn voor dit of dat bureau, moet
medeondertekend zijn door de voorzitter van het kantonhoofdbureau die zich er van vergewist of de aanduidingen van
deze brief overeenkomen met die van de aanwijzingsakte.

Ten minste vijftien dagen vóór de verkiezing (zaterdag 23 september 2000), maakt de voorzitter van het
kantonhoofdbureau, onder vermelding van de hierboven bepaalde dag en uren, bekend op welke plaats hij de
aanwijzingen van de getuigen in ontvangst zal nemen (formulier H/2).

125. De voorzitter van het kantonhoofdbureau gaat dinsdag 3 oktober 2000, vijf dagen vóór de stemming, nadat
de formaliteiten bepaald voor de aanwijzing van de getuigen zijn vervuld, bij loting over tot de aanwijzing van de
stembureaus waarvan de stembiljetten door elk opnemingsbureau onderzocht zullen worden. De getuigen die
aangewezen zijn om de vergadering van het kantonhoofdbureau bij te wonen, mogen aanwezig zijn. (Formulie-
ren H/26 tot H/29 B art. 9quater PKW).

De stemopnemingsbureaus zijn gevestigd in de lokalen door de voorzitter van het kantonhoofdbureau
aangewezen. Deze geeft bij ter post aangetekende brief aan de voorzitters en de bijzitters van de stemopnemingsbu-
reaus onmiddellijk kennis van de plaats waar zij hun taak moeten vervullen en wijst het lokaal aan waar hij zitting zal
houden om het dubbel van de stemopnemingstabel te ontvangen. (formulier H/28). Het stemopnemingsbureau moet
ten laatste om 14 uur samengesteld zijn.

Hij geeft onmiddellijk bij ter post aangetekende brief aan de voorzitters van de stembureaus kennis van de plaats
van vergadering van het stemopnemingsbureau dat de stembiljetten van hun bureau moet ontvangen (Formu-
lier H/29).

Ook wordt een afschrift van de loting tot de aanwijzing van de stembureaus voor bepaalde stemopnemingsbu-
reaus voor de provincieraad verstuurd naar het hoofdbureau van de gemeenteraadsverkiezingen in elke gemeente van
het kieskanton (formulier H/27).

126. De voorzitter van het kantonhoofdbureau, in het geval van opdracht door de voorzitter van het
districtshoofdbureau, doet daags vóór de stemming tegen ontvangstbewijs, aan de voorzitter van elk stembureau het
voor zijn bureau bestemd aantal stembiljetten overhandigen. Op de omslag die de biljetten bevat, worden het adres en
het aantal ingesloten stembiljetten vermeld.

De voorzitter van het kantonhoofdbureau zendt terzelfdertijd aan de voorzitter van elk stemopnemingsbureau het
formulier nummer H/32 dat hij heeft laten opmaken en dat de voorzitters van de opnemingsbureaus na de
stemopneming moeten invullen.

De stemopnemingsbureaus zijn in de kantonhoofdplaats gevestigd in de lokalen door de voorzitter van het
kantonhoofdbureau aangewezen.

Onmiddellijk na de sluiting van de stemming, d.i. iets na 13 uur op zondag 8 oktober 2000, dienen de voorzitters
van de stembureaus de verschillende groene omslagen met de stembiljetten en andere verkiezingsdocumenten tegen
ontvangstbewijs over te brengen naar dat lokaal (formulier H/31).

4. Verrichtingen vóór de stemming in kieskantons met geautomatiseerde stemming

127. In de kieskantons met geautomatiseerde stemming (voor de aanwijzing van deze kieskantons zie punt 72)
worden geen stembiljetten gedrukt.

128. In de kieskantons met geautomatiseerde stemming moeten de voorzitters van de kantonhoofdbureaus enkel
de voorzitters van de stembureaus aanwijzen, omdat er geen stemopnemingsbureaus meer zijn. De totalisatie van de
stemmen gebeurt onmiddellijk in het kantonhoofdbureau. De voorzitter van het districtshoofdbureau brengt U hiervan
op de hoogte bij middel van het formulier H/4bis.
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De aanwijzing van de voorzitter van een stembureau geschiedt in dit geval bij middel van formulier HI/1bis.
In dit formulier HI/1bis dient de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan te wijzen of het stembureau al of niet

meer dan 800 kiezers telt. Indien het stembureau meer dan 800 kiezers telt zijn er 5 bijzitters en 5 plaatsvervangende
bijzitters (i.p.v. 4), alsmede een adjunct-secretaris die bij voorkeur doet blijken van beroepservaring in informatica
(formulieren HI/2bis en HI/3bis). Bij de samenstelling van de stembureaus is het de norm om gemiddeld 180 kiezers
per stemmachine te voorzien (in de gemeenten van het Brusselse Gewest is dit gemiddeld 162 kiezers per stemmachine;
zie K.B. van 7 mei 1999 (B.S. van 29 mei 1999).

Voor de lijst van de samenstelling van de stembureaus in deze kantons wordt het formulier H/7bis en het
formulier H/8bis gebruikt.

129. In de kieskantons met geautomatiseerde stemming zijn er geen stemopnemingsbureaus en dus hiervoor geen
getuigen. In dit geval gebruikt de voorzitter de formulieren H/23bis, H/24bis en H/30bis.

130. In de kantons met geautomatiseerde stemming werkt het Ministerie van Binnenlandse Zaken de
verkiezingsprogrammatuur uit die is bestemd voor de kantonhoofdbureaus, de gemeentelijke hoofdbureaus en de
gemeenschappelijke stembureaus.

Zodra de kandidatenlijsten definitief zijn opgemaakt, of ingeval van beroep, zodra het bureau kennis heeft
genomen van de beslissing van het Hof van Beroep, stuurt de voorzitter van het districtshoofdbureau (alsook de
voorzitters van de gemeentelijke hoofdbureaus) deze lijsten en het hun toegekende nummer aan de door de Minister
van Binnenlandse Zaken aangewezen ambtenaar.

De stukken waarin de gezamenlijke volgnummers en letterwoorden van de voorgedragen lijsten en de
kandidatenlijsten voorkomen, zoals de programmatuur ze op het beeldscherm zal doen verschijnen, worden ter
goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter van het districtshoofdbureau. Elke voorzitter valideert de documenten na
in voorkomend geval de nodige verbeteringen te hebben laten aanbrengen en stuurt de gevalideerde documenten terug
naar de voormelde ambtenaar.

Deze laat de geheugendragers, die voor de optelling van de stemmen zijn bestemd, opmaken voor de
kantonhoofdbureaus en voor de gemeentelijke hoofdbureaus, alsook de geheugendragers die voor de stembureaus zijn
bestemd.

131. Het is goed te herinneren aan de taken terzake van de gemeentelijke hoofdbureaus. De dragers (stemdiskettes :
1 origineel en 2 kopieën en veiligheidselementen) per stembureau, die onder aparte verzegelde omslagen zijn geplaatst,
worden ten minste drie dagen vóór de verkiezing tegen ontvangstbewijs aan de voorzitters van de gemeentelijke
hoofdbureaus overhandigd. Op elke omslag staat de identificatie van het overeenkomstige stembureau vermeld.

De voorzitters van de kantonhoofdbureaus (en de gemeentelijke hoofdbureaus) ontvangen eveneens omslagen met
de nodige veiligheidselementen voor de totalisatie van de geheugendragers van de stembureaus.

De dag vóór de verkiezing overhandigt de voorzitter van het gemeentelijke hoofdbureau tegen ontvangstbewijs
aan elke voorzitter van een stembureau in zijn gemeente, de omslagen die hem betreffen.

De voorzitters van de stembureaus krijgen bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau (en van de
voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau) inzake de afgifteplaats van de stemdiskettes en de andere documenten
bij middel van formulier H/29bis. De voorzitter van het stembureau ontvangt bij deze afgifte van het kantonhoofd-
bureau een ontvangstbewijs (formulier H/31bis).

In de kieskantons met geautomatiseerde stemming blijven de stembureaus open tot 15 uur. De stemming wordt
dus met 2 uur verlengd.

Om wachttijden voor de kiezers tijdens bepaalde piekperiodes te vermijden, kan een bepaald uur (tussen 8 en
15 uur) op de oproepingsbrief van de kiezer worden aanbevolen.

Opmerkingen :
— De kiezers met een nationaliteit van de Europese Unie die zich op hun verzoek hebben ingeschreven op de

kiezerslijst zijn onderscheiden vermeld op deze lijst. Deze kiezers kunnen enkel stemmen voor de verkiezing van de
gemeenteraad. Zij ontvangen dus alleen een speciaal gevalideerde magneetkaart, na afgifte van hun blauwe
oproepingsbrief en identiteitsbewijs.

— De Belgen die ingeschreven zijn in een Belgische gemeente overhandigen een witte oproepingsbrief en hun
identiteitskaart. Zij kunnen stemmen voor de beide verkiezingen (provincieraad en gemeenteraad) en krijgen hiervoor
een normaal gevalideerde magneetkaart.

— De volgorde van de verkiezingen bij geautomatiseerde stemming is vastgesteld bij ministerieel besluit van
10 maart 1999 (Belgisch Staatsblad van 17 maart 1999) en is als volgt :

— provincieraad en dan gemeenteraad;
— provincieraad, gemeenteraad en dan raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten Kraainem,

Wezembeek-Oppem en Voeren;
— provincieraad, gemeenteraad en dan districtsraad in de stad Antwerpen.
5. Verrichtingen na de stemming.
132. In de gemeente, die hoofdplaats is van het kanton, zijn de verrichtingen van de stemopneming verschillend

voor de twee verkiezingen (art. 37quinquies PKW).
Te dien einde worden alle stemopnemingsbureaus in de kantonhoofdgemeente gesplitst in een bureau A en een

bureau B. In de niet-kantonhoofdgemeenten zijn er slechts de stemopnemingsbureaus voor de gemeenteraden.
Het bureau A neemt de stembiljetten voor de verkiezing van de provincieraad op.
Het bureau B neemt de stembiljetten voor de verkiezing van de gemeenteraad op.
De bureaus A en B houden zitting in verschillende lokalen van hetzelfde gebouw.
133. De voorzitters van de stemopnemingsbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen bezorgen onverwijld aan

het eerste stemopnemingsbureau voor de provincieraadsverkiezingen de stembiljetten betreffende deze verkiezingen
die bij vergissing in hun stembussen werden gestoken. De op deze stembiljetten uitgebrachte stemmen worden door
dit eerste bureau geteld.

De voorzitters van de stemopnemingsbureaus voor de provincieraadsverkiezingen bezorgen onverwijld aan het
hoofdbureau van de betrokken gemeente de stembiljetten betreffende de gemeenteraadsverkiezingen die bij vergissing
in hun stembussen werden gestoken. De op deze stembiljetten uitgebrachte stemmen worden geteld door het eerste
stemopnemingsbureau voor de gemeenteraadsverkiezingen (art. 37sexies PKW).
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Indien de groene stembiljetten in de stembureaus vanuit de stembussen in de desbetreffende harmonika-omslagen
worden gestoken, kunnen de witte stembiljetten voor de gemeenteraad bij vergissing in de stembussen voor de
provincieraad gestoken, onmiddellijk worden geplaatst in aparte, witte en gemerkte omslagen (zie formulier HI/5).

134. De voorzitter van het stemopnemingsbureau, voorzien van het proces-verbaal van de stemopneming, begeeft
zich bij de voorzitter van het kantonhoofdbureau en legt hem het dubbel van de tabel voor (formulier H/32). Als deze
voorzitter de regelmatigheid van de tabel vaststelt, parafeert hij ze. In het tegenovergestelde geval, verzoekt hij de
voorzitter van het stemopnemingsbureau om het vooraf door zijn bureau te doen aanvullen of verbeteren en, in
voorkomend geval, het oorspronkelijk proces-verbaal te doen aanvullen of verbeteren.

Het is hierbij nuttig om eveneens het percentage van de blanco en ongeldige stembiljetten te controleren, teneinde
na te gaan of dit percentage niet abnormaal hoog ligt in vergelijking met de vorige verkiezingen. Indien het percentage
van de blanco en ongeldige stembiljetten abnormaal hoog ligt, wordt aan de desbetreffende voorzitters van de
stemopnemingsbureaus gevraagd een aanvullende controle inzake het aantal blanco en ongeldige stembiljetten te doen
en te bevestigen waarom dit percentage zo hoog ligt.

Bij de verkiezingen in juni 1999 was het gemiddelde van het aantal blanco en ongeldige stembiljetten tussen de 7
à 10 procent van het totaal aantal neergelegde stembiljetten naargelang de soort verkiezing en de kieskring.

135. De voorzitter van het kantonhoofdbureau verzamelt de dubbels van de stemopnemingstabellen en geeft aan
de voorzitter van de stemopnemingsbureaus een ontvangstbewijs af. Het kantonhoofdbureau schrijft, per opnemings-
bureau over op een verzamelstaat : het aantal in de bussen gestoken stembiljetten, het aantal blanco of ongeldige
stemmen, het aantal geldige stemmen en voor elke lijst, gerangschikt naar haar volgnummer, het aantal lijststemmen,
het totaal van de naamstemmen op elke lijst uitgebracht, alsmede voor iedere kandidaat van elke lijst het totaal van de
door hem verkregen naamstemmen (bijlage bij formulier H/33 B art. 9sexies PKW).

Het kantonhoofdbureau totaliseert voor geheel het kanton al die rubrieken en voegt er het stemcijfer van elke lijst
aan toe.

136. Het doet langs de snelste weg aan de Minister van Binnenlandse Zaken mededeling van het totaal van de
neergelegde stembiljetten, het totaal van de blanco en ongeldige stemmen, het totaal van de geldige stemmen en het
stemcijfer van elke lijst.

De voorzitter van het kantonhoofdbureau plaatst de dubbels van de stemopnemingstabellen en de verzamelstaat
onder omslag, sluit die met zijn zegel en zendt hem langs de snelste weg aan de voorzitter van het districtshoofdbu-
reau, die er een ontvangstbewijs voor afgeeft.

Op aanvraag van de voorzitter van het kantonhoofdbureau stelt het college van burgemeester en schepenen van
de hoofdplaats van het kanton hem het personeel en het materieel ter beschikking dat hij nodig heeft voor het
volbrengen van zijn opdracht. Hetzelfde college bepaalt de vergoeding die door de gemeente aan de aangewezen
personen zal worden betaald. In de kieskantons met geautomatiseerde stemming krijgen de voorzitters en de leden van
de kiesbureaus de nodige praktische opleiding via de gemeenten.

DE VOORZITTER VAN HET KANTONHOOFDBUREAU DIENT ALLE FORMULIEREN VOOR DE BETALING
VAN DE PRESENTIEGELDEN VAN ALLE KIESBUREAUS IN ZIJN KIESKANTON IN TE ZAMELEN EN DE
MAANDAGMORGEN NA DE STEMMING TE BEZORGEN AAN DE POSTONTVANGER VAN DE KANTONHOOFD-
PLAATS (zie ook punt 20 hierboven).

DE VOORZITTER VAN HET KANTONHOOFDBUREAU MAAKT VOOR DE VLOTTE BETALING VAN DE
PRESENTIEGELDEN DUIDELIJKE EN VOORAFGAANDE AFSPRAKEN MET DE BEVOEGDE POSTONTVANGER
IN ZIJN KANTONHOOFDPLAATS.

DE VOORZITTER VAN HET KANTONHOOFDBUREAU CONTROLEERT OF IEDER KIESBUREAU IN ZIJN
KIESKANTON HET FORMULIER VOOR DE BETALING VAN HET PRESENTIEGELD HEEFT INGEDIEND EN STIPT
DIT AAN OP EEN OVERZICHTSTABEL IN KWESTIE.

DE VOORZITTER VAN HET KANTONHOOFDBUREAU NEEMT CONTACT OP MET DE VOORZITTER VAN
HET KIESBUREAU, DIE ZIJN FORMULIER TERZAKE NIET HEEFT BEZORGD.

6. Verrichtingen na de stemming in de kieskantons met geautomatiseerde stemming.

137 In de kantons met geautomatiseerde stemming geschiedt de totalisatie van de stemmen als volgt
(formulier H/33bis).

Onmiddellijk na ontvangst van de geheugendragers (1 origineel en 1 kopie) afkomstig van het stembureau
registreert de voorzitter van het kantonhoofdbureau de oorspronkelijke drager op de geheugendrager bestemd voor het
optellen van de stemmen. De voorzitter van het stembureau ontvangt een bewijs voor de afgifte van zijn diskettes
(formulier H/31bis).

Indien de registratie door middel van de originele geheugendrager onmogelijk blijkt, herbegint de voorzitter van
het hoofdbureau van het kanton de registratieverrichting door middel van de kopie van deze drager.

Indien deze verrichting eveneens onmogelijk blijkt, eist de voorzitter van het hoofdbureau van het kanton van de
betrokken gemeente de overeenkomstige elektronische stembus op; na deze te hebben ontzegeld, gaat hij over tot een
volledige registratie van de magneetkaarten die ze bevat. Als de registratie van het stembureau is beëindigd, verzegelt
de voorzitter de stembus opnieuw en stuurt hij ze terug naar de gemeente. Vervolgens registreert hij de nieuwe aldus
aangemaakte geheugendrager.

138. De afkondiging door de voorzitter van het kantonhoofdbureau van gedeeltelijke uitslagen die de lijsten
hebben behaald, kan gebeuren na de registratie van ten minste 10 bureaus en nadien van 10 bijkomende stembureaus
en zo verder tot alle stembureaus zijn geregistreerd.

Het is aan te bevelen om de 10 bureaus een back-up van de registratie te doen.

139. Indien een kanton meer dan dertig stembureaus telt, kan het hoofdbureau over een informaticasysteem
beschikken per schijf van ten minste 30 stembureaus. De hierboven vermelde bepalingen van gedeeltelijke uitslagen
zijn per informaticasysteem van toepassing. De uitslag van ieder bureau wordt voor de opstellingverrichtingen
geregistreerd door middel van een bepaald computersysteem. Na de registratie van de uitslagen van de stembureaus
door de informaticasystemen, wordt één van de systemen bestemd voor de optelling van alle stemmen van het kanton.
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Wanneer de uitslagen van alle stembureaus zijn geregistreerd, drukt de voorzitter van het hoofdbureau het
proces-verbaal af alsook de stemopnemingstabel, waarvan de modellen worden vastgesteld door de Minister van
Binnenlandse Zaken (formulier H/33bis met bijlage). Bij elke lijst wordt het stemcijfer toegevoegd.

Eveneens worden de naamstemmen van de kandidaten per lijst afgedrukt.
140. Het proces-verbaal en de stemopnemingstabel (formulier H/33bis) beide ondertekend door de voorzitter, de

overige leden en de getuigen van het hoofdbureau, worden in een verzegelde omslag gesloten waarop de inhoud ervan
wordt vermeld.

Deze omslag alsook de omslagen met de processen-verbaal van de stembureaus worden in één verzegeld pak
samengebracht, dat de voorzitter van het hoofdbureau zonder verwijl aan de voorzitter van het districtshoofdbureau
toestuurt.

Een afschrift van dit proces-verbaal met zijn bijlagen wordt eveneens bezorgd aan de gemachtigde van de Minister
van Binnenlandse Zaken.

De omslagen met de geannuleerde magneetkaarten worden naar de Minister van Binnenlandse Zaken of zijn
gemachtigde gestuurd door de voorzitter van het kantonhoofdbureau, zodra de verkiezing definitief geldig of ongeldig
is verklaard.

De voorzitter van het hoofdbureau zendt eveneens de geheugendragers afkomstig van de stembureaus en die
welke door het hoofdbureau zijn gebruikt voor het optellen van de stemmen, in een verzegelde omslag aan de Minister
van Binnenlandse Zaken of aan diens gemachtigde, zodra de verkiezing definitief geldig of ongeldig is verklaard.

De gebruikte geheugendragers worden door toedoen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gewist, zodra de
verkiezing definitief geldig of ongeldig is verklaard. De ambtenaar die daartoe door de Minister van Binnenlandse
Zaken wordt gemachtigd, stelt schriftelijk vast dat dit is geschied.

Tot aan de validatie van de verkiezingen blijven de omslagen met magneetkaarten en de geheugendragers onder
toezicht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau. Ook de urnes met magneetkaarten blijven verzegeld tot na de
validaties.

141. Op aanvraag van de voorzitter van het kantonhoofdbureau stelt het college van burgemeester en schepenen
van de hoofdplaats van het kanton hem het personeel en het materieel ter beschikking dat hij nodig heeft voor het
volbrengen van zijn opdracht. Hetzelfde college bepaalt de vergoeding die door de gemeente aan de aangewezen
personen zal worden betaald. In de kieskantons met geautomatiseerde stemming krijgen de voorzitters en de leden van
de kiesbureaus de nodige praktische opleiding via de gemeenten.

7. Geautomatiseerde stemopneming door optische lezing en de parlementaire controle.
142. De wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een

systeem van optische lezing beoogt een wettelijk en tijdelijk kader (1 januari 1999 tot 31 december 2000) te geven aan
een experiment van optische lezing van de stembiljetten in de kieskantons CHIMAY en ZONNEBEKE voor alle
verkiezingen in de jaren 1999 en 2000. Zie ook koninklijk besluit van 4 juni 1999 tot aanwijzing van de kieskantons en
gemeenten voor het gebruik van de optische lezing (Belgisch Staatsblad van 10 juni 1999).

Het systeem van optische lezing van de stembiljetten is gericht op de automatisering van de telverrichtingen. De
stemming zelf blijft, in tegenstelling met de geautomatiseerde stemming, manueel met potlood en een papieren
stembiljet. De voorstelling van het stembiljet is wel aangepast aan de vereisten voor optische lezing.

Het is een alternatief voor de kleinere kieskantons die niet wensen te automatiseren, doch de telverrichtingen
efficiënter en sneller willen doen verlopen.

De wet regelt de voorwaarden waaraan een systeem voor optische lezing moet beantwoorden, de procedure en
kosten voor de aanschaf van het prototype door de Staat, de aanpassing van het stembiljet, de uitreiking van het
hoofdbureau waar de telverrichtingen geschieden, alsmede de aanmaak en de beveiliging van de programmatuur door
het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij koninklijk besluit van 9 juni 1999 (Belgisch Staatsblad van 12 juni 1999) zijn
de technische normen vastgesteld waaraan dit systeem moet voldoen.

143. Artikel 9 van de wet benadrukt dat de gewone stemprocedures van toepassing blijven, weliswaar met een aan
de optische technologie aangepast stembiljet. Een exemplaar van deze wet moet aanwezig zijn in elk stembureau en in
het aangrenzende wachtlokaal.

Artikel 10 van de wet bepaalt dat om het stembiljet optisch te kunnen lezen een aangepast stembiljet vereist is. Dit
doet echter geen afbreuk aan de bevoegdheid van de voorzitter van het respectievelijke hoofdbureau om het stembiljet
voorafgaandelijk vast te stellen en goed te keuren. De bevoegde voorzitter geeft de opdracht aan de leverancier van het
systeem om het goedgekeurde biljet te drukken.

Artikel 11 van de wet stelt dat in de kantons die gebruik maken van de geautomatiseerde stemopneming door
middel van een systeem voor optische lezing er geen stemopnemingsbureaus zijn. Het kantonhoofdbureau per
verkiezing of het gemeentelijk hoofdbureau bij de gemeenteraadsverkiezingen fungeert als stemopnemingsbureau
voor al de stembiljetten van een verkiezing. Daarom is het nodig het aantal bijzitters in het hoofdbureau te verhogen.
Het koninklijk besluit van 2 juni 1999 (Belgisch Staatsblad van 10 juni 1999) legt het aantal bijzitters vast. Het
kantonhoofdbureau of het gemeentelijk hoofdbureau bestaat, behalve uit de voorzitter en de secretaris, uit 12 bijzitters
en 12 plaatsvervangende bijzitters.

144. Artikel 12 van de wet bepaalt dat de voorbereiding van de verkiezingen hoofdzakelijk het Ministerie van
Binnenlandse Zaken toekomt.

De programmatuur en de beveiliging van de programma’s worden om evidente veiligheidsredenen dan ook
ontwikkeld door tussenkomst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat tevens de verschillende variabele
parameters van de verkiezingen invoert, de sleutels vaststelt voor de toegang tot de stemopnemingssystemen en de
programmatuur tijdig verstrekt aan de voorzitters van de hoofdbureaus. Er is een aangepast proces-verbaal hi/5ter
voor het stembureau, alsmede een aangepast proces-verbaal H/33ter, voor het kantonhoofdbureau en een aangepast
proces-verbaal I/41ter voor het gemeentelijk hoofdbureau.

De artikelen 12 en 13 van de wet regelen de registratie en totalisatie van de uitgebrachte stemmen door de
voorzitter van het hoofdbureau, evenals de opmaak van het proces-verbaal.

Om de bescherming van het stemgeheim te garanderen voorziet de wet dat de stembiljetten slechts mogen worden
ingebracht in het systeem voor optische lezing om er te worden ingelezen en geregistreerd nadat deze stembiljetten
voor minstens twee stembureaus onderling werden vermengd.

Verder beschrijft de wet de verrichtingen die door het hoofdbureau worden gedaan vanaf de opmaak van het
proces-verbaal en wijst zij de verantwoordelijke aan voor de bewaring van de geheugendragers in afwachting van de
validatie van de verkiezing en regelt zij het wissen van de geheugendragers na de validatie.
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145. Deze wet stelt tevens een algemene parlementaire controle in op de verscheidene geautomatiseerde
stemsystemen. Het parlement wijst experten aan, die de aangewende software bij de geautomatiseerde stemming
kunnen controleren, alsmede het gebruik en het goed functioneren van de stemsystemen.

Artikel 8 van de wet op de optische lezing voegt hiertoe een artikel 5bis in de wet van 11 april 1994 tot organisatie
van de geautomatiseerde stemming in, dat stelt :

— Bij de verkiezing van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat, van het Europese
Parlement en van de gewest- en de gemeenschapsraden, alsook van de provincieraden, de gemeenteraden, de
districtsraden en de raden voor maatschappelijk welzijn :

1° kunnen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat, alsook de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, elk
twee deskundigen aanwijzen;

2° kunnen de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap elk één
deskundige aanwijzen.

— Aan de stemming voor de aanwijzing van die deskundigen, die tezamen een college vormen, mogen alleen de
leden van die assemblees deelnemen, die werden verkozen op de lijsten van een politieke partij als omschreven in
artikel 1 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de
verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen.

— De aanwijzing van die deskundigen geschiedt bij een tweederde meerderheid in elke assemblee vóór iedere
verkiezing.

— Tijdens de verkiezingen zien die deskundigen toe op het gebruik en de goede werking van alle
geautomatiseerde stem- en stemopnemingssystemen.

De deskundigen ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken het materieel, alsook alle gegevens,
inlichtingen en informatie die nodig zijn voor het uitoefenen van controle op de geautomatiseerde stem- en
stemopnemingssystemen.

Met behulp van de contolesoftware die het Ministerie van Binnenlandse Zaken hen ter beschikking heeft gesteld,
kunnen zij met name de betrouwbaarheid controleren van de software in de stemmachines, alsook nagaan of de
uitgebrachte stemmen correct werden overgeschreven door de elektronische stembus alsook werden getotaliseerd, en
of de optische lezing van de uitgebrachte stemmen naar behoren verliep.

Zij verrichten die controle op de dag vóór de verkiezingen, alsook op de verkiezingsdag zelf, vóór de opening van
de stembureaus en vóór de aanvang van de stemopneming.

— Zodra mogelijk na de sluiting van de stemming en vóór de geldigverklaring van de verkiezingen bezorgen de
deskundigen een verslag aan de Minister van Binnenlandse Zaken met hun aanbevelingen terzake. Hun verslag kan
in het bijzonder aanbevelingen bevatten in verband met het materieel en de software die werden gebruikt. Behalve bij
de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen, wordt dit verslag ook bezorgd aan de respectievelijke assemblees.

— De deskundigen zijn tot geheimhouding verplicht. Elke schending van die geheimhoudingsplicht wordt bestraft
overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

Een nieuw wetgevend initiatief beoogt de bevoegdheden van de deskundigen uit te breiden tot de gehele duur van
de verkiezingsperiode en voor alle fases in de geautomatiseerde stemprocedures.

8 Geautomatiseerde stemming B Voorstelling van de schermen.
1. Algemene procedure.
146. De stemprocedure wordt op gedetailleerde wijze beschreven in artikel 7 van de wet van 11 april 1994

houdende de bepalingen voor de organisatie van de geautomatiseerde stemming.
Ter herinnering wordt opgemerkt dat er in de ééntalige gemeenten en kantons, nadat op het scherm is afgebeeld

om welke verkiezing het gaat, een overzichtsscherm met de aanwezige lijsten (nummer en letterwoord) verschijnt, en
dat gevolgd wordt door een overzichtsscherm van alle kandidaten van diezelfde lijst die door de kiezer wordt gekozen.

147. In de gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de randgemeenten Kraainem en
Wezembeek-Oppem en de taalgrensgemeente Voeren evenals in de kieskantons van Eupen en Sankt Vith, moet de
kiezer eerst de taal kiezen waarin hij bij het uitbrengen van zijn stem wenst begeleid te worden. Vanaf dat ogenblik is
de procedure dezelfde als die beschreven in punt 146 hierboven.

2. Voorstellen van de schermen van de lijsten.
Het scherm van de lijsten herneemt per kolom en per rij de lijsten in numerieke volgorde volgens de nummers die

aan deze lijsten werden toegekend.
Voorbeeld

1 ABC 4 EFG 7 IJK

2 BCD 5 FGH BLANCO STEM

3 BGF 6 GHI

N.B. (1) Het vakje, dat voor een blanco stem is afgebeeld, bevindt zich steeds op de laatste plaats.
(2) Ter herinnering dient te worden vermeld dat de volgorde van de verkiezingen bij ministerieel besluit is

vastgelegd en, meer bepaald afhankelijk van het geval :
— Gemeenteraad (19 Brusselse gemeenten)
— Provincieraad B Gemeenteraad (algemeen geval)
— Provincieraad B Gemeenteraad B Raad voor Maatschappelijk Welzijn (gemeenten Kraainem, Voeren en

Wezembeek-Oppem)
— Provincieraad B Gemeenteraad B Districtsraad (stad Antwerpen).
3. Voorstelling van de schermen van de kandidaten
a. In geval van het DIGIVOTE-systeem.
148. Het DIGIVOTE-systeem wordt gebruikt in de gemeenten van de geautomatiseerde kieskantons van

Vlaanderen (behalve het kieskanton Hasselt), in de gemeenten van de geautomatiseerde kieskantons van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (behalve het kieskanton Sint-Joost-ten-Node), in de gemeente Frasnes-lez-Anvaing (provincie
Henegouwen) en in de 9 gemeenten van het Duitstalig kiesgebied (kieskantons Eupen en Sankt Vith - zie ook punt 72).
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Voor de voorstelling van de kandidaten worden 2 schermresoluties (grootte) gebruikt :

— resolutie 1, waarbij een kolom in 15 vakjes verdeeld wordt;

— resolutie 2, waarbij een kolom in 23 vakjes verdeeld wordt.

Indien er slechts één kolom is, wordt ze in het midden van het scherm geplaatst. Zijn er twee kolommen, dan is
er één kolom links op het scherm en één kolom rechts op het scherm. In geval van één, twee of drie kolommen, is de
breedte steeds gelijk aan een derde van de schermbreedte.

Indien er meerdere kolommen zijn, worden de kandidaten gelijkmatig verdeeld over de te gebruiken kolommen.
Indien het aantal kandidaten geen veelvoud is van het aantal kolommen, wordt er, te beginnen vanaf de linkse kolom
een kandidaat meer voorzien in die kolom.

De te gebruiken resolutie wordt bepaald door het aantal te begeven zetels in de te verkiezen raad. Indien er 42 of
minder te begeven zetels zijn, zal resolutie 1 gebruikt worden. Bij 43 of meer zetels, worden resolutie 2 gebruikt.

Het aantal kandidaten zal de voorstelling op het scherm binnen de lijst bepalen. Hierdoor wordt voor alle
kandidaten binnen de te verkiezen raad, dezelfde resolutie gebruikt.

149. Op basis van de hogervermelde criteria bekomen we dan volgende voorstellingen :

indien er maximum 42 zetels zijn :

— 1 tot 14 kandidaten, 1 kolom in resolutie 1,

— 15 tot 28 kandidaten, 2 kolommen in resolutie 1,

— 29 tot 42 kandidaten, 3 kolommen in resolutie 1,

indien er minimum 43 zetels zijn :

— 1 tot 22 kandidaten, 1 kolom in resolutie 2,

— 23 tot 44 kandidaten, 2 kolommen in resolutie 2,

— 45 tot 56 kandidaten, 3 kolommen in resolutie 2.

Dit geeft de volgende voorstelling van de kandidaten op het scherm overeenkomstig het aantal te verkiezen
raadsleden in het district (zie ook punt 27).

150. Voor de voorstelling van de kandidaten wordt slechts 1 schermresolutie (grootte) gebruikt :

Aantal te verkiezen
raadsleden

Aantal
kolom 1

Aantal
kolom 2

Aantal
kolom 3

2 2 - -

3 3 - -

4 4 - -

5 5 - -

6 6 - -

7 7 - -

8 8 - -

9 9 - -

10 10 - -

11 11 - -

13 13 - -

14 14 - -

15 8 7 -

20 10 10 -

22 11 11 -

24 12 12 -

25 13 12 -

31 11 10 10

N.B. : Bij onvolledige lijsten wordt dezelfde indeling toegepast. Bijvoorbeeld een onvolledige lijst van 11 kandi-
daten in een district waar er 20 raadsleden te verkiezen zijn : 1 kolom met 11 kandidaten in het midden.

b. In geval van het JITES-systeem.

Het JITES-systeem wordt gebruikt in de gemeenten van de geautomatiseerde kieskantons van Wallonië (behalve
de kieskantons Eupen, Sankt Vith en Frasnes-lez-Anvaing), in het kieskanton Sint-Joost-ten-Node en in het kieskanton
Hasselt (zie ook punt 72).
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Voor de voorstelling van de kandidaten wordt slechts 1 schermresolutie (grootte) gebruikt :
Afhankelijk van het aantal kandidaten op een lijst, is de voorstelling als volgt :
— 1 tot 14 kandidaten, 1 kolom in het midden,
— 15 tot 28 kandidaten, 2 kolommen, één links en één rechts,
— 29 tot 42 kandidaten, 3 kolommen in het midden,
— 43 tot 56 kandidaten, 4 kolommen in het midden.
Indien er meerdere kolommen zijn, worden de kandidaten gelijkmatig verdeeld over de te gebruiken kolommen.

Indien het aantal kandidaten geen veelvoud is van het aantal kolommen, wordt er, te beginnen vanaf de linkse kolom
een kandidaat meer voorzien in die kolom.

Dit geeft de volgende voorstelling van de kandidaten op het scherm overeenkomstig het aantal te verkiezen
raadsleden in het district (zie ook punt 27).

Aantal te verkiezen
raadsleden

Aantal
kolom 1

Aantal
kolom 2

Aantal
kolom 3

2 2 - -

3 3 - -

4 4 - -

5 5 - -

6 6 - -

7 7 - -

8 8 - -

9 9 - -

10 10 - -

11 11 - -

13 13 - -

14 14 - -

15 8 7 -

20 10 10 -

22 11 11 -

24 12 12 -

25 13 12 -

31 11 10 10

N.B. : Bij onvolledige lijsten wordt dezelfde indeling toegepast. Bijvoorbeeld een onvolledige lijst van 13 kandi-
daten in een district waar er 24 raadsleden te verkiezen zijn : 1 kolom met 13 kandidaten in het midden.

151. De bepalingen van punt 30 zijn van toepassing voor de registratie van de namen en de voornamen van de
kandidaten.

Er wordt in herinnering gebracht dat de Kieswet voorziet in de optekening van het geslacht op de
voordrachtsakten van de kandidaten, op de kiezerslijsten en op de oproepingsbrieven. Deze eis wordt niet gesteld voor
het stembiljet en derhalve ook niet voor het scherm dat de kandidaten van een lijst weergeeft.

De naam van de kandidaat of van de kandidate dient slechts te worden voorafgegaan door de afkorting M. of
Mevr. indien deze laatste er uitdrukkelijk om verzoekt in het geval dat zijn of haar voornaam van die aard is dat er een
eventuele dubbelzinnigheid zou bestaan bij de vraag of de kandidaat tot het mannelijke of tot het vrouwelijke geslacht
zou behoren.

Het strekt tevens tot aanbeveling rekening te houden met :

— In geval van het JITES-systeem : voor de verkiezingen wordt in een ruimte van twee regels per kandidaat
voorzien. Elke regel kan 25 karakters omvatten.

— In geval van het DIGIVOTE-systeem : voor de verkiezingen wordt in een ruimte van twee regels per kandidaat
voorzien. Elke regel kan 22 karakters omvatten (tussenruimte inbegrepen).

Voor de kandidaten, waarvan een onderdeel van de naam een probleem zou oproepen, lijkt het aangewezen dat
zijzelf de wijze vastleggen waarop hun identiteit op het scherm wordt afgebeeld.

Brussel, 24 juli 2000.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. DUQUESNE
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ELECTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES DU 8 OCTOBRE 2000

[C − 2000/00406]

24 JUILLET 2000. — Instructions pour les présidents des bureaux principaux de district
et des bureaux principaux de canton lors des élections provinciales

Madame le Président,

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous adresser ci-après les instructions concernant les opérations de votre bureau principal
respectif dont la présidence vous est confiée par la loi.

INDEX

PARTIE I. — DISPOSITIONS GENERALES. NUMEROS

A Introduction 1 - 2

B Lois 3

C Emploi des langues 4 - 8

D Franchise postale et imprimés 9 - 12

E Etablissement de la liste des électeurs et délivrance de celle-ci 13 - 17

F Jetons de présence et indemnités de déplacement pour les membres des bureaux électoraux – Police
d’assurance pour les accidents

18 - 22

PARTIE II. — INSTRUCTIONS AU BUREAU PRINCIPAL DE DISTRICT.

A. Mission et composition du bureau principal de district 23 - 25 23 - 25

B. Composition des districts électoraux et répartition des conseilers provinciaux entre les districts
électoraux

26 - 27

C. Opérations préliminaires du bureau principal de district

a) Réception des actes de présentation de candidatures et de désignation de témoins 28 - 37

b) Arrêt provisoire de la liste des candidats 38 - 41

1° Vérification de la régularité des actes de présentation 42 - 45

2° Vérification de l’éligibilité des candidats 46 - 51

3° Des devoirs à accomplir après l’arrêt provisoire 52 - 53

c) Arrêt définitif de la liste des candidats.

1° Arrêt définitif et appel éventuel 54 - 59

2° Numérotage des listes 60 - 71

d) Cantons électoraux où le vote est automatisé 72 - 74

e) Election terminée sans scrutin 75 - 76

f) Réception des déclarations de groupement par le bureau central d’arrondissement. 77 - 79

D. Recensement général des votes.

1. Introduction 80 - 82

2. Répartition et attribution des sièges.

1° Dans les districts sans groupement de listes.

a) Diviseur électoral – Répartition des sièges entre les listes 83 - 85

b) Désignation des titulaires élus et des suppléants 86 - 87

2° Lorsqu’il y a groupement de listes.

a) Diviseur électoral – Répartition des sièges entre les listes 88 - 100

b) Désignation des titulaires élus et des suppléants 101 - 110

3. Opérations postérieures au recensement général des votes et à la répartition des sièges 111 - 112

PARTIE III. — INSTRUCTIONS AU BUREAU PRINCIPAL DE CANTON.

1. Composition 113 - 114

2. Mission 115

3. Opérations antérieures au scrutin 116 - 126

4. Opérations antérieures au scrutin dans les cantons électoraux où le vote est automatisé 127 - 131

5. Opérations postérieures au scrutin 132 - 136

6. Opérations postérieures au scrutin dans les cantons électoraux où le vote est automatisé 137 - 141

7. Dépouillement automatisé au moyen de la lecture optique et contrôle parlementaire 142 - 145

8. Vote automatisé – présentation des écrans 146 - 151
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PARTIE I. — DISPOSITIONS GENERALES

A. Introduction.

1. Le principe de l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux est énoncé à l’article 162,
alinéa 2, 1° de la Constitution. Les règles relatives à ces élections directes sont laissées au législateur (voir l’article 2 de
la loi provinciale et la loi organique des élections provinciales).

2. Lors de la révision constitutionnelle de 1993, il a été prévu à l’article 274 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993
visant à achever la structure fédérale de l’Etat que le renouvellement ordinaire des conseils provinciaux a lieu le même
jour que celui fixé pour le renouvellement des conseils communaux (article 29 de la loi organique des élections
provinciales).

Les dispositions particulières réglant l’élection simultanée des conseils provinciaux et communaux sont reprises
aux articles 37bis à 37sexies de la loi organique des élections provinciales.

L’article 7, alinéa 1er de la loi électorale communale dispose que la réunion ordinaire des électeurs à l’effet de
procéder au renouvellement des conseils communaux a lieu de plein droit tous les six ans, le deuxième dimanche
d’octobre.

Pour les présentes élections il s’agit donc du dimanche 8 octobre 2000.

Dans les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale, il n’y a pas d’élections provinciales suite à la scission
de la province de Brabant en provinces de Brabant wallon et Brabant flamand. Dans ces 19 communes, il y a
uniquement des élections communales étant donné que les compétences du conseil provincial dans les 19 communes
bruxelloises ont été reprises par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale.

B. Lois.

3. Pour l’accomplissement de votre mission, vous devez vous référer notamment aux dispositions légales et
réglementaires suivantes :

1° la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, modifiée par la loi ordinaire du 16 juillet 1993
visant à achever la structure fédérale de l’Etat (Moniteur belge du 20 juillet 1993) par la loi du 30 décembre 1993 (Moniteur
belge du 11 janvier 1994), par la loi du 24 mai 1994 (Moniteur belge du 1er juillet 1994), par la loi du 7 juillet 1994 (Moniteur
belge du 16 juillet 1994), par la loi du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995), par la loi du 10 avril 1995 (Moniteur
belge du 15 avril 1995), par la loi du 25 juin 1997 (Moniteur belge du 5 juillet 1997), par la loi du 27 janvier 1999 (Moniteur
belge du 30 janvier 1999) et par la loi du 19 mars 1999 (Moniteur belge du 31 mars 1999 – 2ème édition) – en abrégé loi
électorale provinciale ou L.E.P.;

2° le Code électoral, dont certaines dispositions sont rendues applicables par la loi organique des élections
provinciales en abrégé C.E.;

3° la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé (Moniteur belge du 20 avril 1994), modifiée par la loi du
5 avril 1995 (Moniteur belge du 15 avril 1995) et par les lois du 18 décembre 1998 (Moniteur belge du 31 décembre 1998
– 2ème édition);

4° la loi du 11 avril 1994 relative aux mentions obligatoires sur certains documents électoraux (Moniteur belge du
16 avril 1994);

5° la loi du 24 mai 1994 visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes
de candidatures aux élections (Moniteur belge du 1er juillet 1994);

6° la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections
des conseils provinciaux et communaux et pour l’élection directe des conseils de l’aide sociale (Moniteur belge du
16 juillet 1994), modifiée par la loi du 12 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 juillet 1994), par la loi du 17 novembre 1994
(Moniteur belge du 23 novembre 1994) et par la loi du 19 mars 1999 (Moniteur belge du 31 mars 1999 – 2ème édition);

7° la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d’un système de lecture
optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé (Moniteur belge du 31 décembre 1998 –
2ème édition).

C. EMPLOI DES LANGUES.

4. J’attire votre attention sur les lois sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnées par arrêté
royal du 18 juillet 1966 (Moniteur belge du 2 août 1966), stipulant en son article 1er, § 1er, 5°, que les dispositions de la
loi s’appliquent aux opérations relatives aux élections provinciales et communales.

5. Bulletins de vote.

Ceux-ci sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans toutes les autres communes (article 128,
§ 5 C.E.).

6. Formules.

Les formules à utiliser pour les opérations électorales ne sont pas déterminées par la loi. Les modèles en sont
publiés sous forme de directive. Dans un but de clarté et d’uniformité dans les différents bureaux principaux, les
présidents de ceux-ci sont invités à utiliser ces formules autant que possible.

Les formules auxquelles on se réfère dans ces instructions sont publiées en annexe au Moniteur belge.

Sur ces formules, chaque nom et prénom doit être précédé de la mention : Madame (Mme) ou Monsieur (M.).

Les formulaires servant au fonctionnement des bureaux sont bilingues dans la région bilingue de Bruxelles-
Capitale et sont rédigés dans la langue de la région dans tous les autres cas.
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Les formulaires qui procèdent de rapports avec des particuliers (ainsi les convocations des membres des bureaux)
sont rédigés dans la langue de l’intéressé dans les communes faisant l’objet d’un statut spécial (communes
périphériques, communes de la frontière linguistique, communes de la région de langue allemande et communes
malmédiennes) et dans les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans tous les autres cas, ils sont
établis dans la langue de la région.

Les formulaires utilisés par les citoyens (par ex. pour un acte de candidature) peuvent être rédigés dans la langue
de l’intéressé dans toutes les communes à régime linguistique spécial.

Les formules destinées à l’élection du conseil provincial commencent par la lettre H, celles pour l’élection du
conseil communal par la lettre I. Les formules valant pour les deux élections contiennent des lettres composées
(Exemple : HI/1).

Les numéros des formules ayant été adaptées en vue du vote automatisé sont suivis par le mot « bis ». Les formules
traditionnelles non applicables au vote automatisé sont indiquées dans le sommaire par un astérisque (*) et leurs titres
sont placés entre parenthèses.

Les formulaires adaptés pour le dépouillement automatisé au moyen d’un système de lecture optique reçoivent le
suffixe « ter ». C’est le cas pour certains formulaires des cantons de Chimay et de Zonnebeke où la lecture optique sera
d’application.

7. Bureaux électoraux.

L’article 49 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative dispose que les présidents des
bureaux de vote qui ne sont pas à même de s’adresser aux électeurs ou de les renseigner dans les langues dont les lois
coordonnées imposent l’usage dans les rapports des services locaux avec les particuliers, désignent un secrétaire qui
peut les assister à cet égard.

Il faut néanmoins signaler en l’occurrence le décret du 16 juin 1982 du Conseil flamand modifiant l’article 49 des
lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l’arrêté royal du 18 juillet 1966.

Ce décret implique que le président du bureau principal ne peut désigner en qualité de président de bureau de vote
que des électeurs connaissant le néerlandais.

Il en va de même pour la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, et du secrétaire des bureaux de
vote. Ce décret ne s’applique pas aux communes de la région linguistique néerlandaise dotées d’un régime linguistique
spécial, à savoir les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique. Dans ces communes,
l’article 49 susvisé reste d’application : en effet, c’est dans celles-ci qu’il peut s’avérer indispensable de désigner un
secrétaire qui puisse aider le président sur le plan linguistique.

Il y a également lieu de tenir compte du décret du 18 mai 1994 du Conseil flamand réglant l’emploi des langues
lors des élections qui stipule que les autorités et tous les services chargés d’opérations électorales, en l’occurrence les
bureaux électoraux, utilisent exclusivement le néerlandais lors de toutes les opérations électorales. Tous les documents
(tels, entre autres, que les convocations et les tableaux contenant le dépouillement des votes) rédigés, en contradiction
avec cette disposition, intégralement ou partiellement dans une autre langue que le néerlandais sont nuls.

8. Lettres de convocation.

Selon la jurisprudence constante de la Commission permanente de contrôle linguistique, les convocations
électorales, de même d’ailleurs que celles qui sont adressées aux assesseurs de bureaux électoraux, doivent être
considérées, au sens des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative, comme des rapports avec
des particuliers.

Il en résulte que dans les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans celles qui
sont dotées d’un régime spécial, à savoir les 6 communes périphériques, les 10 communes de la frontière linguistique,
les 9 communes de la région de langue allemande et les 2 communes malmédiennes, ces convocations doivent être
rédigées exclusivement dans la langue dont le particulier intéressé fait usage dans ses rapports avec l’autorité locale,
à savoir le français ou le néerlandais; dans les communes de la région de langue allemande la convocation est en
allemand à moins que le particulier ne désire le français; dans les communes de Malmédy et de Waimes, la convocation
est en français à moins que le particulier ne désire l’allemand.

D. Franchise postale et imprimés électoraux.

Franchise postale.

9. La correspondance envoyée en exécution des lois électorales bénéficie de la franchise postale.

Cela concerne :

1) les convocations expédiées aux électeurs par le Collège des Bourgmestre et Echevins;

2) les correspondances échangées par les administrations communales au sujet de radiations et de nouvelles
inscriptions à la liste des électeurs ainsi que celles envoyées par les administrations communales aux électeurs
concernés;

3) les avis adressés par les administrations communales à certains électeurs susceptibles d’être désignés en qualité
d’assesseurs (c’est-à-dire aux candidats-assesseurs);

4) les correspondances expédiées par les présidents des bureaux de vote en vue de la désignation des assesseurs
et des assesseurs suppléants;
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5) les exemplaires ou copies de la liste des électeurs, expédiés par les administrations communales;
6) les documents relatifs aux élections et les bulletins de vote, adressés aux présidents des bureaux de vote ou

expédiés par eux;
7) les documents expédiés par le Département dans le cadre de la loi électorale.
10. Il y a lieu de mentionner sur les envois les spécifications suivantes :
— pour les envois visés sub 1 :
« Loi électorale – lettre de convocation » dans l’angle supérieur gauche du recto;
— pour les envois visés sub 2 et 5 :
« Loi électorale – liste des électeurs » dans l’angle supérieur gauche du recto;
— pour les envois visés sub 3, 4, 6 et 7 :
« Loi électorale » (en caractères imprimés ou manuscrits) en tête du recto et de préférence dans l’angle supérieur

gauche ainsi que dans le corps de l’adresse la qualité du destinataire en matière électorale (assesseur, assesseur
suppléant, candidat-assesseur).

En cas de remises urgentes et de remises le samedi, le mot « Express » doit être ajouté à côté des termes « Loi
électorale ».

De même, un accord a été conclu en 1994 avec LA POSTE pour que chaque candidat assesseur (ou autre membre)
d’un bureau électoral, à qui une lettre recommandée est adressée et qui est absent de son domicile lors de la distribution
du courrier, soit averti à l’aide d’une carte (modèle 227 – Loi électorale) déposée dans sa boı̂te aux lettres, de retirer cette
lettre à la commune. Le format de ce modèle est fixé à 10 cm de haut et 15 cm de large.

Cette mesure est prise en vue d’éviter l’absentéisme dans les bureaux de vote et de dépouillement, et de constituer
à temps ces bureaux.

Elle représente un moyen supplémentaire et n’exclut aucune autre possibilité pour la commune, après concertation
avec le percepteur du bureau de poste local.

Cela signifie que la désignation des membres des bureaux électoraux peut s’effectuer sans recommandé si le bureau
principal et la commune l’estiment plus opportun. Prévenez le percepteur des postes de la mesure adoptée.

11. Imprimés électoraux.
Les conditions en matière d’imprimés électoraux peuvent être obtenues auprès des grands bureaux de LA POSTE.

Une copie en sera adressée à tous les partis politiques et à tous les intéressés qui le demandent.
Je signale que les derniers imprimés électoraux doivent être remis au plus tard le mercredi qui précède la date des

élections.
12. Format des lettres de convocation.
Pour que les lettres de convocation puissent être distribuées aisément par LA POSTE, elles doivent répondre aux

conditions suivantes :
1° Lettres de convocation sous enveloppe ou à découvert.
— Dimensions minimales : 90 x 140 mm
— Dimensions maximales : 120 x 235 mm
— Poids maximal : 20 gr.
— Epaisseur maximale : 5 mm
— Place de l’adresse : - parallèle à la dimension la plus
grande de l’envoi.
— dans une zone de 15 mm à partir des bords gauche, droit et inférieur et 40 mm à partir du bord supérieur.
— L’adresse doit mentionner le code postal du lieu de destination.
Les envois à découvert doivent en outre être suffisamment solides et entièrement clos pour éviter des détériorations

éventuelles et pour faciliter le traitement.
2° Expédition sous forme de carte.
En plus des conditions susmentionnées, le papier dans lequel les envois sont confectionnés doit être suffisamment

résistant (140 gr/m2) et il faut au moins que la partie droite des envois soit réservée à l’adresse du destinataire, à
l’impression du timbre à date et aux indications de service éventuelles.

E. Etablissement de la liste des électeurs et délivrance d’exemplaires de celle-ci.
13. L’article 1er, § 5 de la loi électorale provinciale dispose que la liste des électeurs établie en vue des élections

communales est utilisée pour la réunion ordinaire des collèges électoraux en vue de pourvoir au renouvellement des
conseils provinciaux.

Le collège des bourgmestre et échevins dresse la liste des électeurs communaux le 1er août 2000 (art. 3. Loi
électorale communale).

14. Aux termes de l’article 1ter de la loi électorale provinciale, l’administration communale est tenue de délivrer
des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom
d’un parti politique et qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le
1er août 2000 et qui s’engagent par écrit à présenter une liste de candidats au conseil provincial.

15. Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu’il
dépose une liste de candidats au Conseil provincial dans le district électoral où est située la commune auprès de
laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément aux conditions précitées.

Chaque parti politique qui présente également une liste de candidats aux élections communales peut obtenir deux
exemplaires ou copies supplémentaires de cette liste pour autant qu’il remplisse les conditions de l’article 4 de la loi
électorale communale (demande dans les délais, liste de candidats et usage à des fins électorales exclusivement).

La délivrance aux personnes susvisées d’exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du
prix coûtant à déterminer par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Le prix coûtant d’un exemplaire de la liste des
électeurs correspond en principe au coût réel d’une simple reproduction d’un exemplaire de la liste des électeurs.

Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce
à des fins électorales, sous peine des sanctions édictées à l’article 197bis du Code électoral.
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16. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l’élection peut obtenir,
contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu’elle en ait fait la
demande au bourgmestre par lettre recommandée au plus tard le 1er août 2000.

L’administration communale vérifie, au moment de la délivrance, si l’intéressé est présenté comme candidat à
l’élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs,
fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions édictées à l’article 197bis du Code électoral.

L’administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d’autres
personnes que celles mentionnées ci-avant. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour
les communiquer à des tiers.

Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés ne peuvent être utilisés qu’à des fins électorales, y
compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l’élection.

A cet égard, j’attire également l’attention sur la circulaire du 18 mai 1989 relative à la délivrance des listes des
électeurs (Moniteur belge du 1er juin 1989) qui précise notamment qu’en aucun cas, les communes ne délivreront les listes
des électeurs ou les informations reprises sur celles-ci sur un support magnétique (bande magnétique, disquette, etc.)
ou sous la forme d’un microfilm, est abrogée par la circulaire du 7 juillet 2000 (Moniteur belge du 14 juillet 2000).

Compte tenu des dispositions sévères prévues aux articles précités intorduites par la loi du 16 juillet 1993, ainsi que
le développement actuel des moyens informatiques cette interdiction est dépassée. La délivrance de liste d’électeurs sur
un support magnétique ou sur la forme de microfilm devient donc possible.

17. Le 31 août 2000 au plus tard, l’administration communale transmet deux exemplaires de la liste des électeurs
communaux au gouverneur de province ou à son délégué (art. 5 Loi électorale communale).

Pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale ces listes sont envoyées au gouverneur de l’arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale ou à son délégué.

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les exemplaires dont question à l’alinéa 1er sont envoyés
respectivement au commissaire d’arrondissement de Mouscron et au commissaire d’arrondissement adjoint de Tongres.

F. Jetons de présence et indemnités de déplacement pour les membres des bureaux électoraux.
18. L’article 8 de la Loi organique des élections provinciales dispose que lors de la réunion ordinaire des collèges

électoraux conformément à l’article 29 de la Loi organique des élections provinciales, les dépenses électorales suivantes
sont pour moitié à la charge des provinces et pour moitié à la charge des communes :

1° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux
électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi;

2° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l’élection dans la commune où ils
sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;

3° les primes d’assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant des accidents survenus aux
membres des bureaux électoraux dans l’exercice de leurs fonctions; le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces
risques sont couverts.

Sont à charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu’elles fournissent d’après les
modèles approuvés par le Roi.

Toutes les autres dépenses électorales sont à la charge des communes.
Le montant des jetons de présence ne peut être supérieur au montant prévu pour les élections législatives, ni être

inférieur à la moitié de ce montant.
L’exécution des dépenses électorales légales précitées (jetons de présence, frais de déplacement et primes

d’assurance) est réglée par l’arrêté royal du 5 septembre 1994 portant exécution de l’article 8, alinéa 1er de la loi du
19 octobre 1921 organique des élections provinciales (Moniteur belge du 10 septembre 1994). Cet arrêté royal sera encore
modifié en vue des présentes élections pour être en concordance avec les nouvelles dispositions de la réglementation
électorale.

19. Jetons de présence.
Le montant des jetons de présence ne peut donc excéder le montant fixé pour les élections législatives (art. 8 loi

électorale provinciale, art. 38, alinéa 1 loi électorale communale).
Lors des dernières élections parlementaires du 13 juin 1999 simultanément avec les élections du Parlement

européen et des Conseils de Régions et de Communautés, les montants relatifs aux différentes élections ont été à
nouveau fixés et augmentés par l’arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités
de déplacement des membres des bureaux électoraux (Moniteur belge du 27 avril 1999 – 2ème édition).

Le montant des jetons de présence s’établit comme suit :
— 3.500 F. pour les présidents des bureaux centraux d’arrondissement et 2.500 F. pour les membres et les secrétaires

de ces bureaux;
— 3.000 F. pour les présidents des bureaux principaux de district et 2.000 F. pour les membres et les secrétaires de

ces bureaux;
— 2.500 F. pour les présidents des bureaux principaux de canton et 1.000 F. pour les membres et les secrétaires de

ces bureaux;
— 3.000 F. pour les présidents des bureaux principaux pour les élections communales (ou pour les élections des

conseils de district) et 2.000 F. pour les membres et secrétaires de ces bureaux;
— 500 F. pour les présidents, membres et secrétaires des bureaux de vote et de dépouillement où le vote s’effectue

de façon traditionnelle;
— 750 F. pour les présidents, membres, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote où le vote est

automatisé (le jeton de présence est supérieur dans ce cas parce que les heures d’ouverture de ces bureaux sont
prolongées jusqu’à 15 heures).

20. Le paiement des jetons de présence (via La Poste) et des indemnités de déplacement sera réglé par chaque
administration provinciale en observant les nouvelles dispositions réglementaires.

Sur la convocation électorale de l’électeur, le code S.N.C.B. approproé doit être mentionné de sorte que l’électeur
qui y a droit peut obtenir auprès du contrôleur de train un billet exact et gratuit conformément à l’arrêté royal du
27 août 1982 relatif au remboursement des frais de déplacement à certains électeurs (Moniteur belge du 3 septem-
bre 1982, voir aussi la circulaire du 20 septembre 1982, Moniteur belge du 22 septembre 1982).
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L’administration provinciale procède ensuite aux récupérations appropriées de chaque commune dans sa province.
Peu après le scrutin, les jetons de présence sont virés par l’intermédiaire de LA POSTE sur le compte financier des

membres de bureau.
Les jetons de présence ne peuvent être versés, que si le bureau complète entièrement et signe l’annexe à chaque

procès-verbal.
L’annexe est établie en double exemplaire. Le jour du scrutin ou au plus tard le lundi matin après le scrutin, cette

annexe est remise au président de votre bureau principal de canton, sous enveloppe scellée, en vue du paiement des
jetons de présence. Le président rapporte le double de cette liste chez lui. Le président du bureau principal de canton
vérifie si chaque bureau électoral dans son canton a bien introduit le formulaire destiné au paiement des jetons de
présence et l’indique en pointant un tableau récapitulatif. Le président de canton prend contact avec le président du
bureau électoral qui n’a pas remis le formulaire en question.

Chaque président veille à ce que la liste pour le paiement des jetons de présence soit remplie complètement et
clairement pour éviter tout retard dans le versement.

Le paiement par l’administration provinciale des jetons de présence se fera également pour les bureaux principaux
des communes et les bureaux de dépouillement pour les communes conformément aux montants précités.

L’administration provinciale procède ensuite aux récupérations appropriées auprès de chaque commune.
Pour les 19 communes bruxelloises, où il y a uniquement des élections communales, le paiement des jetons de

présence et des indemnités de déplacement est réglé par chaque administration communale. Chaque administration
communale prend les dispositions nécessaires avec LA POSTE ou avec son propre service de paiement et avec le
président du bureau principal communal, qui rassemble les listes destinées au paiement des jetons de présence en vue
du virement des jetons de présence aux membres des différents bureaux électoraux communaux.

21. Indemnités de déplacement.
1° Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu’ils siègent dans une

commune où ils ne sont pas inscrits dans le registre de la population.
L’indemnité prévue ci-dessus est fixée à 6 francs par kilomètre parcouru.
La déclaration de créance du chef de ces déplacement doit être établie sur la formule HI/8 qui est envoyée à

l’adresse de l’administration provinciale concernée (ou à l’administration communale pour les 19 communes
bruxelloises).

2° Pour accomplir leur devoir électoral, les électeurs peuvent obtenir un billet de train
gratuit (2ème classe) auprès des guichets de la S.N.C.B. s’ils ne possèdent plus leur résidence principale dans la

commune où ils sont inscrits comme électeur (ou pour des raisons professionnelles, pour les étudiants et pour les
malades dans une institution).

La S.N.C.B. scindera la facture de ces billets de train par province selon la localisation de la commune où l’électeur
a accompli son devoir électoral et la transmettra directement pour liquidation à l’administration provinciale, qui
procèdera aux récupérations appropriées de la commune.

La S.N.C.B. peut effectuer la scission par province étant donné que sur chaque convocation est prévu un code
S.N.C.B. par province.

Sur la convocation électorale de l’électeur, le code S.N.C.B. approprié doit être mentionné de sorte que l’électeur
qui y a droit peut obtenir auprès du contrôleur de train un billet exact et gratuitement conformément à l’arrêté royal
du 27 août 1982 relatif au remboursement des frais de déplacement à certains électeurs (Moniteur belge du
3 septembre 1982 — voir aussi la circulaire du 20 septembre 1982).

Pour les 19 communes bruxelloises, la facture est liquidée par mon département qui possède également un code
S.N.C.B. et qui procèdera aux récupérations appropriées auprès de ces communes.

Si ces électeurs utilisent un autre moyen de transport ils peuvent demander le remboursement de leurs frais de
déplacement au moyen de la formule H/9, envoyée à l’adresse de l’administration provinciale concernée (ou
l’administration communale pour les 19 communes bruxelloises).

La somme à rembourser correspond au tarif de la SNCB pour le transport de voyageurs en 2ème classe le jour du
scrutin.

22. Police d’assurance.
Chaque administration provinciale souscrit également une police d’assurance pour couvrir les accidents survenus

aux membres des bureaux électoraux dans l’accomplissement de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur
résidence principale au lieu de réunion de leur bureau aux nouvelles conditions réglementaires.

Pour les 19 communes bruxelloises, cette police est souscrite par mon département.

PARTIE II. — INSTRUCTIONS AU BUREAU PRINCIPAL DE DISTRICT
A. Mission et composition du bureau principal de district.
23.. Aux termes de l’article 3ter de la Loi organique des élections provinciales, un bureau principal de district est

constitué au chef-lieu de chaque district électoral.
L’annexe 10 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat règle la composition

des districts électoraux, tandis que l’arrêté royal du 15 octobre 1993 portant répartition des conseillers provinciaux entre
les districts électoraux (Moniteur belge du 29 octobre 1993) fixe le nombre de conseillers par district.

Le bureau principal de district doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l’élection (lundi 11 septem-
bre 2000). Il est présidé par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat qui le remplace dans le
chef-lieu de district coı̈ncidant avec le chef-lieu d’arrondissement judiciaire; dans les autres cas par le juge de paix ou
son suppléant.

24. Le bureau principal de district comprend, outre son président :
1° quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs de la commune

chef-lieu de district. Le choix du président n’est limité par aucune autre condition et ne doit être guidé que par le souci
de composer son bureau d’éléments capables de lui assurer une collaboration efficace (formule H/3).

2° un secrétaire, ayant 18 ans au moins, choisi librement par le président parmi les électeurs du district et qui n’a
point voix délibérative (art. 3octies Loi organique des élections provinciales).

Les candidats ne peuvent faire partie du bureau.
25. Le bureau principal de district est chargé exclusivement de l’accomplissement des opérations préliminaires de

l’élection et de celles du recensement général des votes.
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Son président exerce un contrôle sur l’ensemble des opérations dans le district électoral et prescrit, au besoin, les
mesures d’urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

Le bureau principal de district siégeant au chef-lieu de l’arrondissement administratif remplit en outre le rôle de
bureau central d’arrondissement chargé de la réception des déclarations de groupement de listes et de la répartition des
sièges (art. 15, § 2, Loi organique des élections provinciales).

Le bureau principal de district a une compétence propre, distincte de celle du bureau principal du canton chef-lieu
du district électoral : celui-ci a un rôle identique à celui du bureau principal des autres cantons.

Ce n’est que quand le district électoral se compose d’un seul canton que le bureau principal de district siège en
même temps comme bureau principal de canton.

B. Composition des districts électoraux et répartition des Conseillers provinciaux entre les districts électoraux.

26. Composition des districts electoraux (annexe 10 à la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure
fédérale de l’etat – moniteur belge du 20 juillet 1993).

1° PROVINCES DE LA REGION WALLONNE

* PROVINCE DU BRABANT WALLON

Arrondissement administratif de Nivelles
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Nivelles Nivelles Nivelles

Genappe
Wavre Wavre Wavre

Jodoigne
Perwez

* PROVINCE DE HAINAUT

Arrondissement administratif d’Ath
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Ath Ath Ath

Beloeil
Chièvres
Flobecq
Frasnes-lez-Anvaing

Arrondissement administratif de Charleroi
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Charleroi Charleroi Charleroi
Châtelet Châtelet Châtelet
Fontaine-l’Evêque Fontaine-l’Evêque Fontaine-l’Evêque

Seneffe
Arrondissement administratif de Mons
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Mons Mons Mons
Boussu Boussu Boussu

Lens
Dour Dour Dour

Frameries
Arrondissement administratif de Mouscron
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Mouscron Mouscron Mouscron

Comines-Warneton
Arrondissement administratif de Soignies
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Soignies Soignies Soignies

Enghien
Lessines

La Louvière La Louvière La Louvière
Le Roeulx
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Arrondissement administratif de Thuin
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Thuin Thuin Thuin

Beaumont
Chimay

Binche Binche Binche
Merbes-le-Château

Arrondissement administratif de Tournai
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Tournai Tournai Tournai

Celles
Estaimpuis

Péruwelz Péruwelz Péruwelz
Antoing
Leuze-en-Hainaut

* PROVINCE DE LIEGE

Arrondissement administratif de Huy
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Huy Huy Huy

Ferrières
Héron
Nandrin
Verlaine

Arrondissement administratif de Liège
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Liège Liège Liège
Visé Visé Visé

Bassenge
Fléron Fléron Fléron

Aywaille
Herstal Herstal Herstal
Seraing Seraing Seraing
Saint-Nicolas Saint-Nicolas Saint-Nicolas

Grâce-Hollogne
Arrondissement administratif de Verviers
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Verviers Verviers Verviers
Dison Dison Dison

Aubel
Herve
Limbourg

Eupen Eupen Eupen
Sankt Vith

(Saint-Vith)
Spa Spa Spa

Malmedy
Stavelot

Arrondissement administratif de Waremme
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Waremme Waremme Waremme

Hannut

* PROVINCE DE LUXEMBOURG
Arrondissement administratif d’Arlon
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Arlon Arlon Arlon

Messancy
Arrondissement administratif de Bastogne
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Bastogne Bastogne Bastogne

Fauvillers
Sainte-Ode

Vielsalm Vielsalm Vielsalm
Houffalize
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Arrondissement administratif de Marche-en-Famenne
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne

Durbuy
Nassogne

La Roche-en-Ardenne La Roche-en-Ardenne La Roche-en-Ardenne
Erezée

Arrondissement administratif de Neufchâteau
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Neufchâteau Neufchâteau Neufchâteau

Saint-Hubert
Bouillon Bouillon Bouillon

Paliseul
Wellin

Arrondissement administratif de Virton
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Virton Virton Virton
Florenville Florenville Florenville

Etalle
* PROVINCE DE NAMUR
Arrondissement administratif de Dinant
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Dinant Dinant Dinant

Beauraing
Gedinne

Ciney Ciney Ciney
Rochefort

Arrondissement administratif de Namur
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Namur Namur Namur
Andenne Andenne Andenne
Eghezée Eghezée Eghezée
Fosses-la-Ville Fosses-la-Ville Fosses-la-Ville
Gembloux Gembloux Gembloux
Arrondissement administratif de Philippeville
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Philippeville Philippeville Philippeville

Couvin
Florennes Florennes Florennes

Walcourt

2° PROVINCES DE LA REGION FLAMANDE

* PROVINCE D’ANVERS

Arrondissement administratif d’Anvers
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Anvers Anvers Anvers
Boom Boom Boom

Kontich
Kapellen Kapellen Kapellen

Brecht
Zandhoven

Arrondissement administratif de Malines
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Malines Malines Malines

Puurs
Lierre Lierre Lierre

Duffel
Heist-op-den-Berg

Arrondissement administratif de Turnhout
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Turnhout Turnhout Turnhout

Hoogstraten
Herentals Herentals Herentals

Westerlo
Mol Mol Mol

Arendonk
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* PROVINCE DE LIMBOURG

Arrondissement administratif de Hasselt
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Hasselt Hasselt Hasselt
Beringen Beringen Beringen
Genk Genk Genk
Herck-la-Ville Herck-la-Ville Herck-la-Ville
Saint-Trond Saint-Trond Saint-Trond
Arrondissement administratif de Maaseik
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Maaseik Maaseik Maaseik
Bree Bree Bree
Peer Peer Peer
Neerpelt Neerpelt Neerpelt
Arrondissement administratif de Tongres
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Tongres Tongres Tongres

Riemst
Fourons

Looz Looz Looz
Bilzen Bilzen Bilzen
Maasmechelen Maasmechelen Maasmechelen

* PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE

Arrondissement administratif d’Alost
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Alost Alost Alost
Grammont Grammont Grammont

Ninove
Zottegem Zottegem Zottegem

Herzele
Arrondissement administratif de Termonde
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Termonde Termonde Termonde

Wetteren
Zele Zele Zele

Hamme
Arrondissement administratif d’Eeklo
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Eeklo Eeklo Eeklo

Assenede
Kaprijke

Arrondissement administratif de Gand
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Gand Gand Gand
Deinze Deinze Deinze

Nazareth
Nevele

Evergem Evergem Evergem
Waarschoot
Zomergem

Lochristi Lochristi Lochristi
Destelbergen
Oosterzele

Arrondissement administratif d’Audenarde
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Audenarde Audenarde Audenarde

Kruishoutem
Renaix Renaix Renaix

Brakel
Horebeke
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Arrondissement administratif de Saint-Nicolas
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Saint-Nicolas Saint-Nicolas Saint-Nicolas

Lokeren
Tamise Tamise Tamise

Beveren
Sint-Gillis-Waas

* PROVINCE DU BRABANT FLAMAND

Arrondissement administratif de Hal-Vilvorde
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Hal Hal Hal

Asse
Lennik

Vilvorde Vilvorde Vilvorde
Meise
Zaventem

Arrondissement administratif de Louvain
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Louvain Louvain Louvain
Diest Diest Diest

Aarschot
Haacht

Tirlemont Tirlemont Tirlemont
Glabbeek
Landen
Léau

* PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE
Arrondissement administratif de Bruges
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Bruges Bruges Bruges

Torhout
Arrondissement administratif de Dixmude
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Dixmude Dixmude Dixmude
Arrondissement administratif d’Ypres
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Ypres Ypres Ypres

Vleteren
Wervik
Zonnebeke

Poperinge Poperinge Poperinge
Messines

Arrondissement administratif de Courtrai
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Courtrai Courtrai Courtrai

Avelgem
Harelbeke Harelbeke Harelbeke
Menin Menin Menin
Arrondissement administratif d’Ostende
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Ostende Ostende Ostende

Gistel
Arrondissement administratif de Roulers
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Roulers Roulers Roulers
Izegem Izegem Izegem

Hooglede
Lichtervelde

Arrondissement administratif de Tielt
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Tielt Tielt Tielt

Meulebeke
Oostrozebeke
Ruiselede

Arrondissement administratif de Furnes
Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Furnes Furnes Furnes

Nieuport
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27. REPARTITION DES CONSEILLERS PROVINCIAUX ENTRE LES DISTRICTS ELECTORAUX.
La loi du 14 mai 2000 modifiant la loi provinciale (Moniteur belge du 31 mai 2000) a pour but de ne plus établir la

répartition des conseillers entre les districts sur la base du recensement décennal mais sur celle du chiffre de la
population déterminé par le Registre national des personnes physiques à la date du 1er janvier de l’année précédant
celle du renouvellement intégral des conseils provinciaux (en l’espèce, au 1er janvier 1999 pour ces élections).

Le chiffre de la population par commune en fonction du Registre national est publié au Moniteur belge par le
Ministre de l’Intérieur, de même que la répartition des sièges entre les différents districts électoraux. Tous deux sont
fixés par arrêté royal. La répartition des sièges ci-dessous tient compte des nouvelles dispositions législatives.

— A cet effet les arrêtés d’exécution suivants ont été pris :
1° Arrêté royal du 14 mai 2000 établissant le nombre de conseillers provinciaux à élire par province en fonction des

chiffres de population arrêtés à la date du 1erjanvier 1999;
2° Arrêté royal du 14 mai 2000 portant répartition des conseillers provinciaux entre les districts électoraux;
3° Arrêté ministériel du 14 mai 2000 établissant par province et par commune les chiffres de la population au

1er janvier 1999.
Ces arrêtés d’exécution ont été publiés au Moniteur belge du 31 mai 2000 un erratum relatif au deuxième arrêté royal

répartissant les conseillers entre les districts électoraux et publiés au Moniteur belge du 22 juin 2000. Cet erratum
concerne les modifications suivantes aux annexes 3 et 4 au Rapport au Roi :

Annexe 3
Dans la colonne : Population, le chiffre 1.018.259 doit être remplacé par le chiffre 347.423. dans la colonne : Nombre

de conseillers le chiffre 84 doit être remplacé par le chiffre 56; dans la colonne : Diviseur provincila le chiffre 12.122 doit
être remplacé par le chiffre 6.204.

Annexe 4
Dans la colonne : Popoluation, le chiffre 1.018.259 doit être remplacé par le chiffre 1.280.427; dans la colonne :

Diviseur provincial le chiffre 12.122 doit être remplacé par le chiffre 15.243.

1° PROVINCES DE LA REGION FLAMANDE
Districts électoraux Nombre de conseillers
* PROVINCE D’ANVERS

Arrondissement administratif d’Anvers
Anvers 24
Boom 9
Kapellen 15

Arrondissement administratif de Malines
Malines 7
Lierre 8
Arrondissement de Turnhout
Turnhout 6
Herentals 8
Mol 7

TOTAL 84
Districts électoraux Nombre de conseillers
* PROVINCE DE BRABANT FLAMAND

Arrondissement administratif de Vilvorde
Hal 24
Vilvorde 22

Arrondissement administratif de Louvain
Louvain 15
Diest 15
Tirlemont 8

TOTAL 84
Districts électoraux Nombre de conseillers
* PROVINCE DE LIMBOURG

Arrondissement administratif de Hasselt
Hasselt 10
Beringen 10
Genk 8
Herck-la-Ville 3
Saint-Trond 5

Arrondissement administratif de Maaseik
Maaseik 5
Bree 4
Peer 5
Neerpelt 7

Arrondissement administratif de Tongres
Tongres 5
Looz 4
Bilzen 4
Maasmechelen 5

TOTAL 75
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Districts électoraux Nombre de conseillers

* PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE
Arrondissement administratif de Bruges

Bruges 20
Arrondissement administratif de Dixmude

Dixmude 4
Arrondissement administratif d’Ypres

Ypres 6
Poperinge 2

Arrondissement administratif de Courtrai
Courtrai 11
Harelbeke 5
Menin 5

Arrondissement administratif d’Ostende
Ostende 11

Arrondissement administratif de Roulers
Roulers 5
Izegem 5

Arrondissement administratif de Tielt
Tielt 6

Arrondissement administratif de Furnes
Furnes 4

TOTAL 84
Districts électoraux Nombre de conseillers

* PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE
Arrondissement administratif d’Alost

Alost 7
Grammont 5
Zottegem 4

Arrondissement administratif de Termonde
Termonde 7
Zele 4

Arrondissement administratif d’Eeklo
Eeklo 5

Arrondissement administratif de Gand
Gand 14
Deinze 6
Evergem 4
Districts électoraux Nombre de conseillers
Lochristi 7

Arrondissement administratif d’Audenarde
Audenarde 3
Renaix 4

Arrondissement administratif de Saint-Nicolas
Saint-Nicolas 7
Tamise 7

TOTAL 84

2° PROVINCES DE LA REGION WALLONNE

Districts électoraux Nombre de conseillers

* PROVINCE DE BRABANT WALLON
Arrondissement administratif de Nivelles

Nivelles 26
Wavre 30

TOTAL 56
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Districts électoraux Nombre de conseillers

* PROVINCE DE HAINAUT
Arrondissement administratif d’Ath

Ath 5
Arrondissement administratif de Charleroi

Charleroi 13
Châtelet 6
Fontaine-l’Evêque 8

Arrondissement administratif de Mons
Mons 6
Boussu 5
Dour 5

Arrondissement administratif de Mouscron
Mouscron 5

Arrondissement administratif de Soignies
Soignies 6
La Louvière 6

Arrondissement administratif de Thuin
Thuin 4
Binche 6

Arrondissement administratif de Tournai
Tournai 6
Péruwelz 3

TOTAL 84
Districts électoraux Nombre de conseillers

* PROVINCE DE LIEGE
Arrondissement administratif de Huy

Huy 8
Arrondissement administratif de Liège

Liège 15
Visé 5
Fléron 10
Herstal 3
Seraing 6
Saint-Nicolas 9

Arrondissement administratif de Verviers
Verviers 5
Dison 6
Eupen 6
Spa 5

Arrondissement administratif de Waremme
Waremme 6

TOTAL 84
Districts électoraux Nombre de conseillers

* PROVINCE DE LUXEMBOURG
Arrondissement administratif d’Arlon

Arlon 10
Arrondissement administratif de Bastogne

Bastogne 5
Vielsalm 3

Arrondissement administratif de Marche-en-Famenne
Marche-en-Famenne 7
La Roche-en-Ardenne 3

Arrondissement administratif de Neufchâteau
Neufchâteau 5
Bouillon 5

Arrondissement administratif de Virton
Virton 4
Florenville 5

TOTAL 47
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Districts électoraux Nombre de conseillers

* PROVINCE DE NAMUR
Arrondissement administratif de Dinant

Dinant 7
Ciney 5

Arrondissement administratif de Namur
Namur 14
Andenne 4
Eghezée 4
Fosses-la-Ville 5
Gembloux 9

Arrondissement administratif de Philippeville
Philippeville 4
Florennes 4

TOTAL 56

C. Opérations préliminaires du bureau principal de district.
a) Réception des actes de présentation de candidatures et de désignation de témoins (art. 10 et 11 Loi organique des

élections provinciales).
28. Dans l’avis (formule H/1 – art. 10, § 4 L.E.P.) que vous publierez et ferez afficher dans toutes les communes du

district trente-trois jours au moins avant l’élection (mardi 5 septembre 2000), vous aurez soin d’indiquer :
1° les lieux, jours et heures où vous recevrez les présentations de candidats. Aux termes de l’article 11 de la Loi

organique des élections provinciales, les présentations de candidats doivent obligatoirement être reçues le samedi
9 septembre 2000, 29ème jour, ou le dimanche 10 septembre 2000, 28ème jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures.

2° la faculté pour les candidats de désigner, dans leur acte d’acceptation, un témoin et un témoin suppléant pour
assister aux séances du bureau principal de district, ainsi qu’aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote.
Ils peuvent dans le même acte désigner un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en
vue d’assister à la séance et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote.

Votre attention est attirée sur le fait que les candidats doivent s’engager, dans leur acte d’acceptation, à respecter
les dispositions relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer leurs dépenses dans les
trente jours qui suivent la date des élections.

3° les lieu, jour et heures, auxquels le président du bureau central d’arrondissement (= bureau principal de district
siégeant au chef-lieu de l’arrondissement administratif) recevra les déclarations de groupement (formules H/20 à
H/22). En vertu de l’article 15 de la Loi organique des élections provinciales, il s’agit du jeudi 28 septembre 2000,
dixième jour avant le scrutin, de 14 à 16 heures.

Ce président doit fournir les informations nécessaires aux autres présidents des bureaux principaux de district de
l’arrondissement.

La partie de l’avis relative aux déclarations de groupement doit être omise dans les districts de Bruges, Dixmude,
Furnes, Ostende, Tielt, Eeklo, Ath, Mouscron, Huy, Waremme et Arlon, qui coı̈ncident avec l’arrondissement
administratif dont ils portent le nom et dans lesquels il ne peut y avoir lieu à application de l’article 15 précité.

29. Les candidats et les électeurs qui ont déposé les actes de présentation peuvent prendre connaissance, sans
déplacement, de ces actes et adresser par écrit leurs observations au bureau principal de district. Ce droit s’exerce le
samedi 9 septembre 2000, vingt-neuvième jour et le dimanche 10 septembre 2000, vingt-huitième jour, de 16 à 18 heures,
et le lundi 11 septembre 2000, vingt-septième jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures. Il n’est pas prescrit de forme écrite
déterminée.

Les actes mêmes ne peuvent être modifiés ou changés d’aucune façon (art. 11, § 4 L.E.P.).
Les formules H/9 à H/12 peuvent servir de guide aux personnes présentantes. Leur emploi n’est pas obligatoire,

mais il convient toutefois de recommander ces formulaires aux personnes qui le demanderaient.
Demandez également, si possible, la présentation des candidats sur disquettes en même temps que la liste des

candidats signée afin de faciliter le traitement des listes de candidats dans les bureaux principaux.
Le président doit s’abstenir de donner une quelconque assurance aux candidats ou aux personnes présentantes

quant à la validité des actes de présentation, mais il ne lui est pas interdit d’éclairer les intéressés sur les formalités à
remplir ou de leur signaler, dans leurs présentations, certaines irrégularités dont la rectification, en temps utile, peut
rendre l’acte valable. Il n’y a cependant à cet égard, aucune obligation pour le président.

30. L’acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence
principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. L’identité de la femme-candidat, mariée ou
veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.

Il doit être signé soit par cinquante électeurs provinciaux au moins, soit par trois conseillers provinciaux sortants
au moins.

Il est remis par un des trois signataires désignés par les candidats ou par un des deux candidats désignés par les
conseillers provinciaux précités (art. 11, § 1er, L.E.P.).

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire.
Nul ne peut être présenté à la fois comme candidat sur deux ou plusieurs listes dans la province (art. 11, § 2 L.E.P.).
Les candidats peuvent choisir un autre prénom que leur premier prénom, à condition que cet autre prénom soit

leur prénom usuel. Ce prénom usuel peut dès lors être utilisé sur le bulletin de vote.
A cet égard, il faut observer les règles suivantes :
— il ne peut être mentionné qu’un seul prénom, un prénom composé devant être considéré comme un seul

prénom;
— en principe, le prénom choisi doit être mentionné dans l’énumération des prénoms dans l’acte de naissance.
Le bureau principal peut cependant, à titre exceptionnel, permettre à un candidat de figurer sur le bulletin de vote

avec un prénom qui n’est pas repris dans l’énumération de ses prénoms mentionnés dans son acte de naissance.
Dans ce dernier cas, la production par l’intéressé d’un acte de notoriété, délivré par le juge de paix ou un notaire,

attestant que l’intéressé est désigné habituellement par un autre prénom que ceux mentionnés dans son acte de
naissance, peut être considérée comme suffisante en vue d’obtenir l’assentiment du bureau principal.
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L’abréviation d’un prénom qui figure dans l’acte de naissance (ex. Fred pour Alfred ou Frédéric, Jef pour Joseph,
etc.) est admise. Le candidat mentionne son prénom complet sur la liste des candidats et il demande par écrit de
mentionner dans sa candidature son prénom abrégé sur le bulletin de vote.

Toutefois, il est important de faire remarquer que les décisions prises par le bureau principal concernant la validité
des candidatures, ne sont pas susceptibles de recours pour autant qu’elles ne concernent pas l’éligibilité des candidats.

Quant à la femme mariée ou veuve, elle n’a, d’après la loi civile, d’autre nom que son nom de famille; mais, en
réalité, l’usage lui attribue le nom de son époux ou de son époux décédé, parce qu’elle est plus souvent connue dans
le public sous le nom de son conjoint que sous son nom patronymique propre.

Il appartient, évidemment, en tout premier lieu, aux candidates elles-mêmes et à ceux qui les présentent d’indiquer,
dans l’acte de présentation, le nom sous lequel elles entendent être inscrites sur l’affiche dont les indications sont
prévues par l’article 127 du Code électoral et sur le bulletin de vote. C’est dans ces indications que le bureau principal
devra prendre les mentions qui seront inscrites sur le bulletin.

31. La présentation mentionne le sigle composé de six lettres au plus, qui doit surmonter la liste des candidats sur
le bulletin de vote. Le sigle doit donc se composer de lettres à l’exclusion de chiffres. Il peut, dans ces limites, comporter
sa traduction en langue allemande pour les communes faisant partie de la région de langue allemande (art. 11, § 1er

L.E.P.).
— Sigle interdit
La mention d’un sigle qui a été utilisé par une formation politique représentée dans l’une ou l’autre Chambre et

qui a fait l’objet d’une protection, le cas échéant, en ce compris l’élément complémentaire visé à l’article 21, § 2,
alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen peut être interdite par le Ministre de
l’Intérieur sur demande motivée de cette formation. La liste des sigles dont l’usage est prohibé est publiée au Moniteur
belge le quarante-troisième jour avant l’élection (samedi 26 août 2000).

— Sigle protégé
En ce qui concerne l’emploi d’un sigle protégé, il doit être renvoyé à l’article 10 de la Loi organique des élections

provinciales (« numéro national »).
Chaque formation politique représentée dans l’une ou l’autre Chambre peut déposer une proposition d’affiliation

de listes en vue d’obtenir la protection du sigle qu’elle envisage de mentionner dans les présentations de candidats et
un numéro d’ordre commun. La présentation mentionne le sigle composé de six lettres au plus, qui doit surmonter la
liste des candidats sur le bulletin de vote. Un même sigle peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit
traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa
traduction dans une autre langue nationale.

La proposition d’affiliation doit être signée par cinq parlementaires au moins appartenant à la formation politique
qui utilisera ce sigle. Lorsqu’une formation politique est représentée par moins de cinq parlementaires, la proposition
d’affiliation est signée par tous les parlementaires appartenant à cette formation. Un parlementaire ne peut signer
qu’une seule proposition d’affiliation.

La proposition d’affiliation est remise le mardi 29 août 2000, quarantième jour avant l’élection, entre 10 et 12 heures,
entre les mains du Ministre de l’Intérieur ou de son délégué, par un parlementaire signataire. Elle mentionne le sigle
appelé à être utilisé par les listes de candidats qui entendent s’y rallier, ainsi que les nom, prénoms et adresse de la
personne et de son suppléant, désignés par la formation politique pour attester, dans chaque arrondissement
administratif, qu’une liste de candidats est reconnue par cette formation.

Aussitôt après le dépôt des propositions d’affiliation, le Ministre de l’Intérieur procède au tirage au sort des
numéros d’ordre communs.

Lors de ce tirage au sort, la priorité est accordée aux listes affiliées qui sont déjà représentées dans une ou dans les
deux chambres.

Le tableau des affiliations, ainsi que le sigle et le numéro d’ordre commun qui leur ont été attribués, est publié dans
les quatre jours au Moniteur belge (samedi 2 septembre 2000).

Le Ministre de l’Intérieur communique aux présidents des bureaux principaux de district établis au chef-lieu de
province les numéros d’ordre communs ainsi attribués, les sigles réservés aux différents numéros ainsi que les nom,
prénoms et adresse des personnes et de leur suppléants, désignés par les formations politiques au niveau de
l’arrondissement administratif, qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.

Les présentations de candidats qui se réclament d’un sigle protégé et d’un numéro d’ordre commun doivent être
accompagnées de l’attestation de la personne ou de son suppléant, désignée par la formation politique au niveau de
l’arrondissement administratif; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal de
district écarte d’office l’utilisation du sigle protégé et du numéro d’ordre commun par une liste non reconnue.

— En ce qui concerne l’obtention d’un « numéro provincial » l’article 11, § 3 de la Loi organique des élections
provinciales dispose que les candidats, ou deux candidats parmi les trois premiers, des listes déposées dans les bureaux
principaux de district, établi en dehors du chef-lieu de la province, peuvent déposer, en même temps que l’acte de
présentation, entre les mains du président du bureau principal de leur district, une demande dressée en double
exemplaire et tendant à obtenir le même numéro d’ordre que celui qui sera conféré à une des listes déposées au
chef-lieu de la province.

Le président qui reçoit pareille demande en transmet immédiatement un exemplaire au président du bureau
principal de district établi au chef-lieu de la province. Les candidats, ou deux candidats parmi les trois premiers, des
listes présentées au chef-lieu peuvent, sans déplacement, prendre connaissance des demandes formulées et y indiquer
leur déclaration d’acceptation ou de rejet jusqu’au vingt-cinquième jour précédant le scrutin, avant seize heures
(mercredi 13 septembre 2000).

32. Sur une liste, le nombre de candidats d’un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers appliquée sur
le total du nombre de sièges à pourvoir pour l’élection.

Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l’unité supérieure ou négligées selon
qu’elles atteignent ou non 0,50 (art. 11, § 1er, L.E.P.)

Imposée par la loi, la promotion d’une répartition équilibrée des hommes et des femmes a été appliquée pour la
première fois, lors des élections provinciales et communales du 9 octobre 1994. Lors de ces élections en 1994, la
proportion de candidats d’un même sexe ne pouvait dépasser trois quarts (lors des élections en l’an 2000, la quotité
dont question est de deux tiers). Afin d’assurer une application correcte de la nouvelle réglementation lors des élections
provinciales et communales la circulaire du 22 juin 1994 a été publiée au Moniteur belge du 1er juillet 1994.

Cette circulaire prévoit entre autres que :
— Si le résultat obtenu comporte des décimales, la loi prescrit qu’elles doivent être arrondies à l’unité supérieure

ou négligées selon qu’elles atteignent ou non 0,50. Pour ce qui concerne plus précisément le cas où les décimales sont
égales à 50, la correcte application du prescrit légal implique que le résultat soit arrondi à l’unité supérieure.

— La loi fait obligation au bureau chargé de l’examen de la validité des actes de présentation, d’écarter les listes
de candidats qui n’ont pas satisfait au prescrit de la loi en ce qui concerne la composition équilibrée des listes.
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— Les déposants des listes écartées pour ce motif lors de l’arrêt provisoire, ou, à leur défaut, l’un des candidats
qui y figurent, disposent toutefois de la faculté de déposer entre les mains du président du bureau, avant l’arrêt définitif
des listes, un acte rectificatif destiné à remédier à cette irrégularité.

Dans ce cas, les candidats du sexe en surnombre par rapport au maximum autorisé doivent retirer leur acceptation
par un acte exprès et les nouveaux candidats de l’autre sexe proposés en remplacement doivent accepter par une
déclaration écrite la candidature qui leur est offerte.

Calcul de la quotité de deux tiers :

Formule =
Nombre total de sièges à pouvoir dans le district × 2

3

Nombre total de sièges
à pourvoir dans le district

Nombre maximal de candidats
du même sexe sur une liste

2 1

3 2

4 3

5 3

6 4

7 5

8 5

9 6

10 7

11 7

13 9

14 9

15 10

16 11

20 13

22 15

25 17

26 17

30 20

Ce nombre maximal de candidats du même sexe sur une liste est également maintenu en cas de listes incomplètes
introduites auprès du bureau principal.

33. Les présentations de candidats ne sont recevables que si elles sont accompagnées d’un acte d’acceptation signé
par chacun desdits candidats. Cet acte d’acceptation doit être remis, contre récépissé, au président du bureau principal
de district, dans le délai imparti de l’acte de présentation.

La remise a lieu par les mêmes personnes que celles désignées pour la remise des actes de présentation.
Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant

une seule liste.
Dans leur acte d’acceptation, les candidats s’engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation

et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. Ils s’engagent à joindre à leur déclaration de dépenses une
déclaration d’origine des fonds dans le respect de la confidentialité de l’identité des donateurs particuliers.

Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les
dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste ainsi que l’origine des fonds dans le respect de la
confidentialité de l’identité des donateurs particuliers.

Le texte de ces formulaires est établi par le Ministre de l’Intérieur et publié au Moniteur belge.
Les candidats peuvent, dans le même acte d’acceptation, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister

aux séances du bureau principal de district prévues aux articles 11 à 13 et aux opérations à accomplir par ce bureau
après le vote, ainsi qu’un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d’assister à
la séance prévue à l’article 150 du Code électoral et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote.

34. Si un acte séparé d’acceptation de candidatures (formule H/12) est présenté avant même que l’acte de
présentation ait été déposé, le président, sans refuser de le recevoir, avertira les candidats que leur acceptation est
prématurée. S’ils préfèrent néanmoins ne pas devoir en renouveler le dépôt, il se bornera à constater, dans le récépissé
que l’acte est remis par « M. ………. qui déclarent être présentés, en qualité de candidats pour …… par M. ………….
et consorts ».

35. Aux termes de l’article 15 de la Loi organique des élections provinciales, les candidats ne peuvent
« s’apparenter » à d’autres listes que si les électeurs qui les proposent les y ont autorisés dans l’acte de présentation et
si eux-mêmes se sont réservé ce droit dans l’acte par lequel ils ont accepté la candidature qui leur est offerte. Il semble
désirable que le président signale à ceux qui font la remise d’un acte qui ne contient pas l’autorisation ou la réserve en
question, les conséquences qu’entraı̂ne pour les candidats l’absence de ces mentions (formules H/20 à H/22).

36. Le président ne peut refuser de recevoir un acte de présentation ou d’acceptation présenté dans le délai fixé,
quelle que soit l’évidence des incorrections qu’il renferme.

Il en donne récépissé (formule H/11 ou H/12) et mentionne au bas de l’acte de présentation : « Remis par
M. …………., le ……………………… 19… ….. heures. »

37. Le président du bureau principal de district, aussitôt après l’expiration du délai imparti pour le dépôt des listes,
communique immédiatement un extrait de toutes les listes déposées au gouverneur de province qui lui signale les
candidatures multiples au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à seize heures.
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Cet extrait comprend les nom, premier prénom et date de naissance des candidats. Au bas de chaque extrait, le
président doit, s’il y a lieu, indiquer la proposition d’affiliation de listes, ainsi que le sigle de chaque liste (art. 11, § 2
L.E.P.).

b) Arrêt provisoire de la liste des candidats (art. 12 Loi organique des élections provinciales).

38. Le bureau principal se réunit pour l’arrêt provisoire de la liste des candidats le lundi 11 septembre 2000,
27ème jour avant le scrutin, à 16 heures.

Les témoins désignés peuvent, à raison d’un témoin par liste (ou par candidature isolée), assister à cette réunion;
mais on ne peut y admettre ni les candidats, ni les électeurs qui ont fait la remise de la présentation.

39. Ces témoins doivent être électeurs dans le district. Ils justifient de leur qualité par leur lettre d’information,
signée par un candidat, et munie du contreseing du président du collège électoral. Au besoin, à défaut de cette lettre,
le bureau peut se borner à exiger que le témoin justifie de son identité.

Il va de soi que si un électeur déposant ou un candidat a été désigné comme témoin, il a le droit, en cette qualité,
d’assister à la séance de l’arrêt provisoire.

40. En ce qui concerne les conditions d’éligibilité, il y a lieu de signaler qu’elles doivent être remplies au plus tard
le jour de l’élection.

Le bureau principal est habilité à écarter les candidats qui à ce jour :

— n’auront pas encore atteint l’âge requis;

— seront encore frappés de l’exclusion ou de la suspension du droit d’éligibilité.

Le bureau principal n’est pas compétent pour juger des autres conditions d’éligibilité.

Il écarte également les candidats qui n’ont pas joint à leur acte d’acceptation la déclaration prévue en matière de
dépenses électorales.

Le bureau écarte en outre les listes dont le nombre de candidats d’un même sexe excède une quotité de deux tiers
appliquée sur le total du nombre de sièges à pourvoir pour l’élection.

Le bureau n’a pas qualité pour juger de la nationalité et de la résidence principale dans la province.

41. Pour la rédaction des procès-verbaux, vous utiliserez la formule H/13 qui constitue en même temps un guide
pour les opérations. Vous bifferez avec le plus grand soin les dispositions relatives à des hypothèses qui ne sont pas
réalisées.

Vous remarquerez que lorsque le bureau écarte une candidature pour motif d’inéligibilité ou une réclamation
invoquant l’inéligibilité d’un candidat, appel peut être interjeté (art. 14 L.E.P.).

1° Vérification de la régularité des actes de présentation.

42. Il s’impose que le bureau principal vérifie d’une manière très approfondie les actes de présentation dès la séance
de l’arrêt provisoire. En effet, il est en possession de tous les éléments nécessaires à cet effet et, contrairement à ce qui
se pratiquait dans le passé, c’est après l’arrêt provisoire et non plus après l’arrêt définitif qu’éventuellement des actes
rectificatifs ou complémentaires peuvent être déposés.

Pour la présentation des candidats et l’acceptation des candidatures, il est généralement fait usage de formules
imprimées (formules H/9 et H/10).

Il est à remarquer que l’emploi de ces formules n’est pas légalement obligatoire et qu’il suffit que les actes déposés
contiennent les mentions prescrites par la loi.

Il s’indique de se montrer large à cet égard.

43. L’examen de la validité des actes de présentation par le bureau principal porte notamment sur la régularité de
la remise de ces actes. Les mentions inscrites par le président au bas ou en marge des actes de présentation, doivent
permettre au bureau d’apprécier la régularité de ce dépôt.

Le cas échéant, le bureau apprécie le degré de gravité des irrégularités commises et leur influence sur la validité
de l’acte même de candidature.

Le bureau vérifie également le nombre des électeurs ou conseillers provinciaux signataires de la présentation. Il
s’agit de 50 électeurs provinciaux ou de trois conseillers provinciaux sortants au moins, demeurant dans la province en
cause.

1° CONDITIONS D’ELECTORAT POUR LES BELGES (art. 1er, § 1er L.E.P.)

Pour pouvoir voter en tant qu’électeur belge quatre conditions sont à remplir :

1) être Belge.

La manière dont la nationalité belge a été acquise (naissance, naturalisation, mariage, option) ne joue aucun rôle.

2) être âgé de 18 ans accomplis.

3) être inscrit au registre de la population d’une commune de la province.

4) ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion ou de suspension prévus aux articles 6 et 7 du Code électoral.

Les personnes condamnées à une peine criminelle (perpétuité, travaux forcés, détention et réclusion) sont
définitivement exclues de l’électorat.
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Sont frappés de la suspension du droit de vote :
— ceux qui sont en état d’interdiction judiciaire et ceux qui sont placés sous statut de minorité prolongée (art.

489-515 du Code civil);
— ceux qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de plus de quatre mois, pour autant que la peine

ait été prononcée sans sursis et qu’elle ne soit plus susceptible d’appel;
— ceux qui ont été mis à la disposition du gouvernement sous la forme d’un internement.
Les conditions 1 et 3 doivent être réunies à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée (= le 1er août 2000).
Les conditions 2 et 4 doivent être réunies à la date de l’élection.
2° CONDITION D’ELIGIBILITE POUR LES BELGES (art. 23 L.E.P.).
Pour pouvoir être élu conseiller provincial, il faut :
1) être Belge.
La manière dont la nationalité belge a été obtenue (naissance, naturalisation, mariage, option) ne joue aucun rôle.
2) être âgé de 18 ans accomplis
3) être inscrit au registre de la population d’une commune de la province.
Ne sont pas éligibles :
1° ceux qui sont privés du droit d’éligibilité par condamnation
2° ceux qui se trouvent dans un des cas d’exclusion ou de suspension de l’électorat par application des articles 6

et 7 du Code électoral.
Les personnes condamnées à une peine criminelle (perpétuité, travaux forcés, détention et réclusion) sont

définitivement exclues de l’électorat.
Sont suspendus du droit de vote :
— ceux qui sont en état d’interdiction judiciaire et ceux qui sont placés sous statut de minorité prolongée

(art. 489-515 du Code civil);
— ceux qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de plus de quatre mois, pour autant que la peine

ait été prononcée sans sursis et qu’elle ne soit plus susceptible d’appel;
— ceux qui ont été mis à la disposition du gouvernement sous la forme d’un internement.
Les conditions d’éligibilité doivent être réunies au plus tard à la date de l’élection.
L’électeur ne peut signer plus d’un acte de présentation de candidats pour la même élection.
Un conseiller sortant ne peut, dans le même district électoral, signer plus d’un acte de présentation de candidats

pour la même élection.
L’électeur ou le conseiller sortant qui contrevient à cette prescription est passible des peines édictées à l’article 202

du Code électoral.
L’infraction est signalée au parquet par le bureau principal. Cette irrégularité ne peut toutefois avoir pour

conséquence de réduire le nombre des signatures figurant sur les actes et toutes les signatures d’électeurs apposées en
contravention au prescrit de la loi restent valables pour les listes.

44. L’ordre de présentation des candidats est déterminé soit par la disposition même des noms dans l’acte, soit par
un numéro d’ordre placé à côté de chaque nom.

Le nombre des candidats ne peut dépasser celui des mandats à conférer.
En cas d’infraction, l’acte tout entier est vicié et doit être écarté. Mais, pour juger de l’existence de l’irrégularité, le

bureau ne doit envisager que le nombre de candidats ayant régulièrement accepté, et tenir compte, le cas échéant, des
radiations opérées d’office en cas de candidatures multiples.

Le bureau examine avec soin si tous les candidats ont accepté leur candidature par une déclaration écrite et signée.
45. En cas de candidature multiple, le bureau supprime le nom du candidat sur les deux listes.
En ce qui concerne les candidatures multiples qui se produisent dans des collèges différents, le bureau principal

n’a pas à s’en occuper à la séance de l’arrêt provisoire, puisque la communication des renseignements du gouverneur
de province n’est prévue que pour la séance de l’arrêt définitif (jeudi, 14 septembre 2000 24ème jour avant le scrutin
à 16 heures au plus tard).

2° Vérification de l’éligibilité des candidats.
46. Le candidat n’a pas à prouver son éligibilité devant le bureau. Pour écarter un candidat, il faut au contraire que

le bureau soit en possession des preuves de l’inéligibilité de l’intéressé. Si cette preuve n’est pas faite, le bureau le
constate et maintient le candidat sur la liste. Si, ultérieurement, des éléments nouveaux devaient être apportés devant
les pouvoirs vérificateurs, ceux-ci pourraient, comme par le passé, en tirer les conséquences nécessaires.

47. En droit, le bureau peut écarter un candidat pour motif d’inéligibilité, d’office et sans intervention aucune de
la part des adversaires. En fait, cependant, le bureau n’agira généralement qu’à la suite d’une contestation. En l’absence
d’une contestation, il est vraisemblable qu’il n’aura pas été mis en garde ou que la preuve de l’inéligibilité ne lui aura
pas été apportée.

Dans la recherche de la preuve, la loi réserve cependant une mission au président du bureau principal. En effet,
si lors de l’arrêt provisoire, le bureau a écarté certains candidats pour motifs d’inéligibilité ou, si une réclamation a été
introduite invoquant l’inéligibilité, le président de ce bureau doit inviter l’administration communale en cause à lui
transmettre copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des
indications au sujet de l’éligibilité des candidats.

Il a, à cet égard, une obligation impérative. Cependant, l’article 12 de la Loi organique des élections provinciales
prévoit le dépôt d’une réclamation motivée; il ne suffit pas de vagues allégations pour contraindre le président à
procéder aux investigations susvisées.

48. Mais, indépendamment de l’obligation dont il est question ci-dessus, le président a la faculté de procéder à
d’autres investigations. On remarque qu’il s’agit ici d’une faculté et non d’une obligation absolue. Cependant, lorsqu’il
s’agit d’un cas d’indignité, le président a le devoir moral de procéder à toutes investigations complémentaires qui
s’avéreraient utiles, un des objectifs essentiels visés étant d’éviter que des citoyens indignes créent une vaine agitation
autour de leur nom et détournent ainsi les élections de leur véritable but.

49. Il a été signalé ci-dessus que, dès l’arrêt provisoire, il faut examiner les actes de présentation d’une manière
approfondie et statuer sur la régularité matérielle. Le problème se pose différemment en matière d’éligibilité; en
général, on ne se trouvera guère en possession d’éléments d’appréciation et la loi place les recherches à effectuer à cet
égard après l’arrêt provisoire des listes.

En droit, le bureau peut écarter un candidat pour motif d’inéligibilité dès l’arrêt provisoire des listes. Cependant,
il s’indiquera de se montrer très circonspect. En effet, même si à ce moment il est produit devant le bureau des
documents constatant l’inéligibilité de candidats, par exemple un exemplaire du Moniteur belge, constatant la déchéance
des droits politiques, une grande réserve s’impose parce qu’une décision ultérieure peut avoir mis la première à néant.
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En général donc, et sauf le cas où l’inéligibilité est absolument manifeste et de notoriété publique, il s’indiquera de
retarder toute décision en ce qui concerne l’éligibilité jusqu’au moment de l’arrêt définitif.

50. L’exclusion et la suspension des droits électoraux sont réglées par les articles 6 et 7 du Code électoral.
J’attire à cet égard votre attention sur l’article 149 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales

et diverses (Moniteur belge du 23 décembre 1994) qui remplace l’article 7, 2° du Code électoral comme suit :
« 2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de plus de quatre mois, à l’exception de ceux qui

ont été condamnés sur la base des articles 419 et 420 du Code pénal.
La durée de l’incapacité est de six ans si la peine est de plus de quatre mois à moins de trois ans, et de douze ans

si la peine est de trois ans au moins ».
Cette loi est entrée en vigueur le 2 janvier 1995 et a conféré à la personne concernée le droit à l’électorat malgré la

peine qu’elle a encourue lorsque celle-ci est inférieure ou égale à quatre mois. Cette réglementation vaut également
pour les condamnations existantes de moins de 4 mois écoulées en force de chose jugée avant le 2 janvier 1995. De
même, il n’est plus fait de distinction dans ce nouvel article entre délit volontaire et involontaire à partir du
2 janvier 1995.

51. Pour la rédaction du procès-verbal, il est recommandé de faire usage de la formule H/13. Cette formule prévoit
différentes hypothèses, et il va de soi qu’il y a lieu de biffer avec soin toutes celles qui ne sont pas réalisées. Il est
également évident que les mentions figurant à cette formule sont uniquement données à titre indicatif et qu’elles ne
peuvent lier en rien les bureaux principaux.

On observera que lorsque le bureau principal déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs
de cette décision sont insérés au procès-verbal. Cette disposition doit recevoir son application, quelle que soit
l’irrégularité, donc également et surtout lorsqu’un candidat est écarté pour motif d’inéligibilité.

On remarquera aussi que d’après la formule, la liste des candidats est dressée en annexe; la raison en est qu’un des
exemplaires de la formule contenant le procès-verbal peut devoir être transmis à la Cour d’appel et que l’on évite ainsi
de devoir reproduire inutilement la longue liste des candidats.

Le procès-verbal constatant l’arrêt provisoire sera signé par les membres du bureau et par tous les témoins
présents.

Lorsque le bureau principal de district déclare donc irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de
cette décision sont insérés dans le procès-verbal et un extrait de celui-ci reproduisant textuellement l’indication des
motifs invoqués, est envoyé immédiatement, par lettre recommandée, à l’électeur ou au candidat qui a fait la remise
de l’acte où figurent les candidats écartés.

Si la remise a été effectuée par deux ou par trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve
désigné le premier dans l’acte de présentation.

Lorsque le motif invoqué est l’inéligibilité d’un candidat, l’extrait du procès-verbal est envoyé, en outre, de la
même manière à ce candidat.

Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l’un des candidats qui y figurent, peuvent, mardi
12 septembre 2000, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 16 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes
de présentation, remettre au président du bureau principal de district qui leur en donne récépissé, une réclamation
motivée contre l’admission de certaines candidatures.

Le président du bureau principal de district donne immédiatement, par lettre recommandée, connaissance de la
réclamation à l’électeur ou au candidat qui a fait la remise de l’acte de présentation attaqué, en indiquant les motifs de
la réclamation. Si la remise a été effectuée par deux ou par trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants
qui se trouve désigné le premier par les candidats dans l’acte de présentation.

Si l’éligibilité d’un candidat est contestée, celui-ci en est en outre informé directement de la même manière.
Si, lors de l’arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal de district a écarté certains candidats pour

motif d’inéligibilité ou si une réclamation a été introduite invoquant l’inéligibilité d’un candidat, le président du bureau
principal de district invite par réquisitoire porté par le secrétaire du bureau principal de district, l’administration
communale du domicile du candidat à lui transmettre sur-le-champ et sous pli recommandé et express, copie ou extrait
certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l’éligibilité
du candidat.

Si le candidat en cause n’est pas domicilié dans la commune depuis quinze jours au moins et si les documents
pouvant établir une inéligibilité ne sont pas encore parvenus à la commune, celle-ci transmet par la voie la plus rapide
le texte du réquisitoire, à l’administration communale du domicile précédent.

Le président peut, s’il le juge utile, procéder à d’autres investigations tant au point de vue de l’éligibilité des
candidats en cause que des autres irrégularités alléguées.

Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés sans frais.
3° Des devoirs à accomplir après l’arrêt provisoire.
52. Le jour même où a lieu l’arrêt provisoire, le président du collège électoral procédera aux notifications prévues

à l’article 12 de la Loi organique des élections provinciales.
La formule H/14 peut être employée à cet effet.
53. Le mardi 12 septembre 2000, 26ème jour avant le scrutin, le président du bureau principal siège entre 13 et 16

heures, en vue de recevoir les réclamations motivées qui seraient introduites contre l’admission de certaines
candidatures (formule H/1

Il notifie immédiatement les réclamations aux électeurs présentants et, éventuellement, aux candidats intéressés
(formule H/16).

Lorsque le président procède d’office à des investigations au sujet de l’éligibilité d’un candidat, il s’indique d’en
aviser celui-ci de toute urgence, afin de lui permettre de préparer sa défense et d’assister à la séance de l’arrêt définitif
des listes de candidats.

Le président du bureau principal siège à nouveau le jeudi 14 septembre 2000, 24ème jour avant le scrutin, entre 14
et 16 heures, à l’effet de recevoir, le cas échéant, les mémoires et actes rectificatifs ou complémentaires prévus à
l’article 12, § 7, de la Loi organique des élections provinciales.

L’acte rectificatif ou complémentaire n’est recevable que dans le cas où un acte de présentation ou bien un ou
plusieurs candidats, qui figurent sur un de ces actes, ont été écartés pour l’un des motifs suivants :

1° absence du nombre requis de signatures régulières d’électeurs présentants;
2° nombre trop élevé de candidats;
3° défaut d’acceptation régulière;
4° absence ou insuffisance de mentions relatives aux nom, prénoms, date de naissance, profession ou résidence

principale des candidats ou des électeurs autorisés à déposer l’acte;
5° inobservation des règles concernant le classement des candidats ou la disposition de leurs noms;
6° non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées par l’article 11, § 1er, alinéa 7 LEP.
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Sauf dans le cas prévu au 6° de l’alinéa précédent, l’acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom
d’aucun candidat nouveau. Il ne peut en tout état de cause modifier l’ordre de présentation adopté dans l’acte écarté.

La réduction du nombre trop élevé de candidats ne peut résulter que d’une déclaration écrite, par laquelle un
candidat retire son acte d’acceptation.

Les nouveaux candidats proposés conformément à l’alinéa 2, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite la
candidature qui leur est offerte.

Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants, ainsi que les énonciations régulières de l’acte
écarté restent acquises, si l’acte rectificatif ou complémentaire est accepté.

c) Arrêt définitif de la liste des candidats (art. 13 et art. 14 Loi organique des élections provinciales).
1° Arrêt définitif et appel éventuel.
54. C’est le jeudi 14 septembre 2000, 24ème jour, avant le scrutin, à 16 heures, que le bureau se réunit pour arrêter

définitivement la liste des candidats.
Peuvent assister à cette séance : les témoins, les déposants des listes et, à leur défaut seulement, les candidats qui

ont introduit, le mardi 12 septembre 2000, 26ème jour avant le scrutin, une réclamation, ou qui, le jeudi
14 septembre 2000, 24ème jour, ont déposé un mémoire ou un acte rectificatif ou complémentaire.

Il est à remarquer que si les déposants des listes et, à leur défaut, les candidats, sont admis à assister à la séance
de l’arrêt définitif, c’est parce qu’ils peuvent adresser des réclamations motivées ou un mémoire en réplique au bureau;
en agissant de la sorte, ils se portent partie au litige et leur présence se justifie à la séance d’arrêt définitif.

Il va de soi que si un électeur déposant ou un candidat est désigné comme témoin, il a, en cette qualité, le droit
d’assister à la séance.

En outre, lorsque l’éligibilité d’un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent assister à la séance.
L’un et l’autre peuvent être remplacés par un mandataire. Pour la justification du mandat, aucune forme n’est prescrite,
mais il est certain qu’il s’indique d’exiger la production d’un mandat écrit.

55. Aussi bien du point de vue de la présence à la séance de l’arrêt définitif que du droit ultérieur dont il dispose
de former appel, il est intéressant d’examiner si celui qui, avant l’arrêt provisoire, a déposé des ″observations″ écrites
au sujet de l’éligibilité d’un candidat peut ou non être assimilé à celui qui après l’arrêt provisoire, a déposé une
″réclamation″ la loi employant le terme ″réclamant″. L’assimilation des ″observations″ aux ″réclamations″ ne semble pas
pouvoir se justifier en équité lorsque celui qui a vu rejeter ses observations lors de l’arrêt provisoire a eu l’occasion de
les renouveler ou de les faire renouveler sous forme de réclamation après l’arrêt provisoire; s’il ne l’a pas fait, il n’a qu’à
s’en prendre à lui-même. En outre, les ″observations″ ne doivent pas, comme les ″réclamations″, être motivées et elles
ne doivent pas être notifiées aux candidats intéressés de sorte que ceux-ci n’ont pas eu les mêmes garanties pour assurer
leur défense. Par contre, dans le cas où une ″observation″ serait d’emblée admise lors de l’arrêt provisoire et se verrait
ensuite rejeter lors de l’arrêt définitif, l’auteur de cette observation pourrait s’estimer lésé si interdiction lui était faite
d’assister à la séance puisque, faute d’avoir pu user du droit de réclamation, il se verrait en outre privé de celui de
former appel.

Pour éviter cette difficulté, il est recommandé, d’une part, de conseiller aux auteurs d’″observations″ qu’elles soient
adoptées ou non lors de l’arrêt provisoire, de renouveler celles-ci sous forme de ″réclamations″ après cet arrêt et, d’autre
part, de n’user qu’avec circonspection comme il est déjà recommandé ci-dessus du droit d’écarter un candidat pour
inéligibilité dès l’arrêt provisoire. Si cependant, celui qui a fait des ″observations″ écrites avant l’arrêt provisoire et qui
n’a pas introduit une ″réclamation″, après cet arrêt insistait pour pouvoir assister à la séance et, ultérieurement pour
interjeter appel, il serait désirable que le bureau l’admette et laisse à la Cour le soin de se prononcer.

56. A l’ouverture de la séance de l’arrêt définitif, le président donne connaissance, le cas échéant des
communications du gouverneur de province au sujet des candidatures multiples et le bureau procède immédiatement
aux radiations nécessaires.

57. Le président donne ensuite connaissance de tous les documents reçus ou recueillis après l’arrêt provisoire et le
bureau, après avoir entendu les intéressés, arrête définitivement la liste des candidats. Si, ce faisant, le bureau écarte un
candidat pour motif d’inéligibilité ou s’il écarte une réclamation invoquant l’inéligibilité, le président demande, selon
le cas, au candidat ou au réclamant (éventuellement à leur mandataire) s’ils désirent ou non interjeter appel contre la
décision du bureau. Il est à remarquer que la présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité
de l’appel. Si la réponse à la question posée est affirmative, le président invite l’intéressé à signer une déclaration
d’appel sur le procès-verbal même.

58. Il faut noter ici que les décisions du bureau principal, autres que celles se rapportant à l’éligibilité des candidats,
ne sont pas sujettes à appel à l’exception de la décision prise par le bureau en vertu de l’article 12, § 1er, alinéa 3, de
la Loi organique des élections provinciales (déclaration relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;
à l’article 14, § 1er, alinéa 4 LEP il faut lire : … sur base de l’article 12, § 1er, alinéa 3 (au lieu de alinéa 2 – erreur
matérielle) de la loi électorale provinciale, et ce afin d’avoir un règlement conforme avec les autres lois électorales).

Il est recommandé d’étudier avec soin la formule H/13 destinée à recevoir le procès-verbal. Différentes hypothèses
y sont prévues et il y a lieu de biffer avec soin les mentions qui sont relatives à celles qui ne sont pas réalisées.

59. En cas d’appel, le bureau principal de district remet les opérations prévues à l’article 13 de la Loi organique des
élections provinciales et se réunit lundi 18 septembre 2000, le vingtième jour avant l’élection, à 18 heures, en vue de
pouvoir les accomplir aussitôt qu’il aura reçu connaissance des décisions prises par la Cour d’appel. Dans ce cas, la
communication des listes s’effectue à partir du mardi 19 septembre 2000, dix-neuvième jour précédant celui du scrutin.

En cas d’appel, vous devrez vous rendre personnellement, vendredi 15 septembre 2000, 23ème
jour avant le scrutin, au siège de la Cour d’appel, pour remettre entre les mains du président un exemplaire du

procès-verbal contenant les déclarations d’appel ainsi que les pièces y annexées. Dans ce cas, également, le bureau se
réunira, à nouveau, le lundi soir 18 septembre 2000, à 18 heures, 20ème jour avant l’élection, pour faire application de
la décision de la Cour (cfr. procédure à l’art. 14 de la Loi organique des élections provinciales).

En cas d’appel, le président du bureau principal doit donc se rendre personnellement le vendredi 15 septem-
bre 2000, 23ème jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, au cabinet du président de la Cour d’appel, pour lui remettre
une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d’appel (c’est-à-dire un exemplaire de la formule H/17,
qui contient la déclaration d’appel et qui est signée par tous les membres du bureau et les témoins présents). Le
président du bureau principal remet également tous les documents intéressant les litiges faisant l’objet d’un appel, dont
le bureau a eu connaissance.

Le lundi 18 septembre 2000, 20ème jour avant le scrutin, à 18 heures, le bureau principal de district se réunira à
nouveau si appel a été interjeté. Il prendra acte des décisions de la Cour d’appel et modifiera, le cas échéant, le bulletin
de vote.

Il dressera procès-verbal de ces opérations en se laissant guider par la dernière partie de la formule H/13.
2° Numérotage des listes (art. 13 Loi organique des élections provinciales).
60. Le numérotage des listes se fait le jeudi 14 septembre 2000, 24ème jour avant le scrutin, lorsqu’aucun appel n’a

été interjeté. Dès qu’une déclaration d’appel a été formulée, les opérations relatives au numérotage sont remises à la
séance du lundi 18 septembre 2000, 20ème jour avant le scrutin, après que le bureau aura pris connaissance des
décisions de la Cour d’appel.
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Lors du numérotage, il faut tenir compte des articles 10 et 11 de la Loi organique des élections provinciales.

61. L’article 10, § 2, de la Loi organique des élections provinciales dispose que chaque formation politique
représentée dans l’une ou l’autre Chambre peut déposer une proposition d’affiliation de listes en vue d’obtenir la
protection du sigle qu’elle envisage de mentionner dans les présentations de candidats et un numéro d’ordre commun.
La présentation mentionne le sigle composé de six lettres au plus, qui doit surmonter la liste des candidats sur le
bulletin de vote. Un même sigle peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre
langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre
langue nationale.

Aussitôt après le dépôt des propositions d’affiliation, le Ministre de l’Intérieur procède au tirage au sort des
numéros d’ordre communs (« numéro national »).

Ce tirage au sort a lieu le 40ème jour avant le scrutin (mardi 29 août 2000).

Lors de ce tirage au sort, la priorité est accordée aux listes affiliées qui sont déjà représentées dans une ou dans les
deux chambres.

Le tableau des affiliations, ainsi que le sigle et le numéro d’ordre commun qui leur ont été attribués, est publié dans
les quatre jours au Moniteur belge (samedi 2 septembre 2000).

Le Ministre de l’Intérieur communique aux présidents des bureaux principaux de district établis au chef-lieu de
province les numéros d’ordre communs ainsi attribués, les sigles réservés aux différents numéros ainsi que les nom,
prénoms et adresse des personnes et de leurs suppléants, désignés par les formations politiques au niveau de
l’arrondissement administratif, qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.

Les présentations de candidats qui se réclament d’un sigle protégé et d’un numéro d’ordre commun doivent être
accompagnées de l’attestation de la personne ou de son suppléant, désignée par la formation politique au niveau de
l’arrondissement administratif; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal de
district écarte d’office l’utilisation du sigle protégé et du numéro d’ordre commun par une liste non reconnue.

62. L’article 11, § 3, de la Loi organique des élections provinciales dispose que les candidats, ou deux candidats
parmi les trois premiers, des listes déposées dans les bureaux principaux de district, établis en dehors du chef-lieu de
la province, peuvent déposer entre les mains du président du bureau principal de leur district, une demande dressée
en double exemplaire et tendant à obtenir le même numéro d’ordre que celui qui sera conféré à une des listes déposées
au chef-lieu de la province (« numéro provincial »).

Le président qui reçoit pareille demande en transmet immédiatement un exemplaire au président du bureau
principal de district établi au chef-lieu de la province. Les candidats, ou deux candidats parmi les trois premiers, des
listes présentées au chef-lieu peuvent, sans déplacement, prendre connaissance des demandes formulées et y indiquer
leur déclaration d’acceptation ou de rejet jusqu’au vingt-cinquième jour précédant le scrutin, avant seize heures.

63. Le président du bureau principal de district établi au chef-lieu de la province procède ensuite à un tirage au
sort spécial en vue d’attribuer un numéro d’ordre aux listes qui ont fait usage de la faculté prévue par l’article 11, § 3,
et qui n’ont pas obtenu un numéro d’ordre commun en vertu de l’article 10, § 2 (demande d’obtention d’un « numéro
provincial »).

Le tirage au sort s’effectue à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du
tirage au sort national effectué par le Ministre de l’Intérieur.

Un numéro d’ordre est d’abord attribué aux listes complètes, puis aux listes incomplètes.

Le président communique immédiatement par la voie la plus rapide le résultat de ce tirage au sort aux présidents
des autres bureaux principaux de district de la province.

64. Chaque bureau principal de district procède immédiatement au tirage au sort en vue d’attribuer un numéro
d’ordre aux listes qui ne sont pas encore pourvues d’un numéro d’ordre national (article 10, § 2, Loi organique des
élections provinciales) ou d’un numéro d’ordre provincial (article 13, § 2, Loi organique des élections provinciales).

Le tirage au sort s’effectue à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du
tirage au sort pour le numéro d’ordre provincial.

65. Lorsque le nombre de candidats est supérieur à celui des mandats à conférer, le bureau principal de district
formule immédiatement le bulletin de vote conformément au modèle II annexé à la Loi organique des élections
provinciales. La liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les communes du district. L’affiche
reproduit, en gros caractères, à l’encre noire, les noms des candidats, en la forme du bulletin électoral tel qu’il est
déterminé ci-après, ainsi que leurs prénom, profession et résidence principale. Elle reproduit aussi les instructions pour
l’électeur (Modèle I) annexées à ladite loi. A partir du vingtième jour précédant celui du scrutin, le président du bureau
principal de district communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés s’ils le
demandent.

66. Les dispositions des §§ 1er et 4 de l’article 128 du Code électoral, à l’exception de celles qui concernent les
suppléants, sont applicables pour la formation du bulletin de vote pour les élections provinciales (art. 13, § 5, Loi
organique des élections provinciales).

Pour l’application des dispositions qui précèdent, les candidats isolés sont considérés comme formant une liste
incomplète.

Il n’y a toutefois pas lieu de placer une case de vote de dimensions moindres à côté des nom et prénom des
candidats isolés.

Le président du bureau principal de district fait imprimer le bulletin de vote pour la province sur du papier de
couleur verte. Ce papier électoral de couleur verte se trouve à l’administration provinciale (formule H25).

67. Les dimensions en sont déterminées par arrêté royal d’après le nombre de membres à élire et le nombre de listes
présentées.

Les dimensions ont été fixées par l’arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote
ainsi que la couleur des bulletins de vote pour l’élection directe des membres du conseil de l’aide sociale (Moniteur belge
du 23 avril 1994).
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La hauteur des bulletins de vote pour l’élection des conseils provinciaux est fixée à :

— 25 cm lorsque les collèges électoraux ont jusqu’à 18 membres à élire;

— 34 cm lorsque le nombre de membres à élire est de 19 ou plus.

La largeur des bulletins de vote est de 10 cm pour deux listes, majorés de 4 cm par liste supplémentaire.

68. Lorsqu’un canton électoral est composé de communes à régime linguistique différent, les bulletins de vote sont
unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans les autres.

Ainsi qu’en dispose l’article 128 du Code électoral, il peut être nécessaire de placer deux ou plusieurs listes
incomplètes dans une même colonne; mais il convient de ne pas perdre de vue que les listes doivent obligatoirement
être classées conformément à leur numéro d’ordre et que l’attribution de ces numéros doit, ainsi qu’il vient d’être dit,
être effectuée dans un ordre bien établi.

69. Vous aurez soin de faire parvenir, en temps utile, les bulletins de vote aux différents présidents des bureaux de
vote.

La liste et les adresses de ceux-ci doivent vous être communiquées par le président du bureau principal du canton.
Si cette communication n’est pas faite en temps utile, il y a lieu d’insister auprès du président en cause.

Vous aurez à prendre d’avance toutes les dispositions nécessaires pour que l’impression des bulletins soit achevée
en temps voulu. Au besoin, vous devrez vous assurer le concours d’imprimeurs étrangers à la localité dont l’outillage
et le personnel offriraient toute garantie au point de vue de la bonne et prompte exécution du travail.

70. J’attire votre attention sur les dispositions de l’article 128 du Code électoral. D’après cet article les numéros
surmontant les listes de candidats doivent avoir au moins un centimètre de hauteur et quatre millimètres d’épaisseur.
Le législateur a eu pour seul souci d’assurer l’impression de chiffres très lisibles. Il va de soi qu’il faut tenir compte des
possibilités techniques et que la même épaisseur ne doit pas être maintenue sur tout le tracé du chiffre; de plus il faut
tenir compte de la place disponible et en aucun cas il ne faut recourir à des chiffres démesurés.

Le sigle de la liste (composé de 6 lettres au plus) est imprimé en capitales, ayant 5 millimètres de hauteur et ses
lettres sont placées horizontalement.

D’autre part, le cercle, de la couleur du papier, figurant dans les cases de vote doit avoir 4 millimètres de diamètre.
Ce diamètre est requis aussi bien pour la case de tête que pour les cases se trouvant à côté du nom de chaque candidat.
Contrairement à ce qui a été dit ci-dessus pour la hauteur et l’épaisseur du numéro où le bureau conserve un pouvoir
d’appréciation, le diamètre de 4 millimètres dont question ci-dessus doit être absolument respecté, pour faciliter les
opérations de dépouillement.

71. Le ″bon à tirer″ sera délivré par vous sur l’épreuve que vous soumettra d’urgence l’imprimeur. Lorsque les
paquets de bulletins destinés aux présidents des bureaux de vote sont formés à l’imprimerie même, le ″bon à tirer″
indiquera le nombre de bulletins (celui des électeurs du bureau de vote majoré de 10 p.c.) à faire parvenir à chaque
président de bureau, la veille de l’élection. Le nombre des bulletins est inscrit sur le paquet dûment cacheté et muni de
l’adresse du destinataire.

Pour la remise à domicile de ces paquets par la poste, il est utile que vous preniez d’avance vos dispositions avec
le chef du bureau des postes.

L’empaquetage des bulletins doit être surveillé par le président ou par le délégué du bureau. L’emploi du papier
électoral doit être minutieusement contrôlé : les feuilles maculées ou inutilisables doivent être remises et vous les
placerez sous pli cacheté.

Le tirage doit être également soigneusement surveillé. Vous aurez soin, le travail terminé, de faire décomposer les
formes.

Pour le pliage des bulletins, on est tenu de se conformer aux prescriptions de l’article 143 du Code électoral : les
cases pour le vote figurant en tête des listes doivent être à l’intérieur du bulletin replié. Le premier pli doit donc être
fait horizontalement, de manière à rabattre la partie supérieure de toutes les listes sur la moitié inférieure du bulletin.
Le deuxième pli, dans le sens vertical, maintient à l’intérieur du bulletin replié les cases qui surmontent les listes.

Les témoins chargés de suivre les opérations du bureau principal ne peuvent surveiller l’impression et
l’empaquetage des bulletins.

Les factures des imprimeurs doivent être transmises, pour liquidation, au gouverneur de la province.

d) Cantons électoraux où le vote est automatisé.

72. Dans les cantons électoraux avec vote automatisé, on n’imprime pas de bulletins de vote.

Les cantons électoraux faisant usage du vote automatisé sont les suivants :

(Arrêté royal du 30 mars 1998 et du 11 avril 1999 – Moniteur belge du 25 avril 1998 et du 30 avril 1999).

1° Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale :

cantons électoraux de Bruxelles, Anderlecht, Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode,
Schaerbeek et Uccle;

2° Province d’Anvers :

cantons électoraux d’Anvers, Arendonk, Boom, Brecht, Duffel, Herentals, Hoogstraten, Kapellen, Kontich, Malines,
Mol, Puurs, Turnhout, Westerlo et Zandhoven;

3° Province de Hainaut :

cantons électoraux de Lens et Frasnes-lez-Anvaing;

4° Province de Limbourg :

cantons électoraux de Beringen, Hasselt, Genk, Maasmechelen, Neerpelt, Peer et Fourons;

5° Province de Liège :

cantons électoraux de Liège, Visé, Bassenge, Fléron, Herstal, Grâce-Hollogne, Aywaille, Saint-Nicolas, Seraing,
Verlaine, Eupen et Saint-Vith;
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6° Province de Luxembourg :

canton électoral de Durbuy;

7° Province de Flandre orientale :

cantons électoraux de Termonde, Evergem, Kaprijke, Nevele, Saint-Nicolas, Tamise, Waarschoot, Zele et
Zomergem;

8° Province du Brabant flamand :

cantons électoraux d’Asse, Glabbeek, Haacht, Louvain, Vilvorde, Zaventem et Léau;

9° Province de Flandre occidentale :

canton électoral de Furnes.

Cela signifie que dorénavant, dans 201 communes et 62 cantons électoraux, environ 3.200.000 des 7.300.000 élec-
teurs exprimeront leur vote de manière électronique.

Les présidents des bureaux principaux de canton en sont informés par le président du bureau principal de district
(formule H/4bis).

73. Pour les cantons électoraux où le vote est automatisé, le Ministère de l’Intérieur élabore le logiciel électoral
destiné aux bureaux principaux de canton, aux bureaux principaux communaux et aux bureaux de vote. Il vous
appartient à cet égard d’agir de la manière décrite ci-après.

Dès l’arrêt définitif des listes des candidats, ou en cas d’appel, dès que le bureau a pris connaissance de la décision
de la Cour d’appel, le président du bureau principal transmet ces listes et le numéro qui leur a été attribué au
fonctionnaire désigné par le Ministre de l’Intérieur.

Les documents reproduisant l’ensemble des numéros d’ordre et sigles des listes présentées et les listes de
candidats, tels que le logiciel les fera apparaı̂tre à l’écran de visualisation, sont soumis à l’approbation du président de
chaque bureau principal. Chaque président valide les documents après avoir fait procéder, le cas échéant, aux
corrections nécessaires quant au contenu et retourne les documents validés au fonctionnaire précité.

La forme des listes sur l’écran est fixée par le département.

74. Le fonctionnaire délégué fait établir les supports de mémoire destinés à la totalisation des votes par les bureaux
principaux de canton, ainsi que les supports de mémoire destinés aux bureaux de vote.

Ces supports placés sous enveloppe scellée par bureau de vote sont remis contre récépissé aux présidents des
bureaux principaux communaux au moins trois jours avant l’élection. Chaque enveloppe porte en suscription
l’identification du bureau de vote correspondant. Une enveloppe scellée distincte par bureau de vote et remise
également contre récépissé aux présidents des bureaux principaux communaux contient les éléments de sécurité
nécessaires pour l’utilisation des supports de mémoire.

Chaque bureau principal de canton et bureau principal communal reçoit également les enveloppes scellées pour
la totalisation des votes dans son bureau principal ainsi que les éléments de sécurité nécessaires.

e) Election terminée sans scrutin.

75. Il y a lieu, pour le bureau principal immédiatement après la clôture de la liste des candidats ou après la décision
de la Cour d’appel, de proclamer élus les candidats, lorsque :

1° Il n’a été présenté régulièrement qu’une seule liste de candidats;

2° le nombre total de tous les candidats présentés sur différentes listes ne dépasse pas le nombre de mandats à
conférer.

76. Si dans un district, le scrutin se termine sans lutte, il sera fait usage des formules H/17 à H/19.

Le procès-verbal de l’élection et les actes de présentation seront transmis au greffier provincial (formule H/17).

Le bureau principal fait afficher, dans chaque commune, des extraits du procès-verbal avec information aux
électeurs, suivant le cas, qu’ils n’auront pas à se réunir à la date fixée par l’arrêté de convocation pour l’élection du
conseil provincial.

Chaque commune doit recevoir un nombre d’affiches au moins double de celui des sections de vote.

Des extraits du procès-verbal sont en outre adressés aux élus.

f) Réception des déclarations de groupement par le bureau central d’arrondissement (art. 15 Loi organique des
élections provinciales).

77. Le jeudi 28 septembre 2000, dixième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures, le président du bureau
principal siégeant au chef-lieu de l’arrondissement administratif reçoit les déclarations de groupement qui lui sont
remises par un des candidats au moins et dont il donne un récépissé. Lesdites déclarations doivent, à peine de nullité,
être signées par tous les candidats ou par deux des trois premiers de ces candidats et rencontrer l’adhésion, exprimée
par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, des candidats ou de deux des trois premiers candidats de
la ou des listes désignées.

Il va de soi que le dépôt d’une déclaration réciproque est valable même s’il est effectué par un seul des candidats
présentés dans un district quelconque de l’arrondissement. On peut assimiler au dépôt de pareille déclaration le dépôt
simultané de toutes les déclarations unilatérales relatives à la formation d’un même groupement; en effet, l’ensemble
de ces actes constitue en fait l’équivalent de la déclaration réciproque; on peut donc admettre que ledit dépôt simultané
soit effectué par un seul des candidats présentés dans un district quelconque de l’arrondissement (formules H/20 à
H/22).

78. A l’expiration du délai fixé pour la remise de ces actes, le bureau central examine la régularité des actes de
déclaration de groupement qui ont été remis au président de ce bureau.

Il vérifie d’abord si les personnes qui ont proposé les candidats, ont, dans l’acte de présentation, autorisé ceux-ci
à user du droit de former groupe avec d’autres candidats. Il vérifie ensuite si les candidats eux-mêmes se sont réservé,
dans l’acte d’acceptation de candidature, la faculté d’user de ce droit. Cette constatation pour ce qui concerne les
candidats présentés dans un district autre que celui où siège le bureau central résultera de la communication que le
président de ces bureaux aura faite en exécution de l’article 15 de la Loi organique des élections provinciales.
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A défaut de cette autorisation ou de cette réserve, la déclaration de groupement n’est pas recevable.

79. Le groupement (l’apparentement) n’est autorisé qu’entre des listes présentées dans des districts différents de
l’arrondissement. Deux listes d’un même district ne peuvent former groupe.

D’autre part, une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n’y a pas de
groupement. Les engagements doivent être réciproques. Un groupement ne peut comprendre que des listes dont
chacune a déclaré vouloir former groupe avec toutes les autres.

Aussitôt l’examen de la validité des déclarations terminé, le bureau central arrête en présence des témoins, s’il en
a été désigné, le tableau des listes formant groupe (formule H/22). Dans ce tableau, il est assigné à chaque groupe de
listes une lettre A, B, C dans l’ordre observé pour le classement des listes dans le bulletin de vote arrêté par le bureau
principal du district chef-lieu de l’arrondissement. Il transmet aux présidents des collèges de district copie des listes qui
comprennent des candidats de leur circonscription.

Si une des listes devant faire partie du groupement est écartée, la déclaration produit ses effets pour les autres listes
du groupe. De même, si un candidat est reconnu inéligible, la déclaration produit ses effets pour les autres candidats
de la liste.

Dès réception de ces listes, le président les fait afficher dans toutes les communes du district électoral.

D. Recensement général des votes (art. 18bis, 19, 20 et 21 Loi organique des élections provinciales).

1) Introduction.

80. Dans les districts formés d’un seul canton électoral, le bureau principal de district procède au recensement
général des votes le jour même du scrutin, dès réception des plis contenant le tableau du dépouillement, plis qui sont
remis audit bureau par les présidents des bureaux de dépouillement accompagnés des témoins (art. 17 L.E.P.).

Dans les districts comprenant plusieurs cantons électoraux, il est procédé au recensement général dès que le bureau
principal de district est en possession des tableaux de dépouillement et des tableaux récapitulatifs des bureaux
principaux de canton.

81. Le président du bureau principal de district ouvre les plis contenant les tableaux de recensement des bureaux
principaux de canton en présence du bureau et des témoins, et le bureau procède aussitôt au recensement des voix. Il
est également utile de contrôler le pourcentage des bulletins blancs et nuls afin de vérifier si ce pourcentage n’est pas
anormalement élevé par rapport aux élections précédentes. Si le pourcentage des bulletins blancs et nuls est
anormalement élevé, il est demandé aux présidents des bureaux principaux de canton concernés d’effectuer un contrôle
supplémentaire quant au nombre de ces bulletins et de confirmer les raisons pour lesquelles ce pourcentage est aussi
élevé.

Lors des élections de juin 1999, le nombre moyen de bulletins blancs et nuls était de 7 à 10 % du nombre total de
bulletins déposés, selon le type d’élection et la circonscription.

A la demande du président du bureau principal de district, le collège des bourgmestre et échevins de la commune
chef-lieu de district met à la disposition de celui-là le personnel et le matériel nécessaires à l’accomplissement de sa
mission.

Le même collège fixe l’indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées (art. 9septies loi
électorale provinciale).

82. Pour les élections provinciales la formule du procès-verbal de recensement général porte les numéros H/34 et
H/35.

Le chiffre électoral de chaque liste est donné au bas du tableau de recensement général par l’addition des bulletins
valables avec des votes de liste et des votes nominatifs.

Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l’addition des bulletins contenant un vote valable en tête de liste
ou en faveur d’un ou de plusieurs candidats de cette liste.

Les candidatures isolées sont considérées comme constituant chacune une liste distincte (art. 18bis Loi électorale
provinciale).

2) Répartition et attribution des sièges.

1° Dans les districts de Bruges, Dixmude, Furnes, Ostende, Tielt, Eeklo, Ath, Mouscron, Huy, Waremme et Arlon
et dans les autres districts lorsqu’aucune des listes n’est groupée avec une ou plusieurs listes d’autres districts de
l’arrondissement administratif (art. 19 Loi organique des élections provinciales).

a) Diviseur électoral - Répartition des sièges entre les listes.

83. Le nombre de sièges qui revient à chaque liste est obtenu en divisant son chiffre électoral par le diviseur
électoral. Le diviseur électoral lui-même est donné par les opérations suivantes.

Les chiffres électoraux des listes sont inscrits sur une ligne horizontale et divisés successivement par 1, 2, 3, 4, etc.
Les quotients sont inscrits sous les chiffres électoraux.

84. Exemple :

Chiffres
électoraux

Liste 1
54.000

Liste 2
40.000

Liste 3
21.000

Liste 4
9.800

Liste 5
5.200

DIVISION
PAR

1... 54.000 (1e siège) 40.000 (2e siège) 21.000 (4e siège) 9.800 5.200

2... 27.000 (3e siège) 20.000 (5e siège) 10.500 (10e siège) 4.900

3... 18.000 (6e siège) 13.333 (8e siège) 7.000

4... 13.500 (7e siège) 10.000 (11e siège)

5... 10.800 (9e siège) 8.000

6... 9.000 6.666

7... 7.714
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L’importance relative des chiffres électoraux et le nombre des sièges à répartir, onze en l’occurrence, indiquent
jusqu’où doit être poussée la division.

Les quotients les plus élevés dans l’ordre de leur importance sont successivement soulignés jusqu’à concurrence
du nombre des sièges à conférer. Le dernier quotient souligné constitue le diviseur électoral. C’est le nombre de voix
le plus réduit donnant droit à un siège. Dans l’exemple donné ci-dessus on suppose que onze sièges sont à conférer,
à côté de chaque quotient souligné l’on a indiqué l’ordre d’attribution des sièges. Le diviseur électoral est 10.000.

85. S’il arrive que le dernier quotient donnant droit à un siège soit exactement le même pour deux listes, le siège
est attribué à celle des deux listes dont le chiffre électoral est le plus élevé.

Au cas peu probable où, dans cette hypothèse, les chiffres électoraux seraient les mêmes, le siège reviendrait à la
liste où figure celui des deux candidats en concurrence pour ce mandat qui a obtenu le plus de voix ou, subsidiairement,
qui est le plus âgé.

Si le bureau constatait que le nombre des quotients d’une liste qui déterminent l’attribution de sièges en sa faveur
dépassait le nombre des candidats de cette liste, il poursuivrait la division des chiffres électoraux des autres listes
jusqu’à ce que tous les mandats puissent être répartis.

La division des chiffres électoraux laisse très fréquemment un reste. Ce n’est cependant que dans des cas
exceptionnels qu’elle devra être poussée au-delà des unités; lorsque deux listes ont pour quotient le même nombre
entier et que ce quotient est le diviseur électoral ou le dernier quotient utile, il est nécessaire de continuer la division
jusqu’à la fraction.

b. Désignation des titulaires élus et des suppléants.

86. La répartition des sièges étant opérée entre les listes, le bureau procède à la désignation des candidats auxquels
ces mandats sont conférés (voir infra points 101 à 108).

Il n’y a lieu à aucune répartition des votes de liste préalablement à cette désignation lorsque le nombre des
candidats d’une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste. Ces candidats sont tous élus.

87. Lorsqu’une liste obtient moins de sièges qu’elle ne porte de noms de candidats, les candidats qui ont recueilli
le plus de voix sont élus à concurrence du nombre de sièges attribués à la liste. En cas de parité de voix, l’ordre de
présentation prévaut.

Pour la désignation des élus, l’on tient compte non seulement des votes nominatifs, mais encore des votes de liste
(réduits de moitié, cfr ci-après) qui sont répartis entre les candidats par dévolution.

L’article 21 de la Loi organique des élections provinciales détermine la manière dont la dévolution s’effectue;
celle-ci s’opère d’une manière identique, qu’il y ait apparentement ou non.

Pour la désignation des suppléants, il y a lieu de procéder à une deuxième dévolution partielle, des votes de liste
(voir infra point 109 et 110).

2° Lorsqu’il y a groupement de listes.

a. Diviseur électoral - Répartition des sièges entre les listes (art. 20 Loi organique des élections provinciales).

88. Le bureau principal de district établit le diviseur électoral en divisant le nombre total des bulletins valables émis
dans le district par le nombre des mandats à conférer. Ce diviseur représente le nombre des voix nécessaires pour
qu’une liste ait droit immédiatement à un siège.

89. En ce qui concerne les listes dont le chiffre électoral est inférieur au diviseur et qui n’ont donc pour le moment
droit à aucun siège le bureau inscrit un zéro dans la colonne 3 du dernier tableau de la formule H/34 et porte dans la
colonne 4 le chiffre électoral tout entier de la liste dont, en effet, aucune voix n’a été utilisée.

90. Pour les listes dont le chiffre électoral est supérieur au diviseur, le bureau divise leur chiffre électoral par le
diviseur électoral en limitant la division aux unités. Celles-ci déterminent le nombre des sièges auxquels la liste a
immédiatement droit, elles sont inscrites dans la colonne 3 du tableau précité et le reste de la division, représentant le
nombre de voix non utilisées, est inscrit dans la colonne 4.

91. Le public est admis dans la salle et le président du bureau principal de district proclame les résultats du
recensement sans aucune désignation d’élus.

Après clôture du procès-verbal, la transmission des divers documents de l’élection s’opère conformément aux
indications de la formule H/34.

92. Le bureau central d’arrondissement se réunit le lendemain, soit donc le lundi, à midi, pour procéder à la
répartition complémentaire des sièges, à la détermination des districts dans lesquels les diverses listes obtiennent ces
sièges, et à la désignation des candidats élus.

Le bureau central utilise à cette fin la formule H/35 et les tableaux annexés.

Si, par suite d’un retard dans la réception d’un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux principaux de district,
le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même ou, au
besoin, le lendemain à l’heure prévue pour l’arrivée des documents manquants. Le bureau arrête le chiffre électoral de
chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs
chiffres électoraux.

93. Le bureau arrête, en totalisant les unités des quotients établis, par les bureaux principaux de district le nombre
des sièges déjà acquis aux différents groupes de listes et aux listes isolées pour l’ensemble de l’arrondissement, ainsi
que le nombre des sièges à répartir complémentairement.

Il admet à la répartition complémentaire tous les groupes de listes, sauf ceux qui, dans aucun district, n’ont obtenu
un nombre de voix au moins égal à soixante-six pour cent du diviseur électoral fixé dans chaque district. Il y admet
aussi les listes isolées qui ont atteint cette quotité.
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Le bureau divise successivement les chiffres électoraux visés à l’alinéa 1er par 1, 2, 3, et cetera, si la liste ne comptait
encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, et cetera, si elle en avait déjà acquis un; par 3, 4, 5 et cetera, si elle
en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des
sièges que le groupe ou la liste obtiendrait si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.

Le bureau range les quotients dans l’ordre de leur importance jusqu’à concurrence d’un nombre de quotients égal
à celui des sièges à répartir complémentairement; chaque quotient utile détermine en faveur du groupe ou de la liste
qu’il concerne l’attribution d’un siège complémentaire.

94. Le bureau central d’arrondissement procède ensuite à la désignation des districts où les listes formant groupe
obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent.

Pour les listes isolées, la désignation est toute indiquée et l’attribution se fait en premier lieu, en commençant par
celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés.

Pour les listes formant groupe, la désignation se fait de la manière suivante.
L’ordre d’importance des quotients visés ci-avant, détermine l’ordre suivant lequel chaque groupe est

successivement appelé à occuper le siège restant à conférer.
A l’appel de chaque groupe correspond l’appel du district où le groupe acquiert un siège.
95. A cette fin, le bureau central d’arrondissement inscrit verticalement, dans autant de colonnes qu’il y a de listes

isolées et de groupes appelés au partage, les excédents de voix non représentées inscrits aux procès-verbaux des
districts visés ci-dessus, en les rangeant suivant l’ordre de leur importance et en indiquant en regard de chacun d’eux
le nom du district auquel il se rapporte.

Le groupe auquel revient le premier siège dans l’attribution complémentaire des mandats l’obtient dans le district
qui figure en tête dans la colonne réservée à ce groupe et ainsi de suite. Si le district venant en ordre utile se trouve avoir
été déjà complètement pourvu, le siège revenant au groupe appelé passe au district inscrit immédiatement après lui
dans la même colonne et, le cas échéant, au district suivant.

Si tous les districts où le groupe compte des candidats sont déjà pourvus, le siège complémentaire ne pourra lui
être attribué, et le mandat laissé vacant dans le district où le groupe ne compte pas de candidats sera attribué à une
autre liste conformément aux dispositions figurant ci-après.

Lorsque, l’appel des listes et la désignation des districts étant terminés, il est constaté que, dans un district, une liste
obtient plus de sièges qu’elle n’y a des candidats, le bureau central d’arrondissement ajoute les sièges non attribués à
ceux qui reviennent aux autres listes dans le même district, en poursuivant les opérations indiquées ci-avant; chaque
quotient nouveau détermine en faveur du groupe ou de la liste à laquelle il appartient et qui compte des candidats en
nombre suffisant dans le district, l’attribution d’un siège.

Si un groupe de listes a droit à plus de sièges complémentaires qu’il ne compte de listes, l’attribution d’un second
siège à l’une d’elles, la première dans l’ordre indiqué ci-avant, ne se fera qu’après que les autres listes du groupe auront
toutes obtenu un premier siège complémentaire.

96. Exemple pour la formule H/35.
Le président du bureau central d’arrondissement aura reçu du bureau principal de chacun des districts élisant

respectivement 21, 6 et 4 conseillers, les tableaux suivants :
District X
21 sièges - Diviseur électoral : 28.570

Numéros des listes et lettre
du groupe auquel
la liste appartient

Chiffres électoraux Nombre de sièges
immédiatement acquis

Excédents de voix
non représentées.

1 (A) 238.304 8 9.744

2 (B) 160.510 5 17.660

3 (C) 50.602 1 22.032

4 (D) 102.406 3 16.696

5 9.008 — 9.008

6 27.001 — 27.001

7 (E) 12.148 — 12.148

Totaux ..... 599.979 17

District Y
6 sièges - Diviseur électoral : 30.433

Numéros des listes et lettre
du groupe auquel
la liste appartient

Chiffres électoraux Nombre de sièges
immédiatement acquis

Excédents de voix
non représentées.

1 (A) 80.502 2 19.636

2 (B) 22.402 — 22.402

3 (C) 12.633 — 12.633

4 (D) 46.206 1 15.773

5 4.022 — 4.022

7 (E) 16.838 — 16.838

Totaux.... 182.603 3
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District Z

4 sièges - Diviseur électoral : 36.400

Numéros des listes et lettre
du groupe auquel
la liste appartient

Chiffres électoraux Nombre de sièges
immédiatement acquis

Excédents de voix
non représentées.

1 (A) 45.497 1 9.097

2 (B) 61.259 1 24.859

3 (C) 4.105 — 4.105

4 (D) 34.740 — 34.740

Totaux.... 145.601 2

Le bureau devra effectuer la division du chiffre électoral des listes n’ayant droit immédiatement à aucun siège, par
le diviseur électoral du district, et il éliminera de la répartition complémentaire les listes isolées pour lesquelles le
quotient de cette division n’atteindrait pas 0,66, ainsi que les groupes pour lesquels le quotient ainsi établi n’atteint
ladite fraction dans aucun district.

Dans l’exemple cité, après avoir fait cette vérification, le bureau écarte certaines listes (listes du groupe E de même
que les listes isolées n° 5 des districts X et Y).

Le bureau dresse ensuite le tableau I et le tableau IV est préparé.

97. La répartition complémentaire des sièges s’effectue de la manière susmentionnée entre les districts.

Le bureau inscrit dans le tableau III les excédents de voix non représentées des listes constituant les groupes A, B,
C et D., selon leur ordre d’importance et avec l’indication des districts.

Tableau III. - Excédents de voix non représentées.

GROUPE A GROUPE B GROUPE C GROUPE D

Excédents de voix
non représentées Districts Excédents de voix

non représentées Districts Excédents de voix
non représentées Districts Excédents de voix

non représentées Districts

19.636 Y 24.589 Z 22.032 X 34.740 Z

9.744 X 22.402 Y 12.633 Y 16.696 X

9.097 Z 17.660 X 4.105 Z 15.773 Y

Après l’attribution du premier siège complémentaire à la liste n° 6, le groupe D obtient le deuxième siège
complémentaire dans le district Z, où il possède le plus fort excédent de voix non représentées.

Le troisième siège est attribué au groupe B dans le district Z, où il a l’excédent de voix le plus fort. Le groupe C
obtient le quatrième siège dans le district X, à raison de son excédent de voix le plus fort dans ce district, et il y a lieu
de continuer l’attribution des sièges d’après le même procédé.

Le tableau IV est complété.

98. Les sièges complémentaires échoient aux groupes de listes admis à la répartition complémentaire dans l’ordre
déterminé par le classement des quotients électoraux d’arrondissement.

Les listes admises à cette répartition qui ne font partie d’aucun groupe et qui dès lors ne sont représentées que dans
un seul district de l’arrondissement administratif prennent leur siège complémentaire avant toutes les autres listes.

Le bureau appelle successivement les groupes dans l’ordre susmentionné et assigne au groupe appelé le premier,
le premier siège complémentaire. Celui-ci est attribué au groupe concerné dans le district figurant en tête de la colonne
réservée audit groupe. Le second quotient électoral d’arrondissement détermine l’attribution du second siège
complémentaire. Celui-ci échoit de même au groupe concerné dans le district figurant en tête de la colonne qui lui est
réservée, c’est-à-dire dans celui où il possède le plus grand excédent de voix non encore représentées.

99. Le bureau poursuit ces opérations suivant la même procédure jusqu’à ce que tous les sièges complémentaires
aient été attribués. Lorsqu’un district se trouve avoir été déjà entièrement pourvu du nombre de sièges
complémentaires qui lui revient, le bureau attribue le siège en cause au district où le groupe concerné possède
l’excédent de voix non encore représentées le plus élevé, pour autant qu’il y reste des sièges à pourvoir. Il est à noter
que l’attribution d’un second siège complémentaire à celle des listes du groupe possédant le plus grand excédent de
voix non encore représentées ne peut se faire qu’après que les autres listes du même groupe auront toutes
préalablement obtenu un premier siège complémentaire, pour autant, cela va de soi, qu’il reste encore des sièges
complémentaires à pourvoir dans le ou les districts où ledit groupe a déposé une liste.

100. Pour plus de clarté, les résultats des diverses opérations exposées ci-dessus sont repris dans le tableau
récapitulatif repris à la page suivante.
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Districts
N o m -
bre de

sièges à
onférer

N o m -
bre de
votes

v a l a -
bles

D i v i -
s e u r s
électo-

raux

Groupe A, liste 1 Groupe B, liste 2 Groupe C, liste 3 Groupe D, liste 4 Liste isolée 6 N o m -
bre
de

sièges
immé-
d i a t e -
m e n t
acquis

S ièges
restant

à
c o n f é -

rer

C h i f -
fres

électo-
raux

Sièges Excéd.
C h i f -

fres
électo-

raux
Sièges Excéd

C h i f -
fres

électo-
raux

Sièges Excéd
C h i f -

fres
électo-

raux
Sièges Excéd

C h i f -
fres

électo-
raux

Sièges Excéd

X 21 599 979 28 570 238 304 8 9 744 160 510 5 17 660 50 602 1 22 032 102 406 3 16 696 27 001 — 27 001 17 4

Y 6 182 603 30 433 80 502 2 19 636 22 402 — 22 402 12 633 — 12 633 46 206 1 15 773 3 3

Z 4 145 601 36 400 45 497 1 9 097 61 259 1 24 859 4 105 — 4 105 34 740 — 34 74 2 2

Nombre de sièges acquis à la première répar-
tition ....

11 6 1 4 0 22 9

Chiffres électoraux d’arrondissement ... : 364 303 244 171 67 340 183 362 27 001

Quotients électoraux d’arrondissement ... : 12 30 358 VII : 7 34 881 III : 2 33 670 IV : 5 36 670 II : 1 27 001

: 13 28 023 VIII : 8 30 521 VI : 3 22 446 : 6 30 558 V (1)

: 14 26 021 : 9 27 130 IX : 7 26 193

: 10 24 417 : 8 22 919

Excédents de voix non représentées :

X ............................................................................ 9 744 VIII 17 660 22 032 IV 16 696 V 27 001 I

Y ............................................................................ 19 636 VII 22 402 VI-IX 12 633 15 773

Z ............................................................................ 9 097 24 859 III 4 105 34 740 II

Attributions des sièges

X ............................................................................ 8 + 1 = 9 5 + 0 = 5 1 + 1 = 2 3 + 1 = 4 0 + 1 = 1 21

Y ............................................................................ 2 + 1 = 3 0 + 2 = 2 0 + 0 = 0 1 + 0 = 1 6

Z ............................................................................ 1 + 0 = 1 1 + 1 = 2 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1 4

Totaux 11 + 2 = 13 6 + 3 = 9 1 + 1 = 2 4 + 2 = 6 0 + 1 = 1 31

(1) En réalité, le quotient 27 001 de la liste 6 ne donne droit qu’au 9e siège complémentaire mais, comme cette liste ne fait partie d’aucun groupe, elle rend son siège avant toutes les autres listes.
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(1) In werkelijkheid geeft het quotiënt 27.001 van lijst 6 slechts recht op de 9de bijkomende zetel maar daar die lijst
geen deel uitmaakt van een groep, neemt zij haar zetel vóór al de andere lijsten.

(1) En réalité, le quotient 27.001 de la liste 6 ne donne droit qu’au 9e siège complémentaire mais, comme cette liste
ne fait partie d’aucun groupe, elle rend son siège avant toutes les autres listes.

b. Désignation des titulaires élus et des suppléants (art. 21. Loi organique des élections provinciales).

101. La loi du 26 juin 2000 (Moniteur belge du 14 juillet 2000) a pour but de diminuer de moitié le poids des votes
de liste lors de la désignation des titulaires et suppléants élus de sorte que l’influence du nombre de votes nominatifs
obtenus par les candidats est considérablement augmentée.

Cette nouvelle loi prévoit d’ailleurs que tous les candidats d’une liste qui n’ont pas été élus titulaires sont désignés
comme suppléants; en d’autres termes, la limitation consistant à fixer le nombre de suppléants à désigner au double
du nombre des titulaires élus sur une liste est supprimée. Les instructions ci-dessous tiennent compte des nouvelles
dispositions législatives.

Lorsque le nombre des candidats d’une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous
élus.

102. Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont conférés aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre
de voix. En cas de parité des voix, l’ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau
principal de district procède à l’attribution individuelle aux candidats des votes de liste favorables à l’ordre de
présentation. Le nombre de ces votes de liste est établi en multipliant le nombre des bulletins marqués en tête de liste
par le nombre de sièges obtenus par cette liste et en divisant le produit résultant de cette opération par deux.
L’attribution des votes de liste se fait d’après un mode dévolutif : les votes de liste sont ajoutés aux suffrages nominatifs
obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d’éligibilité
spécial à la liste; l’excédent, s’il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat; et ainsi de suite,
jusqu’à ce que la moitié du nombre des votes à répartir par dévolution ait été épuisée.

103. Le chiffre d’éligibilité spécial à chaque liste s’obtient en divisant l’ensemble des suffrages utiles par le nombre
plus un des sièges attribués à la liste. L’ensemble des suffrages utiles est établi en multipliant le chiffre électoral (total
des bulletins marqués en tête ou en regard d’un ou de plusieurs candidats de la liste) par le nombre de sièges obtenus
par la liste.

104. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, tous les candidats non élus sont proclamés
suppléants dans l’ordre d’importance du nombre de voix qu’ils ont obtenues ou, en cas de parité de voix, dans l’ordre
d’inscription au bulletin de vote.

Préalablement à cette désignation, le bureau, ayant désigné les titulaires, procède à une nouvelle attribution
individuelle de la moitié du nombre des votes de liste favorables à l’ordre de présentation, telle qu’elle est déterminée
ci-avant, cette attribution se faisant de la même façon que pour la désignation des élus titulaires, mais en commençant
par le premier des candidats non élus, dans l’ordre de présentation.

105. Lorsqu’il n’y a pas eu apparentement - c’est toujours le cas dans les districts qui coı̈ncident avec
l’arrondissement administratif dont ils portent le nom - c’est le bureau principal de district qui procède au recensement
général des voix et à la proclamation des élus. Pour les districts où des listes sont apparentées, ces opérations sont
exécutées par le bureau central d’arrondissement, c’est-à-dire par le bureau principal de district siégeant au chef-lieu
de l’arrondissement administratif.

Qu’il y ait eu ou non apparentement, c’est un chiffre d’éligibilité spécial à chaque liste qui sert de mesure pour la
dévolution des votes de liste.

106. Préalablement à la désignation des candidats, les seuls votes émis en tête de liste et qui sont, partant,
favorables à l’ordre de présentation sont attribués individuellement aux candidats suivant un mode dévolutif et après
que ces votes ont été multipliés par le nombre de sièges revenant à la liste et que le produit ainsi obtenu a été divisé
par deux.

La dévolution se fait selon l’ordre de présentation des candidats et à concurrence, pour chacun d’eux, de ce qui est
nécessaire pour atteindre le chiffre d’éligibilité spécial à la liste.

Ce chiffre d’éligibilité, spécial à chaque liste, s’obtient en multipliant le chiffre électoral de la liste (bulletins de listes
complets et incomplets) par le nombre de sièges obtenus par la liste, et en divisant le produit de cette multiplication,
par ce même nombre de sièges augmenté d’une unité.

EXEMPLE :

Nombre de sièges attribués à la liste : 5

Bulletins de liste complets (votes de liste) : 641

Bulletins de liste incomplets (votes nominatifs) : 678

Chiffre électoral : 1.319

La première opération consiste à multiplier le chiffre électoral de la liste (641 + 678 = 1.319) par le nombre de sièges
attribués à la liste, ce qui donne 6.595.

Pour obtenir le chiffre d’éligibilité, on divise le produit ainsi obtenu par le nombre plus un des sièges attribués à
la liste (6.595 : 6 = 1.099,16 soit 1.100, les décimales, si petites soient elles, doivent en effet être arrondies à l’unité
supérieure).

107. Une fois le chiffre d’éligibilité fixé, il faut établir le nombre des votes favorables à l’ordre de présentation, qui
doivent être répartis entre les candidats. Ce nombre s’obtient en multipliant le nombre de bulletins de liste marqués en
tête par le nombre de sièges attribués à la liste (641 x 5 = 3.205) et en divisant par deux le produit obtenu (3.205 : 2 =
1.602,5 soit 1.603). Après division par deux, le chiffre obtenu comportant éventuellement des décimales est arrondi
systématiquement à l’unité supérieure, que les décimales atteignent ou non 0,50.

Il ne reste plus au bureau qu’à répartir entre les candidats les 1.603 votes favorables à l’ordre de présentation. Cette
répartition s’effectue en ajoutant au nombre de suffrages nominatifs recueillis par chaque candidat le nombre de voix
nécessaires pour atteindre le chiffre d’éligibilité.
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Ci-dessous cette répartition dans l’exemple indiqué :

Noms des candidats Suffrages nominatifs Votes attribués par dévolution TOTAL

Maenhout 202 + 898 = 1.100 1er élu
Ducange 166 + 705 = 871 2ème élu
Hermand 196 ....................................................... 4ème élu
Jacques 176 ....................................................... 5ème élu
Linsach 48
Delcampo 197 ....................................................... 3ème élu
Tilquin 97
Van Diest 91
Robin 160

1.603

Après cette répartition, on constate que les candidats Maenhout, Ducange, Delcampo, Hermand et Jacques et ont
obtenu le plus grand nombre de voix et doivent être désignés comme titulaires.

Il convient de remarquer qu’en cas de parité de voix, l’ordre d’inscription sur le bulletin prévaut.
108. Les noms des candidats sont inscrits les uns sous les autres dans l’ordre de présentation; ils sont précédés d’un

numéro d’ordre. En regard de chaque nom, dans une seconde colonne, figure le nombre des votes nominatifs; une
troisième colonne est réservée à l’attribution des votes de liste par dévolution, les totaux figurent dans une dernière
colonne.

Aucune attribution de votes de liste ne doit avoir lieu en faveur du candidat venant en ordre utile qui a obtenu
un nombre de votes nominatifs égal ou supérieur au chiffre d’éligibilité.

En pratique, si le nombre des votes de liste est considérable, l’on ne soustrait pas chaque fois du total des votes
de liste le nombre des votes attribués. Ce n’est qu’au moment où le bureau croit avoir à peu près épuisé ce total qu’il
s’assure du chiffre des votes encore disponibles en soustrayant du nombre des votes de liste le total des votes déjà
inscrits dans la 3ème colonne du tableau.

La totalisation des trois colonnes du tableau permet au bureau de faire la preuve de l’exactitude de la répartition
qu’il a faite.

109. Aussitôt après la désignation des titulaires, le bureau procède à la désignation des suppléants.
Tous les candidats non élus sont déclarés élus en qualité de suppléant. Un candidat non élu doit avoir obtenu au

moins un vote nominatif pour pouvoir être désigné suppléant.
En vertu de l’article 21, § 2, de la Loi organique des élections provinciales, le bureau doit procéder préalablement

à une nouvelle attribution individuelle des votes de liste favorables à l’ordre de présentation en commençant par le
premier des candidats non élus dans l’ordre de présentation.

Dans l’exemple cité ci-dessus, la répartition des votes de liste favorables à l’ordre de présentation et la désignation
des suppléants s’effectuent comme suit :

Le nombre des votes à répartir (1.603) et le chiffre d’éligibilité (1.100) sont les mêmes que ceux qui ont servi pour
la désignation des titulaires.

Noms des candidats Suffrages nominatifs Votes attribués par dévolution TOTAL

Linsach 48 + 1.052 = 1.100 1ère suppléant
Tilquin 97 + 551 = 648 2ème suppléant
Van Diest 91 .................................................................. 4ème suppléant
Robin 160 .................................................................. 3ème suppléant

1.603

Il ne faut pas perdre de vue que cette nouvelle répartition est complètement indépendante de la première; en
conséquence, dans l’hypothèse où un candidat, non désigné comme titulaire, aurait, à la première répartition, bénéficié
de la dévolution des votes émis en tête de liste, il ne peut être tenu aucun compte de ces voix lors de la deuxième
répartition des votes favorables à l’ordre de présentation.

Lorsqu’un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau principal de district procède comme si ce candidat
n’avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s’était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucun
bulletin de vote favorable à l’ordre de présentation ne peut lui être attribué. Il est toutefois tenu compte du nombre de
bulletins où un vote est émis à côté de son nom exclusivement ou en tête de liste et à côté de son nom pour déterminer
le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature (art. 21bis Loi électorale provinciale).

Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des
résultats de l’élection, le bureau procède comme si l’intéressé était toujours en vie. S’il est élu titulaire, le premier
suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.

Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède
après la proclamation publique des résultats de l’élection.

Il faut aussi renvoyer à l’article 11bis de la loi électorale provinciale, qui dispose :
« Les déclarations de dépenses électorales déposées conformément à l’article 11, § 5, sont conservées au greffe du

tribunal de première instance jusqu’au cent vingt et unième jour qui suit la date des élections.
Si une plainte, telle que prévue à l’article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des

dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l’élection directe des
conseils de l’aide sociale, ou une réclamation, telle que prévue à l’article 37/1, est introduite dans les cent vingt jours
qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyée
au procureur du Roi saisi ou à la Commission de contrôle, selon le cas, à leur demande.

Si aucune plainte, telle que prévue à l’article 12 de la même loi du 7 juillet 1994, ni aucune réclamation, telle que
prévue à l’article 37/1, n’est déposée dans le délai prévu à l’alinéa précédent, les documents concernés peuvent être
retirés par les candidats ».
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110. Lorsque les résultats sont définitivement arrêtés, le public est admis dans la salle et le président proclame les
résultats dans l’ordre où ils figurent au procès-verbal.

Cette proclamation, toutefois, ne comporte pas l’indication des chiffres (chiffres électoraux, diviseur électoral, votes
de liste, votes nominatifs, etc..).

Les feuilles contenant les calculs établis par le bureau resteront jointes au procès-verbal pour faciliter la vérification
à faire ultérieurement.

La notification aux élus se fait au moyen de la formule H/36 (bureau principal de district) ou de la formule H/37
(bureau central d’arrondissement).

3) Opérations postérieures au recensement général des votes et de la répartition des sièges.
111. Après que le procès-verbal de l’élection (formule H/35) aura été clôturé et signé, séance tenante, par les

membres du bureau central d’arrondissement et les témoins, il sera adressé immédiatement au greffier de la province,
accompagné du procès-verbal arrêtant le tableau des listes formant groupes (formule H/22) et des procès-verbaux
(formule H/34) des bureaux principaux des districts.

112. Le président du bureau principal de chaque district adresse au greffier de la province, dans le plus bref délai
et au plus tard dans les cinq jours de la clôture des opérations de son bureau, le procès-verbal de recensement général
(s’il n’y a pas de groupement de listes), les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement, les actes de
présentation et les bulletins contestés (art.22 LEP).

Les bulletins de vote, les listes des électeurs ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau
qui les ont tenues et par le président, les bulletins repris sont déposés au greffe du tribunal ou, subsidiairement, de la
justice de paix du bureau de dépouillement; ils y demeurent jusqu’au deuxième jour suivant la validation de l’élection.
Le Conseil provincial peut réclamer ces pièces.

Les bulletins non employés sont immédiatement envoyés au gouverneur de province qui en constate le nombre.
Les bulletins sont détruits lorsque l’élection est définitivement validée ou annulée.
Le greffier de la province remettra, le cas échéant, au juge de paix, sur la demande de celui-ci, les listes des électeurs

concernant la circonscription de sa compétence (art. 21, § 3 LEP).
PARTIE III. — INSTRUCTIONS AU BUREAU PRINCIPAL DE CANTON.

1. Composition (art. 3 sexies Loi organique des élections provinciales).
113. Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et présidé :
1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral

coı̈ncidant avec le chef-lieu d’arrondissement judiciaire;
2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coı̈ncidant avec le chef-lieu d’un canton judiciaire;
3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral

dans tous les autres cas.
114. Le bureau principal de canton se compose du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants

choisis par son président parmi les électeurs de la commune chef-lieu du canton et d’un secrétaire nommé
conformément aux dispositions de l’article 3octies de la Loi organique des élections provinciales (le secrétaire doit être
électeur dans le district et n’a pas voix délibérative).

Lorsqu’un même magistrat est appelé à présider un bureau de canton pour l’élection provinciale et un bureau
principal pour l’élection communale, il est remplacé dans ces dernières fonctions par le magistrat qui est appelé à le
suppléer en cas d’empêchement dans ses fonctions judiciaires (art. 37quater Loi organique des élections provinciales).

2. Mission.
115. Le président du bureau principal de canton est chargé principalement de la surveillance des opérations

électorales dans l’ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le président du bureau principal de district
de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton.

3. Opérations antérieures au scrutin.
116. Le président du bureau principal de canton désigne successivement (voir formule H/4) :
1° les présidents des bureaux de dépouillement pour le conseil provincial (formule H/5);
2° les présidents des bureaux de vote communs pour les élections provinciales et communales en vertu de

l’article 37 ter de la Loi organique des élections provinciales (formule HI/1);
3° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement pour le conseil provincial (formule H/6).
Les présidents des bureaux de vote sont désignés au plus tard le trentième jour qui précède celui de l’élection. Les

présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés au plus tard le douzième
jour avant l’élection. Le président notifie aussitôt ces désignations aux intéressés et à l’autorité communale.

Les personnes sont désignées, successivement dans l’ordre déterminé à l’art. 3sexies, § 4, de la Loi organique des
élections provinciales.

117. Les opérations de vote sont communes aux élections provinciales et communales. Chaque bureau de vote
dispose de deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour l’élection des conseillers provinciaux et aux
bulletins de vote pour celle des conseillers communaux.

Les enveloppes devant contenir les bulletins de vote ou des documents pour les élections provinciales sont de la
couleur spéciale réservée auxdits bulletins ou portent la suscription P en caractères ayant trois centimètres de hauteur.

Lorsque le dépouillement doit s’effectuer non dans le local où le vote a eu lieu, mais dans un autre local de la même
commune, les bulletins peuvent être placés sous enveloppe à soufflet ou laissés dans l’urne. Les enveloppes ou les urnes
sont dûment scellées avant leur transport au bureau de dépouillement.

Le procès-verbal est dressé en double exemplaire, dont l’un est destiné au bureau de dépouillement pour les
élections provinciales, l’autre à celui des élections communales. Les annexes communes aux deux élections sont jointes
à l’exemplaire destiné au bureau pour les élections provinciales.

Nul ne peut être président d’un bureau de vote s’il n’est électeur dans le district électoral (art. 37ter LEP).
Pour les désignations, vous tiendrez particulièrement compte des garanties d’aptitude que doivent offrir ceux qui

ont à diriger les opérations de dépouillement ou du scrutin. Aucune considération en ce qui concerne les opinions
politiques des intéressés ne peut évidemment influencer ces désignations.

Pour ce qui concerne la désignation des présidents des bureaux de vote, vous serez attentif au fait qu’en vertu du
décret du 16 juin 1982 du Conseil flamand, nul ne peut, dans les communes de la région de langue néerlandaise, non
dotées d’un régime spécial, être désigné en cette qualité s’il ne connaı̂t la langue de la région.

J’attire à cet égard votre attention sur la circulaire du 4 août 1987 (Moniteur belge du 14 août 1987).
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Selon la jurisprudence constante de la Commission permanente de Contrôle linguistique, les convocations
électorales, de même d’ailleurs que celles qui sont adressées aux membres des bureaux électoraux, doivent être
considérées, au sens des lois coordonnées précitées (en abrégé : LLC, voir aussi les points 4 à 8), comme des rapports
avec des particuliers.

Il en résulte que dans les communes de Bruxelles-Capitale (LLC. art. 19) et dans celles qui sont dotées d’un régime
spécial, à savoir les communes périphériques (LLC. art. 25), les communes de la frontière linguistique (LLC. art. 12,
alinéa 3), les communes de la région de langue allemande (LLC. art. 12, alinéa 2) et les communes malmédiennes (LLC,
art. 12, alinéa 2), ces convocations doivent être rédigées exclusivement dans la langue (le français ou le néerlandais; le
français ou l’allemand pour les deux dernières catégories de communes) dont le particulier intéressé fait usage dans ses
rapports avec l’autorité locale.

118. Les bureaux de dépouillement sont établis au chef-lieu du canton électoral. Ils se composent du président, de
quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d’un secrétaire nommé parmi les électeurs du district.

Les bureaux de vote se composent du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d’un
secrétaire nommé parmi les électeurs du district. Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le
président douze jours au moins avant l’élection, parmi les électeurs les moins âgés de la section ayant, le jour de
l’élection, au moins trente ans et sachant lire et écrire. Le président avise aussitôt le président du bureau principal de
canton de cette désignation.

Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président du bureau
les en informe par lettre ouverte et recommandée; en cas d’empêchement, ils doivent en aviser le président dans les
quarante-huit heures de l’information.

Si le nombre de ceux qui acceptent est insuffisant pour constituer le bureau, le président complète ce nombre par
des électeurs âgés de trente ans au moins.

Sera puni d’une amende de 50 à 200 francs, l’assesseur ou l’assesseur suppléant qui n’aura pas fait connaı̂tre ses
motifs d’empêchement dans le délai fixé ou qui, sans cause légitime, se sera abstenu de remplir les fonctions conférées.

Les candidats ne peuvent faire partie d’un bureau.
Durant le deuxième mois qui précède celui de l’élection, le collège des bourgmestre et échevins dresse deux listes :
1° La première reprend les personnes susceptibles d’être investies d’une des fonctions mentionnées à l’article

3sexies, § 4, alinéa 1er de la loi électorale provinciale. Elle est transmise au président du bureau principal de canton au
plus tard le trente-troisième jour avant l’élection;

2° La seconde reprend les électeurs les plus jeunes, âgés de trente ans au moins, qui pourraient être désignés, à
raison de douze personnes par section de vote. Cette liste ne peut comprendre les personnes visées au 1°. Elle est
transmise au président du bureau principal de canton quinze jours au moins avant l’élection. Celui-ci la transmet à son
tour aux présidents des bureaux de vote qu’il a désignés. Les personnes susceptibles d’être désignées en sont averties.

119. Une liste (formule H/7) des bureaux, indiquant leur composition, est dressée par canton électoral. Une copie
en est envoyée par le président du bureau principal du canton au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que
celui-ci désigne; le gouverneur de la province ou le fonctionnaire désigné par lui prend les mesures nécessaires pour
en permettre la consultation par le public (art. 3nonies Loi organique des élections provinciales). De même, le président
fournit une liste des bureaux électoraux d’une commune à chaque bureau principal pour les élections communales des
communes de son canton électoral (formule H/8).

Toutefois, pour ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, la copie précitée de la
liste est envoyée respectivement au commissaire d’arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d’arrondis-
sement de Mouscron. Ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public.

120. Le président du bureau principal du canton délivre des copies de la liste de la composition des bureaux
électoraux à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l’élection. Le prix de ces copies
est déterminé par arrêté royal. Il ne peut excéder cent francs.

Le prix est de :
1° 50 F. par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant moins de 25.000 électeurs inscrits;
2° 75 F. par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant de 25.001 jusqu’à 100.000 électeurs inscrits;
3° 100 F. par exemplaire, dans les cantons électoraux comptant plus de 100.000 électeurs inscrits.
Si le nombre d’électeurs inscrits n’est pas connu lors de la demande, le nombre d’électeurs inscrits aux dernières

élections provinciales sera pris comme base.
121. Un tableau des présidents des bureaux électoraux est donc dressé, pour chaque canton, par le magistrat

président du bureau principal du canton. Celui-ci en fait tenir un extrait aux intéressés. Il remplace, dans le plus bref
délai, ceux qui, dans les trois jours de la réception de l’avis l’ont informé de quelque motif d’empêchement (art. 3septies
Loi organique des élections provinciales).

Le président du canton transmet le tableau définitif au président du bureau principal de district quatorze jours au
moins avant l’élection et fait parvenir, dix jours au moins avant l’élection, à chacun des présidents des bureaux de vote
du canton, les listes des électeurs de son bureau.

Jusqu’au jour de l’élection, les administrations communales transmettent directement aux présidents des bureaux
de vote les modifications apportées à la liste des électeurs de leur section (art. 3 LEP).

122. Aux termes de l’article 2 de la Loi organique des élections provinciales, le gouverneur de la province ou le
fonctionnaire que celui-ci désigne, d’accord avec le collège des bourgmestre et échevins, répartit les électeurs par
cantons électoraux en bureaux de vote et détermine l’ordre des bureaux de vote de chaque canton, en commençant par
le chef-lieu.

Quinze jours au moins avant l’élection, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne
transmet, sous pli recommandé à la poste, deux extraits certifiés exacts des listes des électeurs dressées par bureau de
vote au président du bureau principal du canton (art. 3bis Loi organique des élections provinciales).

REMARQUE :
— En ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et Comines-Warneton, les compétences relatives à la

répartition des électeurs en sections de vote, attribuées au gouverneur de la province ou à son délégué, sont exercées
respectivement par le commissaire d’arrondissement adjoint de Tongres et par le Commissaire d’arrondissement de
Mouscron (art. 2 LEP).
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— Toutefois, pour ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, cette transmission
a lieu à l’intervention respectivement du commissaire d’arrondissement adjoint de Tongres et du commissaire
d’arrondissement de Mouscron (art. 3bis LEP).

— La liste des électeurs belges établie pour les élections communales est également utilisée pour l’élection des
conseils provinciaux (art. 1, § 5, LEP).

— Les électeurs ressortissants de l’Union européenne qui se sont inscrits sur la liste belge des électeurs font l’objet
d’une mention distincte sur ladite liste. Ces électeurs ne peuvent voter que pour l’élection du Conseil communal. Ils
ne reçoivent donc qu’un bulletin de vote blanc pour le conseil communal après avoir remis leur convocation de couleur
bleue et leur pièce d’identité.

— Les Belges inscrits dans une commune belge remettent leur convocation de couleur blanche et leur carte
d’identité. Ils peuvent voter pour les deux élections et reçoivent donc 2 bulletins : un de couleur verte pour l’élection
du conseil provincial et un de couleur blanche pour l’élection du conseil communal.

123. Quinze jours au moins avant le scrutin, (samedi 23 septembre 2000), le Ministre de l’Intérieur fait publier au
Moniteur belge un communiqué indiquant le jour où l’élection a lieu et les heures d’ouverture et de fermeture des
bureaux de vote. Ce communiqué indique également qu’une réclamation peut être introduite par tout électeur auprès
de l’administration communale jusqu’à douze jours avant l’élection (art. 5 LEP).

Le gouverneur ou le fonctionnaire que celui-ci désigne veille à ce que le collège des bourgmestre et échevins envoie
une lettre de convocation à chaque électeur à sa résidence actuelle au moins quinze jours à l’avance.

Toutefois, pour ce qui concerne les communes de Fourons et de Comines-Warneton, la compétence attribuée au
gouverneur de la province ou à son délégué par l’alinéa 3 est exercée respectivement par le commissaire
d’arrondissement adjoint de Tongres et par le commissaire d’arrondissement de Mouscron.

Sont convoquées aux élections, toutes les personnes inscrites sur la liste des électeurs.
L’électeur qui n’a pas reçu sa lettre de convocation pourra la retirer au secrétariat communal jusqu’au jour de

l’élection à midi.
Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué précité.
Ces lettres de convocation indiquent le jour et le local où l’électeur doit voter, les nominations à faire, les heures

d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote; elles rappellent le prescrit de l’article 8, alinéa 1er, 2° (frais de
déplacement des électeurs à certaines conditions) et de l’article 11, § 5, dernier alinéa de la loi électorale provinciale
(possibilité de contrôle des déclarations électorales par les électeurs au greffe du tribunal de première instance).

Les lettres de convocation, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquent le nom, les prénoms, le
sexe et la résidence principale de l’électeur et, le cas échéant, le nom de son conjoint, ainsi que le numéro sous lequel
il figure sur la liste des électeurs.

124. Le président reçoit la désignation des témoins pour les bureaux de vote (communs) et les bureaux de
dépouillement pour le conseil provincial (formule H/2).

La réception des actes de désignation des témoins pour les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement se fera
dans tout le pays le mardi 3 octobre 2000 cinquième jour avant le scrutin, de 14 à 16 heures.

La formule H/23 contient les indications nécessaires pour ces désignations. Les candidats qui le demanderont
seront autorisés à en prendre connaissance.

On a posé la question de savoir si l’acte désignant les témoins doit nécessairement être signé par tous les candidats.

De l’avis jadis donné par mon département, la réponse à cette question est négative.

Il ne peut être admis qu’un seul témoin et un seul témoin suppléant par bureau de vote et de dépouillement et par
liste, c’est-à-dire en cas d’élection simultanée, par liste portant le même numéro d’ordre. Si plusieurs témoins étaient
désignés pour un même bureau, il serait procédé à un tirage au sort (formule H/23 - annexe). Les témoins doivent être
électeurs dans le district.

Les candidats peuvent être désignés comme témoins. Les candidats peuvent également être désignés comme
témoins pour assister aux séances du bureau principal de district ou de canton.

Si donc le nombre des témoins présentés par des candidats isolés ou par des listes dépasse un par bureau, le bureau
principal de canton les réduit à ce maximum par un tirage au sort immédiatement après l’expiration du délai de
désignation. Un autre bureau de canton électoral est éventuellement assigné par le sort aux témoins écartés.

Ils en seront avisés par le président du bureau principal de canton. Les témoins définitivement écartés sont
également avertis (formule H/30 et annexe à la formule H/30, en cas de tirage au sort).

La lettre par laquelle les candidats informent les témoins qu’ils sont désignés pour tel ou tel bureau doit être
contresignée par le président du bureau principal de canton qui s’assure que les indications de cette lettre concordent
avec celles de l’acte de désignation.

Quinze jours au moins avant l’élection (samedi 23 septembre 2000), le président du bureau principal de canton
publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les désignations de témoins (for-
mule H/2).

125. Cinq jours avant le scrutin mardi 3 octobre 2000, après accomplissement des formalités prévues pour les
désignations de témoins, le président du bureau principal de canton procède à un tirage au sort en vue de désigner les
bureaux de vote dont les bulletins seront dépouillés par chaque bureau de dépouillement. Les témoins désignés pour
assister aux séances du bureau principal de canton peuvent y être présents (formules H/26 à H/29- art. 9quater LEP).

Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le président du bureau principal de canton.
Celui-ci avise immédiatement par lettre recommandée à la poste les présidents des bureaux de dépouillement et leurs
assesseurs de l’endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera et dans lequel il
recevra le double du tableau des résultats (formule H/28). Le bureau de dépouillement doit être constitué à 14 heures
au plus tard.

Il donne immédiatement connaissance aux présidents des bureaux de vote, par lettres recommandées à la poste,
du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de vote de leur bureau (formule H/29).

Une copie du tirage au sort en vue de la désignation des bureaux de vote pour certains bureaux de dépouillement
pour le conseil provincial est également envoyée au bureau principal des élections communales dans chaque commune
du canton électoral (formule H/27).
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126. Le président du bureau principal de canton, si le président du bureau principal de district l’en a chargé, fait
remettre, contre récépissé, la veille de l’élection, au président de chacun des bureaux de vote, le nombre de bulletins
de vote destinés à son bureau. L’adresse et le nombre de bulletins de vote que l’enveloppe contient sont mentionnés
sur celle-ci.

Le président du bureau principal de canton fait parvenir en même temps, à chacun des présidents des bureaux de
dépouillement, la formule numéro H/32 qu’il a fait préparer et que les présidents des bureaux de dépouillement ont
à remplir après le recensement des votes.

Les bureaux de dépouillement sont établis au chef-lieu de canton dans les locaux désignés par le président du
bureau principal de canton.

Sitôt après la clôture du scrutin, soit peu après 13 heures le dimanche 8 octobre 2000, les présidents des bureaux
de vote auront à transporter dans ce local, contre récépissé, les divers plis de couleur verte contenant les bulletins de
vote et autres documents de l’élection (formule H/31).

4. Opérations antérieures au scrutin dans les cantons électoraux où le vote est automatisé.

127. Dans les cantons où le vote est automatisé (pour la dénomination de ces cantons voir point 72) il n’est pas
imprimé de bulletins de vote.

128. Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, les présidents des bureaux principaux de canton doivent
uniquement désigner les présidents des bureaux de vote, étant donné qu’il n’y a plus de bureaux de dépouillement. La
totalisation des votes se fait immédiatement dans le bureau principal de canton. Le président du bureau principal de
district vous en informera au moyen de la formule H/4bis.

La désignation du président d’un bureau de vote s’effectue dans ce cas au moyen de la formule HI/1bis.

Dans cette formule HI/1bis, le président du bureau principal de canton doit indiquer si le bureau de vote compte
ou non plus de 800 électeurs. Si le bureau de vote compte plus de 800 électeurs, il y a 5 assesseurs et 5 assesseurs
suppléants (au lieu de 4), ainsi qu’un secrétaire adjoint qui doit de préférence justifier d’une expérience en informatique
(formule HI/2bis et HI/3bis). Pour la composition des bureaux de vote la norme à prévoir est de 180 électeurs par
machine de vote en moyenne (pour les communes de la Région bruxelloise elle est de 162 électeurs en moyenne par
machine de vote; cfr AR du 7 mai 1999 – Moniteur belge du 29 mai 1999).

Pour la liste de la composition des bureaux de vote dans ces cantons, il est fait usage de la formule H/7bis et de
la formule H/8bis.

129. Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, il n’y a pas de bureaux de dépouillement et donc pas
de témoins à cette fin. Dans ce cas, le président utilise les formules H/23bis, H/24bis et H/30bis.

130. Dans les cantons où le vote est automatisé, le Ministère de l’Intérieur élabore le logiciel électoral destiné aux
bureaux principaux de canton, aux bureaux principaux communaux et aux bureaux de vote communs.

Dès l’arrêt définitif des listes de candidats, ou en cas d’appel, dès que le bureau a pris connaissance de la décision
de la Cour d’appel, le président du bureau principal de district (de même que le président du bureau principal
communal) transmet ces listes et le numéro qui leur a été attribué au fonctionnaire désigné par le Ministre de l’Intérieur.

Les documents reproduisant l’ensemble des numéros d’ordre et sigles des listes présentées et les listes des
candidats, tels que le logiciel les fera apparaı̂tre à l’écran de visualisation, sont soumis à l’approbation du président du
bureau principal de district.

Chaque président valide les documents après avoir fait procéder, le cas échéant, aux corrections nécessaires et
retourne les documents validés au fonctionnaire précité.

Celui-ci fait établir les supports de mémoire destinés à la totalisation des votes pour les bureaux principaux de
canton et pour les bureaux principaux communaux, ainsi que les supports de mémoire destinés aux bureaux de vote.

131. Il est bon de rappeler les tâches des bureaux principaux communaux en la matière. Les supports (disquettes
de votes : 1 original et 2 copies ainsi que les éléments de sécurité) de chaque bureau, placés sous des enveloppes scellées
distinctes, sont remis contre récépissé aux présidents des bureaux principaux communaux trois jours au moins avant
l’élection. Chaque enveloppe mentionne l’identification du bureau de vote correspondant.

Les présidents des bureaux principaux de canton (et des bureaux principaux communaux) reçoivent également des
enveloppes scellées distinctes contenant les éléments de sécurité nécessaires pour la totalisation des supports de
mémoire des bureaux de vote.

Le président du bureau principal communal remet contre récépissé à chaque président de bureau de vote de sa
commune, les enveloppes qui le concernent, la veille de l’élection.

Les présidents des bureaux de vote sont informés par le président du bureau principal de canton (et par le
président du bureau principal communal) du lieu de délivrance des disquettes de vote et des autres documents au
moyen de la formule H/29bis.

Le président du bureau de vote reçoit lors de cette délivrance un récépissé du bureau principal de canton
(formule H/31bis).

Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, les bureaux de vote restent ouverts jusqu’à 15 heures. Le vote
est donc prolongé de deux heures.

Afin d’éviter des délais d’attente pour les électeurs pendant certaines périodes d’affluence, une heure déterminée
(entre 8 et 15 heures) peut être recommandée sur la convocation de l’électeur.

REMARQUES :

— Les électeurs ressortissants de l’Union européenne qui ont été inscrits sur la liste des électeurs à leur demande
font l’objet d’une mention distincte sur ladite liste. Ces électeurs ne peuvent voter que pour l’élection du conseil
communal. Ils reçoivent à cette fin une carte magnétique spécialement validée après avoir remis leur convocation de
couleur bleue et leur pièce d’identité.

— Les Belges qui sont inscrits dans une commune belge remettent une convocation de couleur blanche et leur carte
d’identité. Ils peuvent voter pour les deux élections (conseil provincial et conseil communal) et reçoivent à cette fin une
carte magnétique validée normalement.
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— En cas de vote automatisé, l’ordre des élections est fixé par l’arrêté ministériel du 10 mars 1999 (Moniteur belge
du 17 mars 1999) comme suit :

— Conseil provincial puis conseil communal;
— Conseil provincial, conseil communal puis conseil de l’aide sociale dans les communes de Kraainem,

Wezembeek-Oppem et Fourons;
— Conseil provincial, conseil communal puis conseil de district dans la ville d’Anvers.
5. Opérations postérieures au scrutin.
132. Dans la commune chef-lieu de canton, les opérations de dépouillement sont distinctes pour les deux élections

(art. 37 quinquies Loi organique des élections provinciales).
A cette fin, tous les bureaux de dépouillement dans la commune principale du canton sont dédoublés en un bureau

A et un bureau B. Dans les communes qui ne sont pas communes principales du canton, il y a uniquement les bureaux
de dépouillement pour les conseils communaux.

Le bureau A dépouille les bulletins de vote pour l’élection des conseils provinciaux.
Le bureau B dépouille les bulletins de vote pour l’élection des conseils communaux.
Les bureaux A et B siègent dans des locaux différents du même édifice.
133. Les présidents des bureaux de dépouillement pour les élections communales font parvenir sans délai au

premier bureau de dépouillement pour les élections provinciales les bulletins de vote concernant ces élections qui
auraient été déposés par erreur dans leurs urnes. Les votes exprimés dans ces bulletins sont comptabilisés par ce
premier bureau.

Les présidents des bureaux de dépouillement pour les élections provinciales font parvenir sans délai au bureau
principal de la commune intéressée les bulletins de vote concernant les élections communales qui auraient été déposés
par erreur dans leurs urnes. Les votes exprimés dans ces bulletins sont comptabilisés par le premier bureau de
dépouillement pour les élections communales (art. 37sexies LEP).

Si les bulletins de couleur verte dans les bureaux de vote sont mis dans des urnes dans les enveloppes à soufflet
y afférentes, les bulletins de couleur blanche pour le conseil communal glissés par erreur dans les urnes pour le conseil
provincial peuvent immédiatement être placés dans des enveloppes distinctes, de couleur blanche et portant une
suscription (voir formule HI/5).

134. Le président du bureau de dépouillement muni du procès-verbal du dépouillement se rend chez le président
du bureau principal de canton et lui soumet le double du tableau (formule H/32). Si ce président constate la régularité
du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de dépouillement à le faire
au préalable compléter ou rectifier par son bureau et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal
original.

Le président du bureau principal de canton ouvre les plis contenant les tableaux de recensement des bureaux de
dépouillement en présence du bureau et des témoins, et le bureau procède aussitôt au recensement des voix. Il est
également utile de contrôler le pourcentage des bulletins blancs et nuls afin de vérifier si ce pourcentage n’est pas
anormalement élevé par rapport aux élections précédentes. Si le pourcentage des bulletins blancs et nuls est
anormalement élevé, il est demandé aux présidents des bureaux de dépouillement concernés d’effectuer un contrôle
supplémentaire quant au nombre de ces bulletins et de confirmer les raisons pour lesquelles ce pourcentage est aussi
élevé.

Lors des élections de juin 1999, le nombre moyen de bulletins blancs et nuls était de 7 à 10 % du nombre total de
bulletins déposés, selon le type d’élection et la circonscription.

135. Le président du bureau principal de canton recueille alors les doubles des tableaux de dépouillement et en
donne récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement. Le bureau principal de canton reprend par bureau de
dépouillement sur un tableau récapitulatif : le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le
nombre des votes valables et, pour chacune des listes classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre de votes de liste,
le total des suffrages nominatifs émis pour chaque liste, ainsi que pour chaque candidat de chaque liste, le total des
suffrages nominatifs qu’il a obtenus (annexe à la formule H/33 – art. 9sexies LEP).

Le bureau principal de canton totalise pour tout le canton toutes ces rubriques et y ajoute le chiffre électoral de
chaque liste.

136. Il communique par la voie la plus rapide au Ministre de l’Intérieur le total des bulletins déposés, le total des
bulletins blancs et nuls, le total des votes valables et le chiffre électoral de chacune des listes.

Le président du bureau principal de canton met ensuite les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau
récapitulatif sous enveloppe, les cachète et en assure l’envoi par la voie la plus rapide au président du bureau principal
de district qui en donne récépissé.

A la demande du président du bureau principal de canton, le collège des bourgmestre et échevins de la commune
chef-lieu du canton met à sa disposition le personnel et le matériel nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le
même collège fixe l’indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées.

Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, les présidents et les membres des bureaux électoraux
reçoivent la formation pratique nécessaire via les communes.

LE PRESIDENT DU BUREAU PRINCIPAL DE CANTON DOIT RASSEMBLER TOUS LES FORMULAIRES POUR
LE PAIEMENT DES JETONS DE PRESENCE DE TOUS LES BUREAUX ELECTORAUX DE SON CANTON ET LES
REMETTRE LE LUNDI MATIN SUIVANT LE SCRUTIN AU RECEVEUR DES POSTES DU CHEF-LIEU DE CANTON
(VOIR AUSSI POINT 20 CI-DESSUS).

EN VUE DU PAIEMENT RAPIDE DES JETONS DE PRESENCE, LE PRESIDENT DU BUREAU PRINCIPAL DE
CANTON PREND DES ACCORDS PREALABLES CLAIRS AVEC LE RECEVEUR DES POSTES COMPETENT DE SON
CHEF-LIEU DE CANTON.

6. Opérations postérieures au scrutin dans les cantons électoraux où le vote est automatisé.
137. Dans les cantons où le vote est automatisé, la totalisation des votes se fait comme suit (formule H/33bis).
LE PRESIDENT DU BUREAU PRINCIPAL DE CANTON VERIFIE QUE CHAQUE BUREAU ELECTORAL DANS

SON CANTON A INTRODUIT LE FORMULAIRE DESTINE AU PAIEMENT DES JETONS DE PRESENCE ET
L’INDIQUE EN POINTANT UN TABLEAU RECAPITULATIF. LE PRESIDENT DU BUREAU PRINCIPAL DE
CANTON PREND CONTACT AVEC LE PRESIDENT DU BUREAU ELECTORAL QUI N’A PAS REMIS LE
FORMULAIRE EN QUESTION.
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Le traitement des paiements et des réclamations est réglé par LA POSTE jusque trois mois après l’élection.
Le président du bureau principal de canton procède, dès réception des supports de mémoire (1 original et 1 copie)

provenant du bureau de vote, à l’enregistrement du support original sur le support de mémoire destiné à la totalisation
des votes. Le président du bureau de vote reçoit une preuve de la remise de ses disquettes (formule H/31bis).

Si l’enregistrement au moyen du support de mémoire original se révèle impossible, le président du bureau
principal de canton recommence l’opération d’enregistrement au moyen de la copie de ce support.

Si cette opération se révèle également impossible, le président du bureau principal de canton requiert de la
commune concernée la fourniture de l’urne électronique correspondante; après l’avoir descellée, il procède à un
enregistrement complet des cartes magnétiques qu’elle contient. L’enregistrement du bureau de vote terminé, le
président scelle à nouveau l’urne et la retourne à la commune. Il procède ensuite à l’enregistrement du nouveau
support de mémoire ainsi constitué.

138. La proclamation par le président du bureau principal de canton de résultats partiels obtenus par les listes peut
intervenir après l’enregistrement d’au moins 10 bureaux et par la suite de 10 bureaux de vote supplémentaires et ainsi
de suite jusqu’à l’enregistrement de tous les bureaux de vote. Il est recommandé de faire une copie back-up de
l’enregistrement tous les 10 bureaux.

139. Si un canton compte plus de trente bureaux de vote, le bureau principal peut disposer d’un système
informatique par tranche de 30 bureaux de vote au moins. Les dispositions susmentionnées en matière de résultats
partiels s’appliquent par système informatique. Les résultats de chaque bureau sont, pour les opérations de totalisation,
enregistrés par un système informatique déterminé. A l’issue de l’enregistrement des résultats des bureaux de vote par
les systèmes informatiques, un des systèmes est affecté à la totalisation de l’ensemble des votes du canton.

Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote ont été enregistrés, le président du bureau principal procède à
l’impression du procès-verbal et du tableau de recensement des votes dont les modèles sont fixés par le Ministre de
l’Intérieur ou son délégué (formule H/33bis avec annexe). Le chiffre électoral est joint pour chaque liste. Les votes
nominatifs obtenus par les candidats sont également imprimés pour chaque liste.

140. Le procès-verbal et le tableau de recensement (formule H/33bis), signés par le président, les autres membres
et les témoins du bureau principal, sont placés sous enveloppe scellée dont la suscription indique le contenu.

Cette enveloppe ainsi que celles contenant les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet scellé
que le président du bureau principal fait parvenir, sans délai, au président du bureau principal de district. Une copie
de ce procès-verbal et de ses annexes est également remise au délégué du Ministre de l’Intérieur.

Les enveloppes contenant les cartes magnétiques annulées sont transmises par le président du bureau principal de
canton au Ministre de l’Intérieur ou à son délégué dès que l’élection est définitivement validée ou annulée.

Les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau principal pour la
totalisation des votes sont également transmis sous enveloppe scellée au Ministre de l’Intérieur ou à son délégué par
le président du bureau principal dès que l’élection est définitivement validée ou annulée.

Les supports de mémoire utilisés sont effacés à l’intervention du Ministère de l’Intérieur dès que l’élection est
définitivement validée ou annulée. Le fonctionnaire délégué à cet effet par le Ministre de l’Intérieur constate par écrit
que cet effacement a été effectué.

Les enveloppes contenant les cartes magnétiques et les supports de mémoire sont conservés par le président du
bureau principal de canton jusqu’à la validation des élections. Les urnes contenant les cartes magnétiques demeurent
scellées jusqu’après la validation.

141. A la demande du président du bureau principal de canton, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la
commune chef-lieu du canton met à la disposition de celui-là le personnel et le matériel nécessaires à l’accomplissement
de sa mission. Le même collège fixe l’indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées.

Dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, les présidents et les membres des bureaux électoraux
reçoivent la formation pratique nécessaire via les communes.

7. Dépouillement automatisé des votes par lecture optique et contrôle parlementaire.
142. La loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d’un système de

lecture optique vise à donner un cadre légal et temporaire (du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000) à l’expérience de
lecture optique des bulletins de vote dans les cantons électoraux de Chimay et Zonnebeke lors de toutes les élections
qui auront lieu en 1999 et 2000. Voir aussi l’arrêté royal du 4 juin 1999 désignant les cantons électoraux et les communes
pour l’usage d’un système de lecture optique.

Le système de lecture optique des bulletins de vote est axé sur l’automatisation des opérations de comptage. Le
vote même reste manuel avec un crayon et un bulletin papier, au contraire du vote automatisé. La présentation du
bulletin de vote est adaptée aux exigences de la lecture optique.

Le système constitue une alternative pour les petits cantons électoraux qui ne souhaitent pas automatiser mais qui
veulent néanmoins que les opérations de comptage se déroulent plus rapidement et de façon plus efficace.

La loi règle les conditions auxquelles un système de lecture optique doit répondre, la procédure et les coûts relatifs
à l’acquisition du prototype par l’Etat, l’adaptation du bulletin de vote, l’extension du bureau principal où se déroulent
les opérations de comptage ainsi que la fabrication et la sécurisation des programmes par le Ministère de l’Intérieur. Les
normes techniques auxquelles ce système doit répondre sont fixées par l’arrêté royal du 9 juin 1999 (Moniteur belge du
12 juin 1999).

143. L’article 9 de la loi insiste sur le fait que les procédures de vote habituelles restent d’application moyennant,
il est vrai, un bulletin de vote adapté à la technique de la lecture optique.

Un exemplaire de cette loi doit au surplus être déposé dans chaque bureau de vote et dans la salle d’attente qui
le jouxte.

L’article 10 de la loi dispose que pour pouvoir être lu optiquement, un bulletin de vote approprié est requis. Ceci
ne porte toutefois pas préjudice à la compétence qui appartient au bureau principal concerné d’arrêter et d’approuver
préalablement le modèle de bulletin de vote. C’est le président compétent qui donne instruction au fournisseur du
système de lecture optique d’imprimer le bulletin de vote dûment approuvé.

L’article 11 de la loi stipule que dans les cantons qui font usage d’un procédé de dépouillement automatisé des
votes au moyen d’un système de lecture optique, il n’y a pas de bureaux de dépouillement. Le bureau principal de
canton ou le bureau principal communal pour les élections communales fonctionne comme bureau de dépouillement
pour tous les bureaux de vote.

C’est pourquoi, il est nécessaire de majorer le nombre d’assesseurs au sein du bureau principal. L’arrêté royal du
2 juin 1999 (Moniteur belge du 10 juin 1999) fixe le nombre d’assesseurs.
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Le bureau principal de canton ou le bureau principal communal se compose, outre le président et le secrétaire, de
12 assesseurs et 12 assesseurs suppléants.

144. L’article 12 de la loi dispose que la préparation des élections incombe au premier chef au Ministère de
l’Intérieur.

Les logiciels informatiques et la sécurisation de ceux-ci sont dès lors, pour d’évidentes raisons de sécurité,
développés sous la responsabilité du Ministère de l’Intérieur, lequel y insère les divers paramètres qui varient en
fonction de l’élection, détermine les clefs d’accès aux systèmes de dépouillement automatisé des votes et procure ces
logiciels en temps opportun aux présidents des bureaux principaux. Il y a un procès-verbal adapté HI/5ter pour le
bureau de vote ainsi qu’un procès verbal adapté H/33ter pour le bureau principal de canton et un procès-verbal adapté
I/41ter pour le bureau principal communal.

Les articles 12 et 13 de la loi traitent de l’enregistrement et de la totalisation des suffrages exprimés par le bureau
principal, ainsi que de la confection du procès-verbal.

Afin de garantir le secret du vote, la loi prévoit que les bulletins ne peuvent être placés dans le système de lecture
optique pour y être lus et enregistrés qu’après que ces bulletins aient été mélangés par paquets en provenance d’au
moins deux bureaux de vote.

En outre la loi décrit les opérations qui sont accomplies par le bureau principal à compter de l’établissement du
procès-verbal et elle désigne l’autorité chargée de la conservation des supports de mémoire jusqu’à la validation de
l’élection. Elle prévoit également l’effacement de ces supports après la validation de l’élection.

145. Cette loi prévoit en même temps un contrôle parlementaire général sur les systèmes de vote automatisé. Le
Parlement désigne des experts qui peuvent contrôler le software utilisé pour le vote automatisé ainsi que l’utilisation
et le bon fonctionnement des systèmes de vote.

L’article 8 de la loi sur la lecture optique a inséré un nouvel article 5bis dans la loi du 11 avril 1994 organisant le
vote automatisé, qui dispose :

— Lors de l’élection des membres de la Chambre des représentants et du Sénat, du Parlement européen et des
Conseils de Région et de Communauté ainsi que des conseils provinciaux, communaux, de district et de l’aide sociale :

1° La Chambre des représentants et le Sénat ainsi que le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent
désigner chacun deux experts;

2° Le Conseil régional wallon, le Conseil flamand et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent
désigner chacun un expert.

Seuls peuvent prendre part au vote pour la désignation de ces experts, qui forment ensemble un collège, les
membres de ces assemblées élus sur les listes d’un parti politique tel que défini à l’article 1er, 1°, de la loi du 4 juillet 1989
relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi
qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

— Ces experts sont désignés à la majorité des deux tiers dans chaque assemblée, avant chaque élection.

— Ces experts contrôlent lors des élections l’utilisation et le bon fonctionnement de l’ensemble des systèmes de
vote et de dépouillement automatisés.

Les experts reçoivent du Ministère de l’Intérieur le matériel ainsi que l’ensemble des données, renseignements et
informations utiles pour exercer un contrôle sur les systèmes de vote et de dépouillement automatisés.

Ils peuvent notamment, grâce aux logiciels de contrôle mis à leur disposition par le Ministère de l’Intérieur, vérifier
la fiabilité des logiciels des machines à voter, la transcription exacte du vote émis sur la carte magnétique, la
transcription exacte par l’urne électronique des suffrages exprimés ainsi que leur totalisation et la lecture optique des
votes exprimés.

Ils effectuent ce contrôle la veille de l’élection ainsi que le jour même de l’élection avant l’ouverture des bureaux
de vote et avant le début des opérations de dépouillement.

— Dès que possible après la clôture des scrutins et avant la validation des élections, les experts remettent un
rapport au Ministre de l’Intérieur ce rapport avec leurs recommandations en la matière. Leur rapport peut, en
particulier, comprendre des recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés. Ce rapport est également
remis aux Assemblées respectives sauf lors des élections communales et provinciales.

— Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément à l’article 458 du
Code pénal.

Une nouvelle initiative législative vise à étendre les compétences des experts à toute la durée de la période
électorale et à toutes les phases des procédures de vote automatisé.

8. Vote électronique – présentation des écrans.

1. Procédure générale.

2. La procédure de vote est décrite de manière détaillée à l’article 7 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote
automatisé.

Pour rappel, dans les communes et cantons électoraux unilingues, après qu’a été affiché sur écran de quelle élection
il s’agit, apparaı̂t un écran reprenant les différentes listes en présence (numéro et sigle), suivi, après le choix d’une liste
par l’électeur, d’un écran affichant les candidats de cette liste.

147. Dans les communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les communes périphériques de
KRAAINEM et WEZEMBEEK-OPPEM, la commune de la frontière linguistique de FOURONS, ainsi que dans les
cantons d’EUPEN et de SAINT-VITH, l’électeur doit d’abord choisir la langue dans laquelle il souhaite être guidé pour
l’émission de son vote. A partir de là, la procédure est la même qu’au point 176 ci-dessus.

1. Présentation des écrans de listes.

L’écran de listes reprend les listes dans l’ordre des numéros qui leur ont été attribuées, par colonne et par ligne.
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Exemple

1 ABC 4 EFG 7 IJK
2 BCD 5 FGH VOTE BLANC
3 BGF 6 GHI

N.B. :
(1) La case prévoyant le vote blanc se trouve toujours en dernier lieu.
(2) Pour rappel, l’ordre des élections a été déterminé par un arrêté ministériel, à savoir, selon le cas :
— conseil communal (19 communes bruxelloises)
— conseil provincial – conseil communal (cas général)
— conseil provincial – conseil communal – conseil de l’aide sociale (commune de KRAAINEM, FOURONS et

WEZEMBEEK-OPPEM)
— conseil provincial – conseil communal – conseil de district (ville d’ANVERS).
3. Présentation des écrans de candidats.
a) Dans le cas du système DIGIVOTE.
148. Le système DIGIVOTE est utilisé dans les communes des cantons électoraux automatisés de Flandre (à

l’exception de canton électoral de Hasselt), dans les communes des cantons électoraux automatisés de la Région de
Bruxelles-Capitale (à l’exception du canton électoral de Saint-Josse-Ten-Noode), dans la commune de Frasnes-les-
Anvains (province de Hainaut) et dans les 9 communes de la circonscription électorale germanophone (cantons
électoraux de Eupen et Saint-Vith, voir aussi point 72).

Pour la présentation des candidats, 2 résolutions d’écran (tailles) sont utilisées
— la résolution 1 où une colonne est divisée en 15 cases
— la résolution 2 où une colonne est divisée en 23 cases.
S’il n’y a qu’une colonne elle est placée au milieu de l’écran. S’il y a deux colonnes, il y a alors une colonne à gauche

de l’écran et l’autre à droite. Dans le cas d’une seule, deux ou trois colonnes, la largeur est toujours égale au tiers de
la largeur de l’écran.

S’il y a plus de colonnes, les candidats sont répartis de façon égale entre les colonnes à utiliser. Si le nombre de
candidats n’est pas un multiple du nombre de colonnes, un candidat supplémentaire est prévu par colonne en
commençant par la colonne de gauche. La résolution à utiliser est déterminée par le nombre de sièges à attribuer dans
le conseil à élire. S’il y a 42 sièges ou moins à attribuer, la résolution 1 sera employée. S’il y a 43 sièges ou plus, la
résolution 2 est employée.

Le nombre de candidats déterminera la présentation de la liste sur l’écran de sorte que la même résolution soit
utilisée pour tous les candidats au conseil à élire.

149. Sur la base des critères susmentionnés on obtient dès lors les présentations suivantes :
s’il y a au maximum 42 sièges :
— de 1 à 14 candidats, 1 colonne en résolution 1;
— de 15 à 28 candidats, 2 colonnes en résolution 1;
— de 29 à 42 candidats, 3 colonnes en résolution 1;
s’il y a au minimum 43 sièges :
— de 1 à 22 candidats, 1 colonne en résolution 2;
— de 15 à 44 candidats, 2 colonnes en résolution 2 :
— de 45 à 56 candidats, 3 colonnes en résolution 2.
Cela donne les présentations de candidats conformément au nombre de conseillers à élire dans la commune (voir

aussi point 27).

Nombre de
conseillers à élire

Nombre
colonne 1

Nombre
colonne 2

Nombre
colonne 3

2 2 - -
3 3 - -
4 4 - -
5 5 - -
6 6 - -
7 7 - -
8 8 - -
9 9 - -

10 10 - -
11 11 - -
13 13 - -
14 14 - -
15 8 7 -
20 10 10 -
22 11 11 -
24 12 12 -
25 13 12 -
31 11 10 10

N.B. : En cas de liste incomplètes le même répartition est appliquée. Par exemple une liste incomplète de
11 candidats dans un district où il y a 20 conseillers à élire : une colonne de 11 candidats au milieu.

b) Dans le cas du système JITES.
150. Le système JITES est utilisé dans le communes des cantons automatisés de Wallonie (à l’exception des cantons

électoraux d’Eupen, Saint-Vith et Frasnes-lez-Anvaing), dans le canton électoral de Saint-Josse-Ten-Noode et dans le
canton électoral de Hasselt (voir aussi point 72).
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Pour la présentation des candidats, une seule résolution d’écran (taille) est utilisée.

Compte tenu du nombre de candidats sur une liste, la présentation est la suivante :

— de 1 à 14 candidats – 1 colonne au centre

— de 15 à 28 candidats – 2 colonnes, une à gauche et une à droite

— de 29 à 42 candidats – 3 colonnes au centre

— de 43 à 56 candidats – 4 colonnes au centre.

S’il y a plus de colonnes, les candidats sont répartis de façon égale entre les colonnes à utiliser. Si le nombre de
candidats n’est pas un multiple du nombre de colonnes, un candidat supplémentaire est prévu par colonne en
commençant par la colonne de gauche.

Cela donne les présentations suivantes de candidats sur l’écran conformément au nombre de conseillers à élire
dans la commune (voir aussi point 27).

Nombre de
conseillers à élire

Nombre
colonne 1

Nombre
colonne 2

Nombre
colonne 3

2 2 - -
3 3 - -
4 4 - -
5 5 - -
6 6 - -
7 7 - -
8 8 - -
9 9 - -

10 10 - -
11 11 - -
13 13 - -
14 14 - -
15 8 7 -
20 10 10 -
22 11 11 -
24 12 12 -
25 13 12 -
31 11 10 10

N.B. : En cas de liste incomplètes la même répartition est appliquée. Par exemple une liste incomplète de
13 candidats dans un district où il y a 24 conseillers à élire : une colonne de 13 candidats au milieu.

151. Les dispositions du point 30 sont d’application pour ce qui concerne l’enregistrement des noms et prénoms
des candidats.

Il est rappelé que le Code électoral prévoit l’indication du sexe sur les actes de présentation des candidats, les listes
des électeurs et les lettres de convocation. Cette exigence n’est pas prévue en ce qui concerne le bulletin de vote et,
partant, l’écran reprenant les candidats d’une liste.

Il n’y aura dès lors lieu de faire précéder le nom du candidat ou de la candidate par l’abréviation de M. ou Mme
que si ce dernier le demande expressément dans le cas où son prénom est de nature à créer une ambiguı̈té quant à
l’appartenance du candidat au sexe féminin ou masculin.

Il est utile également de tenir compte :

— dans le cas du système JITES.

— pour les élections, une zone de deux lignes est prévue par candidat. Chaque ligne peut contenir 25 caractères.

— dans le cas du système DIGIVOTE.

— pour les élections, une zone de deux lignes est prévue par candidat. Chaque ligne peut contenir 22 caractères
(espaces compris).

Pour les candidats dont les éléments du nom sont susceptibles de poser un problème, il convient qu’ils déterminent
eux-mêmes la manière dont leur identité doit figurer sur l’écran.

Bruxelles, le 24 juillet 2000.

Le Ministre de l’Intérieur,

A. Duquesne.
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