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en uitvoering van artikel 8 van de Provinciekieswet betreffende de verdeling van de kosten. — Uitvoerings-
besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2006

Aan de voorzitters van de hoofdbureaus

Aan de provinciegouverneurs

Aan de deputaties van de provincieraden

Aan de colleges van burgemeester en schepenen

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

I. Informatieverstrekking
1. Omzendbrief van 19 april 2006
Met mijn omzendbrief van 19 april 2006 heb ik de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg, de

vrederechters, de gouverneurs en de colleges van burgemeester en schepenen een overzicht gegeven van de huidige
stand van zaken bij de organisatie van de verkiezingen.

In die brief heb ik de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg en de vrederechters verzocht om zo snel
mogelijk, en zeker voor eind mei, de voorzitters van de verschillende hoofdbureaus voor de verkiezingsorganisatie aan
te wijzen en hun namen aan het verkiezingssecretariaat van mijn agentschap voor Binnenlands Bestuur mee te delen.
Bij de organisatie van de verkiezingen maakt de Vlaamse overheid immers in belangrijke mate gebruik van de
mogelijkheden van de informaticatechnologie, zowel met betrekking tot de gemeenten waar de stemming per
computer gebeurt, als de gemeenten waar traditioneel wordt gestemd. Ook bij deze laatste groep gebeurt het beheer
van de kandidaturen, en de registratie en de verwerking van de resultaten aan de hand van softwaretoepassingen.

De toepassingen die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt, zijn gebruiksvriendelijk. Toch is het noodzakelijk dat de
voorzitters van de hoofdbureaus en de gemeentelijke verantwoordelijken voor de verkiezingsorganisatie er vooraf kennis mee
maken, zodat de verkiezingsverrichtingen zo vlot mogelijk verlopen. In samenwerking met haar informaticapartner
organiseerde de Vlaamse overheid daarom per provincie een halve dag opleiding waaraan de voorzitters en secretarissen van
de hoofdbureaus en een gemeentelijke verantwoordelijke konden deelnemen. Die opleidingen waren gratis.

Er is een oefenpakket via het internet ter beschikking gesteld. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om er
nogmaals aan te herinneren dat de voorzitters van de hoofdbureaus en de personen aan wie ze in voorkomend geval
taken delegeren, voor zover ze nog niet in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart, die zonder uitstel bij het
gemeentebestuur van hun woonplaats moeten aanvragen. Die kaart is immers noodzakelijk voor de identificatie van
de personen die kandidatenlijsten en resultaten doorzenden met het oog op de verwerking ervan.

2. Verkiezingswebsite www.vlaanderenkiest.be
Ik verzoek de voorzitters van de hoofdbureaus die intussen zijn aangewezen en die nog geen kennis hebben

genomen van mijn omzendbrief van 19 april 2006, die informatie te consulteren. De omzendbrief is verschenen in het
Belgisch Staatsblad van 8 mei 2006. Hij is ook beschikbaar op de verkiezingswebsite van het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur : www.vlaanderenkiest.be. Op die site wordt de informatie met betrekking tot de verkiezingen
permanent bijgehouden en geactualiseerd. Ik verzoek u die site zeer regelmatig te consulteren. U kunt u via de
startpagina van de website ook het best abonneren op de elektronische nieuwsbrief Binnenl@nd Verkiezingen, zodat
u onmiddellijk wordt ingelicht als er nieuwe informatie ter beschikking is.

II. Wijzigingen in de kieswetgeving
Ten behoeve van de voorzitters van de hoofdbureaus vat ik hieronder kort de belangrijkste wijzigingen samen die

het Vlaamse Parlement aan de kieswetgeving heeft aangebracht met het oog op de verkiezingen van 8 oktober en die
van belang zijn voor uw opdrachten.

1. Wijzigingen die belangrijk zijn voor de kiezers
Openingsuren stembureaus (artikel 9bis, § 4, eerste en tweede lid, van de Provinciekieswet en artikel 36, eerste en

tweede lid, van de Gemeentekieswet)
De stembureaus blijven een uur langer open. Manueel stemmen kan van 8 uur tot 14 uur. De bureaus met

automatische stemming zijn open van 8 uur tot 16 uur. Door de uitbreiding van de EU met een aantal nieuwe lidstaten
en door de toekenning van het actieve stemrecht aan andere vreemdelingen komen meer burgers in aanmerking om
te gaan stemmen.

Versoepeling van het systeem van de volmachten (artikel 9ter, § 1 en § 2, van de Provinciekieswet en artikel 42bis,
§ 1 en § 2, van de Gemeentekieswet)

Vroeger kon een kiezer alleen een volmacht geven aan de partner of aan een bloed- of aanverwant tot de derde
graad. Dat wordt nu versoepeld. De kiezer kan een volmacht geven aan eender welke kiezer, zowel iemand van binnen
als van buiten de provincie of gemeente waar hij zijn stem moet uitbrengen. Hij moet dus niet meer naar het
gemeentebestuur gaan om de bloed- of aanverwantschap te laten vaststellen.

De kiezer die op de dag van de stemming met vakantie is in het buitenland kan een volmacht geven, voor zover
de burgemeester van zijn woonplaats heeft vastgesteld dat hij onmogelijk kan gaan stemmen. Hij moet aan de
burgemeester de nodige bewijsstukken overleggen. De aanvraag moet bij de burgemeester van de woonplaats uiterlijk
de derde dag voor de verkiezingsdag worden ingediend. Vroeger was dat vijftien dagen voor de verkiezing.

2. Wijzigingen die belangrijk zijn voor de lijstvorming
Aantal te verkiezen raadsleden
Het aantal provincie-, gemeente-, districts- en O.C.M.W.-raadsleden wordt vastgesteld op basis van het

bevolkingscijfer. Het bevolkingscijfer dat in aanmerking wordt genomen, is het aantal personen dat ingeschreven is in
het Rijksregister van de natuurlijke personen en die op 1 januari 2006 hun hoofdverblijfplaats in de gemeente hebben.
Het aantal gemeente-, districts- en O.C.M.W.-raadsleden is vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van
28 april 2006 en het aantal provincieraadsleden bij besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2006.

Pariteit man-vrouw (artikel 11, § 1, zevende en achtste lid, van de Provinciekieswet en artikel 23, § 3, van de
Gemeentekieswet)

Op elk van de lijsten van kandidaten voor de verkiezingen mag het verschil tussen het aantal kandidaten van elk
geslacht niet groter zijn dan één. De eerste drie kandidaten van elk van de lijsten mogen niet allemaal van hetzelfde
geslacht zijn.
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Toekenning van gewestelijke nummers (artikel 10, § 1, § 2 en § 3, van de Provinciekieswet)
Een politieke partij die minstens drie gekozenen heeft in het Vlaams Parlement, kan een gewestelijk

gemeenschappelijk volgnummer krijgen. Voor kartels geldt steeds dat het nummer gebruikt wordt van de lijst die het
eerst op het stembiljet vermeld wordt (artikel 10, § 2, tweede lid, van de Provinciekieswet).

Akte van bewilliging en voordrachtsakte
De vroegere akte van bewilliging blijft alleen nog bestaan voor de rechtstreekse verkiezing van de O.C.M.W.-

raadsleden in de zes Vlaamse randgemeenten en in Voeren, en voor de onderdanen van de Europese Unie die
kandidaat zijn voor de gemeente- en districtsraadsverkiezingen. Die akte heet nu individuele geschreven en
ondertekende verklaring. Ze is in een afzonderlijke rubriek opgenomen in de voordrachtsakte, zodat ze als afzonderlijk
formulier verdwijnt.

3. Wijzigingen die belangrijk zijn voor de leden van de kiesbureaus
Ronddragen van de stembrieven (artikel 32, eerste lid, van de Gemeentekieswet)
De voorzitters van de hoofdstembureaus bezorgen de stembrieven aan de voorzitters van de stembureaus ofwel

op vrijdag 6 oktober, ofwel op zaterdag 7 oktober. Bij vorige verkiezingen kon dat alleen de dag vóór de stemming.
Samenstellen van de stemopnemingsbureaus in geval van manuele stemming
Daar de stembureaus een uur langer open zijn dan bij vorige verkiezingen, worden de stemopnemingsbureaus

uiterlijk om 15 uur samengesteld op de plaatsen waar manueel is gestemd (artikel 47 van de Gemeentekieswet;
artikel 9quater, § 4, van de Provinciekieswet).

Presentiegeld
Voor het presentiegeld verwijs ik naar rubriek III van deze omzendbrief.
Digitaal doorsturen van de verkiezingsresultaten
Bij de verkiezingen van 8 oktober sturen de voorzitters van de hoofdbureaus de verkiezingsresultaten digitaal door

naar de Vlaamse Regering (artikel 58bis van de Gemeentekieswet; artikel 21ter van de Provinciekieswet). Ik verwijs in
dit verband naar rubriek VI, punt 9.

4. Wijzigingen in de controle op het goede verloop van de verkiezingen
Raad voor verkiezingsbetwistingen (artikel 37/1 van de Provinciekieswet en artikel 85bis tot en met 85undecies van

de Gemeentekieswet)
De bezwaren over de verkiezingen van de gemeenteraden, de districtsraden en de provincieraden worden niet

meer beoordeeld door de deputatie, maar door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Dat administratief rechtscollege
wordt provinciaal georganiseerd en bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangers. De leden worden aangesteld door
de Vlaamse Regering voor een periode van zes jaar. Hun mandaat is eenmaal hernieuwbaar.

De deputatie blijft evenwel bevoegd voor klachten over de rechtstreekse verkiezing van de O.C.M.W.-raadsleden
in de zes Vlaamse randgemeenten. Voor Voeren worden deze klachten behandeld door het College van Gouverneurs.

Verkiezingsuitgaven
De regels voor de controle van de verkiezingsuitgaven blijven grotendeels behouden, maar worden opgenomen in

het decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de controle van de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de
geldmiddelen voor de verkiezing van het Vlaams Parlement, de provincieraden, de gemeenteraden en de
districtsraden. De maximumbedragen die politieke partijen, lijsten en kandidaten mogen uitgeven, zijn omgezet in
euro’s en zijn geïndexeerd.

III. Uitvoering van artikel 8 van de Provinciekieswet-kostenverdeling
1. Regelgeving inzake de verdeling van de uitgaven tussen de overheden
In geval van gelijktijdige vernieuwing van de gemeente- en provincieraden worden de verkiezingsuitgaven met

toepassing van artikel 38 van de Gemeentekieswet verdeeld overeenkomstig de regels bepaald in artikel 8 van de
Provinciekieswet.

Artikel 8 van de Provinciekieswet bepaalt dat de kosten voor het verkiezingspapier voor rekening komen van het
Vlaamse Gewest. Dat papier is al bezorgd aan de provinciale overheden, die belast zijn met de verdere distributie.

De onderstaande verkiezingsuitgaven komen voor de helft voor rekening van de provincies en voor de helft voor
rekening van de gemeenten :

1° het presentiegeld en de reisvergoeding waarop de leden van de kiesbureaus aanspraak kunnen maken, onder
de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt;

2° de reiskosten van de kiezers die op de dag van de verkiezing niet meer in de gemeente verblijven waar ze als
kiezers zijn ingeschreven, onder de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt;

3° de verzekeringspremies om de lichamelijke schade te dekken die voortvloeit uit ongevallen die de leden van de
kiesbureaus zijn overkomen bij de uitoefening van hun ambt. De Vlaamse Regering bepaalt de regels volgens welke die
risico’s worden gedekt.

De volgende kosten komen voor rekening van de gemeenten : de stembussen, schotten, lessenaars, enveloppen en
potloden, die ze leveren. De hiervoor bestaande modellen worden ook voor de verkiezingen van 8 oktober 2006 verder
behouden.

Alle andere verkiezingsuitgaven komen voor rekening van de gemeenten.
Het presentiegeld mag niet meer bedragen dan het bedrag dat voor de parlementsverkiezingen werd vastgesteld,

en mag niet minder bedragen dan de helft van dat bedrag.
De Vlaamse Regering heeft de uitvoeringsvoorwaarden bepaald met betrekking tot artikel 8 van de Provincie-

kieswet bij het besluit van 9 juni 2006.
2. Presentiegelden
De bedragen voor de presentiegelden zijn als volgt vastgesteld in artikel 1 van het uitvoeringsbesluit van de

Vlaamse Regering van 9 juni 2006 :
— 87 euro voor de voorzitters van de centrale arrondissementsbureaus voor de provincieraadsverkiezingen en

62 euro voor de leden en de secretarissen van die bureaus;
— 75 euro voor de voorzitters van de districtshoofdbureaus voor de provincieraadsverkiezingen en voor de

voorzitters van de hoofdbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen en 50 euro voor de leden en secretarissen van die
bureaus;

— 62 euro voor de voorzitters van de kantonhoofdbureaus en 25 euro voor de leden en secretarissen van die
bureaus;

— 15 euro voor de leden van de stembureaus en de stemopnemingsbureaus, voorzitter inbegrepen, in de
gemeenten waar manueel wordt gestemd, en 22,50 euro voor de leden van de stembureaus, voorzitter inbegrepen, waar
geautomatiseerd wordt gestemd.
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Het presentiegeld voor de leden van de hoofdbureaus voor de districtsraadsverkiezingen is gelijk aan het
presentiegeld dat is vastgesteld voor de leden van de hoofdbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

3. Reisvergoedingen
1° De leden van de bureaus hebben recht op een reisvergoeding als zij zitting hebben in een gemeente waar zij niet

in de bevolkingsregisters zijn ingeschreven. De vergoeding is vastgesteld op 0,2841 euro per afgelegde kilometer
(artikel 2 van het voorgenoemd besluit van 9 juni 2006).

Zij sturen hun schuldvordering binnen drie maanden na de verkiezingen naar het bestuur van de provincie waar
zij zitting hebben. Zij gebruiken daarvoor het formulier « Schuldvorderingverklaring voor terugbetaling van de
reiskosten van de leden van de bureaus » (A97).

2° De kiezers die op de dag van de verkiezingen niet meer verblijven in de gemeente waar zij moeten gaan
stemmen, de loon- of weddetrekkenden die hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente dan
waar zij moeten stemmen, de leden van het gezin van die loon- of weddetrekkenden die met hen samenwonen, de
studenten die voor hun studies in een andere gemeente verblijven dan waar zij moeten stemmen en de personen die
in behandeling zijn in een verpleeg- of gezondheidsinrichting in een andere gemeente dan waar zij moeten stemmen,
hebben recht op de terugbetaling van hun reiskosten (artikel 3, § 1, van het besluit van 9 juni 2006).

De kiezers die gebruik maken van vervoer per trein, hebben recht op een gratis treinbiljet (tweede klasse - heen
en terug) op vertoon van hun oproepingsbrief. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen factureert de
kosten aan de provincie waarin de gemeente gelegen is en waar de kiezer zijn stemplicht moet vervullen. Dat gebeurt
aan de hand van de provinciale NMBS-code die vermeld is op de oproepingsbrief van de kiezer.

De kiezers die gebruik maken van een ander vervoermiddel dan de trein, hebben eveneens recht op de
terugbetaling van hun reiskosten. Het bedrag is beperkt tot het tarief van de NMBS voor de afgelegde afstand. Alleen
binnenlandse trajecten komen in aanmerking voor terugbetaling. De kiezers gebruiken het formulier « Schuldvorde-
ringverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten van de kiezers » (A98) en sturen dat naar de provincie waar zij
hun stemplicht moeten vervullen.

4. Verzekeringspolis
De verzekering van de leden van de diverse bureaus wordt geregeld in artikel 4 tot en met 8 van het besluit van

9 juni 2006.
Elke provincie sluit een polis bij een toegelaten verzekeringsonderneming om de schade te vergoeden die

voortvloeit uit eventuele ongevallen die de leden van de diverse bureaus zijn overkomen bij de verkiezingen van
8 oktober 2006. Met een toegelaten verzekeringsonderneming wordt bedoeld, een verzekeringsmaatschappij die erkend
is door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assuranciewezen (CBFA).

De verzekeringspolis die gesloten wordt ter uitvoering van artikel 4, dekt de lichamelijke schade die voortvloeit
uit ongevallen die de leden van de diverse bureaus zijn overkomen tijdens de uitoefening van hun opdracht of op de
heen- en terugweg van hun woonplaats naar de vergaderplaats van hun bureau.

De polis dekt eveneens de burgerlijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de schade die door hun toedoen of
schuld werd toegebracht aan derden bij de uitoefening van hun opdracht of op de heen- en terugweg van hun
woonplaats naar de vergaderplaats van hun bureau.

De verzekerden worden ten opzichte van elkaar als derden beschouwd.
Voor de inhoud van het begrip heen- en terugweg van de woonplaats van de verzekerde naar de vergaderplaats

van zijn bureau wordt verwezen naar artikel 8 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gewijzigd bij de wet
van 12 juli 1991.

Onder verzekerden moet worden verstaan :
1° de leden van de centrale arrondissementsbureaus, de districtshoofdbureaus, de kantonhoofdbureaus, de

gemeentelijke hoofdbureaus en de hoofdbureaus voor de districtsraden, alsook de stembureaus en de stemopnemings-
bureaus, met uitsluiting van de getuigen, maar met inbegrip van de plaatsvervangende bijzitters die speciaal werden
opgeroepen door de voorzitter van het bureau waarvoor ze werden aangewezen;

2° voor de dekking van het risico, vermeld in artikel 5, tweede lid van het besluit, de personen, vermeld in 1°,
alsmede de ambtenaren van de Vlaamse administratie, de provincies en gemeenten, die taken vervullen naar
aanleiding van de verkiezingen van 8 oktober 2006.

De leden van de bureaus die vallen onder de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor de beroepsziekten
in de overheidssector, worden uitgesloten van de dekking, vermeld in artikel 5, eerste lid, van het besluit.

Als een of meer verzekeringen geheel of gedeeltelijk dezelfde risico’s dekken als de polis, vermeld in artikel 5 van
het besluit, dan vormt de verzekeringspolis die de provincie sluit alleen een aanvulling op die verzekeringen.

Afhankelijk van de categorieën van bureaus die samengesteld moeten worden, begint de verzekeringspolis te
lopen op de data die de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de
Gemeentekieswet vastleggen voor hun eerste vergadering. De dekking verstrijkt op de datum waarop die bureaus al
hun verrichtingen uitgevoerd hebben.

5. Omslag van de kosten tussen de provincie en de gemeente
De omslag van de kosten wordt geregeld in artikel 9 van het besluit van 9 juni 2006.
De provincie betaalt de uitgaven, vermeld in artikel 1, 2, 3 en 4, alsook alle andere verkiezingsuitgaven met

betrekking tot de werking van de provinciale, arrondissements-, districts-, en kantonhoofdbureaus.
Iedere provincie verhaalt, naar rata van het aantal ingeschreven kiezers, de volgende kosten op de gemeenten die

tot de provincie behoren :
1° de helft van de uitgaven, vermeld in artikel 1, 2, 3 en 4;
2° het volledige bedrag van de overige kosten die de provincie heeft voorgeschoten.
De deputatie neemt daarvoor een gemotiveerde beslissing en brengt de gemeenten in kwestie met een

aangetekende brief binnen dertig dagen op de hoogte van de beslissing.
Alle andere uitgaven, zoals de kosten voor de aanschaf van stembussen, schotten, lessenaars, enveloppen,

potloden, de inrichting en de werking van de stembureaus, de stemopnemingsbureaus en het gemeentelijk
hoofdstembureau, komen rechtstreeks voor rekening van de gemeenten.

Aangezien in gemeenten waar geautomatiseerd wordt gestemd, geen stemopnemingsbureaus moeten worden
ingericht en ook geen stembrieven moeten gedrukt worden, worden die gemeenten uiteraard niet betrokken bij de
verdeling van een aantal kosten. Het betreft hier :

1° de kosten die voortvloeien uit de betaling van het presentiegeld aan de leden van de provinciale en
gemeentelijke stemopnemingsbureaus;

2° de kosten voor het drukken van de stembrieven.
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Alleen de gemeenten die een traditioneel stemsysteem gebruiken, komen voor de verdeling van die kosten in
aanmerking.

IV. Kiesrecht en kiezerslijsten
1. Kiesrecht en nationaliteitsvereisten
Voor de Belgen geldt het stemrecht voor alle verkiezingen van 8 oktober 2006.
De onderdanen van de Europese Unie beschikken al sinds vroeger over stemrecht voor de gemeente- en

districtsraadsverkiezingen.
Andere vreemdelingen, die geen onderdaan zijn van de Europese Unie, zijn voor het eerst stemgerechtigd voor de

gemeente- en districtsraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. De wet van 19 maart 2004 heeft daartoe de
Gemeentekieswet aangepast.

Vanaf 8 oktober 2006 kunnen ook onderdanen van de Europese Unie tot schepen gekozen worden.
Om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen moeten de niet-Belgen, zowel de onderdanen van de Europese Unie

als de andere vreemdelingen, bij de gemeente waar zij hun hoofdverblijfplaats hebben, een schriftelijke aanvraag
indienen om op de kiezerslijst te worden ingeschreven. Zij gebruiken daarvoor het modelformulier dat de federale
overheid heeft vastgesteld. Dat formulier is beschikbaar op de verkiezingswebsite www.vlaanderenkiest.be of kan
verkregen worden bij het gemeentebestuur.

2. Kiezerslijsten
De toepassing van de wetsbepalingen inzake het stemrecht heeft tot gevolg dat er voor de verkiezingen van

8 oktober 2006 drie soorten kiezers op de kiezerlijsten opgenomen zullen worden :
— de Belgische kiezers die opkomstplicht hebben voor elk van de verkiezingen. In de meeste gemeenten zijn dat

de gemeenteraadsverkiezingen en de provincieraadsverkiezingen. In de stad Antwerpen worden daarnaast ook de
districtsraadsverkiezingen gehouden. In de zes Vlaamse randgemeenten en in Voeren zijn er naast de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen ook nog rechtstreekse verkiezingen voor de raden voor maatschappelijk welzijn;

— de onderdanen van de Europese Unie die ingeschreven zijn op de kiezerslijst hebben opkomstplicht voor de
gemeenteraadsverkiezingen en, in voorkomend geval, voor de districtsraadsverkiezingen in Antwerpen (artikel 1bis
van de Gemeentekieswet). Ze mogen niet stemmen voor de provincieraadsverkiezingen en voor de rechtstreekse
verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn in de zes Vlaamse randgemeenten en in Voeren;

— de andere vreemdelingen die geen onderdaan zijn van de Europese Unie, en die ingeschreven zijn op de
kiezerslijst hebben opkomstplicht voor de gemeenteraadsverkiezingen en, in voorkomend geval, voor de districts-
raadsverkiezingen in Antwerpen (artikel 1ter van de Gemeentekieswet). Ze mogen niet stemmen voor de
provincieraadsverkiezingen en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn in de zes
Vlaamse randgemeenten en in Voeren.

Voor de verkiezingen van 8 oktober 2006 is de kiezerslijst die op 1 augustus 2006 wordt opgesteld voor de
verkiezing van de gemeenteraden, de referentielijst voor de andere verkiezingen. De lijst van de Belgische kiezers die
ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, die opgemaakt is voor de verkiezing van de gemeenteraden, geldt
bijgevolg eveneens als kiezerslijst voor de verkiezing van de provincieraden (artikel 3 van de Gemeentekieswet en
artikel 1, § 5, van de Provinciekieswet).

Met toepassing van artikel 3 van de Gemeentekieswet vermeldt de kiezerslijst voor elke persoon die voldoet aan
de kiesbevoegdheidsvoorwaarden, de naam, de voornamen, de geboortedatum, het geslacht en de hoofdverblijfplaats.
Voor de onderdanen van de Europese Unie en andere vreemdelingen wordt hun nationaliteit op de kiezerslijst vermeld.
Bovendien staat naast de naam van de kiezers die een onderdaan van de Europese Unie zijn de letter « G » en naast
de naam van andere vreemdelingen de letter « V ». De kiezerslijsten worden volgens een doorlopende nummering per
gemeente of per wijk van de gemeente opgemaakt :

— ofwel alfabetisch volgens de naam van de kiezers;
— ofwel geografisch volgens de straten.
Om de taken van de stembureaus te vergemakkelijken kan de kiezerslijst per stembureau eveneens zo worden

gedrukt dat de drie soorten kiezers apart vermeld staan.
3. Afschriften van de kiezerslijst aan kandidaten
Politieke partijen of personen die zich kandidaat stellen, kunnen per verkiezing exemplaren of afschriften van de

kiezerslijst aanvragen, op voorwaarde dat de wetsbepalingen in verband daarmee worden nageleefd (artikel 1ter, § 3
tot en met § 5, van de Provinciekieswet en artikel 4 van de Gemeentekieswet) :

1° ze dienen hun aanvraag aangetekend in bij de burgemeester, uiterlijk op 1 augustus 2006;
2° ze verbinden zich er schriftelijk toe een kandidatenlijst in te dienen.
Elke politieke partij kan per verkiezing kosteloos twee gebruiksvriendelijke digitale exemplaren van de kiezerslijst

ontvangen. Alleen op uitdrukkelijk verzoek kan de partij nog een papieren versie ontvangen. Extra papieren of digitale
exemplaren kunnen worden verkregen, al dan niet tegen betaling van de kostprijs die het college van burgemeester en
schepenen vaststelt.

Deze 2 exemplaren moeten uiterlijk op 31 augustus 2006 verzonden worden aan de vertegenwoordigers van de
politieke partijen.

Elke kandidaat kan tegen kostprijs exemplaren van de kiezerslijst krijgen als hij aan de bovengenoemde
voorwaarden voldoet.

De kiezerslijsten mogen alleen voor verkiezingsdoeleinden worden gebruikt, op straffe van de sancties die in
artikel 197bis van het Kieswetboek zijn vastgesteld.

V. Oproepingsbrieven
1. Modellen van oproepingsbrief
De modellen van oproepingsbrief (formulieren A91 tot en met A94) zullen via de verkiezingswebsite van het

Agentschap voor Binnenlands Bestuur bekend worden gemaakt, zodra de Vlaamse Regering ze heeft vastgesteld
(www.vlaanderenkiest.be).

Ze bevatten op de keerzijde de onderrichtingen aan de kiezer. Die verschillen naargelang de kiezer manueel dan
wel elektronisch moet stemmen.

De oproepingsbrieven van de onderdanen van de Europese Unie en de andere vreemdelingen hebben een blauwe
kleur; de oproepingsbrief voor de Belgen is zoals steeds op wit papier gedrukt.

2. Verzending van de oproepingsbrieven
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Het bezorgen van de oproepingsbrieven aan de kiezers is de bevoegdheid van het college van burgemeester en
schepenen. Krachtens artikel 21 van de Gemeentekieswet moet dat gebeuren uiterlijk vijftien dagen voor de verkiezing,
dat is op zijn laatst op 23 september. Als een oproepingsbrief niet bezorgd kan worden op de verblijfplaats van de
kiezer, blijft hij bewaard bij de diensten van de gemeentesecretaris, waar de kiezer hem tot op 8 oktober ’s middags kan
komen afhalen.

In alle gemeenten van het Vlaamse Gewest worden de oproepingsbrieven alleen in het Nederlands opgemaakt en
verzonden.

Dat is ook het geval in de zes Vlaamse randgemeenten (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode,
Wemmel en Wezenbeek-Oppem), de gemeente Voeren en in de taalgrensgemeenten Mesen, Spiere-Helkijn, Bever,
Ronse en Herstappe. In die gemeenten kunnen de personen die dat wensen een Franstalige oproepingsbrief verkrijgen
bij het gemeentebestuur als ze daar uitdrukkelijk om verzoeken. De besturen van de Vlaamse randgemeenten, Voeren
en de taalgrensgemeenten moeten zich zo organiseren dat ze die faciliteit kunnen aanbieden, zodra de kiezers erom
vragen. Ze moeten dus Franstalige exemplaren van de oproepingsbrieven ter beschikking houden of ze onmiddellijk
kunnen aanmaken als een kiezer erom verzoekt. In voorkomend geval geven ze het Franstalige exemplaar van de
oproepingsbrief af tegen overhandiging van het Nederlandstalige exemplaar dat de kiezer al heeft ontvangen.

Ik wil er in het bijzonder de nadruk op leggen dat de verplichte verzending van de oproepingsbrieven in het
Nederlands, eventueel gevolgd door het afleveren na verzoek van een Franstalig exemplaar, moet gebeuren met
toepassing van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Die verplichting is uitdrukkelijk bevestigd door
de Raad van State in de arresten van 23 december 2004.

VI. Samenstelling van de kiesbureaus
1. Schema van de kiesbureaus
A. PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN
1° Centraal bureau van het administratief arrondissement (= districtshoofdbureau van de hoofdplaats van het

arrondissement, indien er verschillende districten zijn)
2° Districtshoofdbureaus
3° Kantonhoofdbureaus
4° Stemopnemingsbureaus (in geval van manuele stemming)
5° Gemeenschappelijke stembureaus
B. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
1° Gemeentelijk hoofdbureau
2° Stemopnemingsbureaus (in geval van manuele stemming)
3° Gemeenschappelijke stembureaus
STAD ANTWERPEN, VLAAMSE RAND EN VOEREN, GEMEENTEN MET MAAR EEN ENKEL STEMBUREAU :
— Het gemeentelijk hoofdbureau oefent ook de taken uit voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor

maatschappelijk welzijn in de zes Vlaamse randgemeenten en Voeren.
— De taken voor de rechtstreekse districtsraadsverkiezingen worden uitgeoefend door aparte hoofdbureaus per

district (stad Antwerpen).
— Als er maar één stembureau is, zetelt dat ook als stemopnemingsbureau en gemeentelijk hoofdbureau.
2. Aanstelling van de voorzitters van de hoofdbureau
a) Provincieraadsverkiezingen
De aanwijzing van de voorzitter van het districtshoofdbureau is geregeld in artikel 3ter van de Provinciekieswet.

Artikel 3sexies van de Provinciekieswet regelt de aanwijzing van de voorzitter van het kantonhoofdbureau.
Het districtshoofdbureau wordt voorgezeten :
— door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of door de magistraat die hem vervangt als de

hoofdplaats van het district eveneens hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement;
— in de andere gevallen door de vrederechter of zijn plaatsvervanger.
Het districtshoofdbureau dat in de hoofdplaats van het administratief arrondissement zitting houdt, vervult

eveneens de rol van centraal bureau van het arrondissement. Dat bureau is belast met het ontvangen van de
verklaringen van lijstenverbinding en met de zetelverdeling (artikel 15, § 2, van de Provinciekieswet).

Het districtshoofdbureau moet onderscheiden worden van het hoofdbureau van het kanton in de hoofdplaats van
het kiesdistrict : dat laatste bureau vervult eenzelfde rol als het hoofdbureau van de andere kantons. Alleen als het
kiesdistrict één enkel kanton omvat, houdt het districtshoofdbureau tezelfdertijd zitting houdt als kantonhoofdbureau.

Het kantonhoofdbureau is in de hoofdplaats van het kanton gevestigd en wordt voorgezeten :
— door de vrederechter of zijn plaatsvervanger, die bevoegd is voor de kantonhoofdplaats;
— als de kantonhoofdplaats tevens hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement, door de voorzitter van de

rechtbank van eerste aanleg of zijn plaatsvervanger.
b) Gemeenteraadsverkiezingen
De aanstelling van de voorzitters van de gemeentelijke hoofdbureaus wordt geregeld door artikel 10 van de

Gemeentekieswet.
In de gemeenten die hoofdplaats zijn van een gerechtelijk arrondissement, wordt het hoofdbureau voorgezeten

door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of, bij zijn afwezigheid, door de magistraat die hem vervangt.
In de gemeenten die hoofdplaats zijn van een gerechtelijk kanton, wordt het hoofdbureau voorgezeten door de

vrederechter, of bij zijn afwezigheid, door één van zijn plaatsvervangers.
Bij gelijktijdige provincie- en gemeenteraadsverkiezingen, wat het geval is op 8 oktober 2006, is echter ook

artikel 37quater van de Provinciekieswet van toepassing. Dit artikel bepaalt het volgende :
« Indien deze magistraat een kantonbureau voor de provincieraadsverkiezingen en een hoofdbureau 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 ».

In de andere gemeenten wordt de voorzitter van het hoofdbureau door de vrederechter uit de gemeenteraads-
kiezers benoemd, in de volgorde die bepaald is bij artikel 95, § 4, derde lid, van het Kieswetboek, met dit voorbehoud
dat in punt 9° de woorden « van het arrondissement » vervangen moeten worden door « van de gemeente ». (*)

3. Aanwijzing van de voorzitters van de stembureaus
De stembureaus zijn gemeenschappelijk voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen en, in voorkomend

geval, voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn (zes Vlaamse randgemeenten en
Voeren) en voor de rechtstreekse verkiezing van de negen districten van de stad Antwerpen.
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De aanwijzing van de voorzitters van de stembureaus is de taak van de voorzitter van het kantonhoofdbureau.
4. Aanwijzing van de voorzitters van de stemopnemingsbureaus
In de kieskantons waar manueel wordt gestemd, zijn er aparte stemopnemingsbureaus voor de provincie- en

gemeenteraadsverkiezingen.
Voor de provincieraadsverkiezingen worden de leden van de stemopnemingsbureaus aangewezen door de

voorzitter van het kantonhoofdbureau. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is dat de taak van de voorzitter van het
gemeentelijk hoofdbureau.

In de 39 kieskantons en 144 gemeenten met elektronische stemming zijn er geen stemopnemingsbureaus.
VII. Inrichting van de kiesbureaus
1. Stembureaus
De stembureaus zijn gemeenschappelijk voor de verschillende verkiezingen.
In de gemeenten met manuele stemming moet de gemeente dan ook twee stembussen plaatsen in elk stembureau.
In de Vlaamse randgemeenten Drogenbos, Linkebeek, Wemmel en Sint-Genesius-Rode is er een derde stembus

voor de rechtstreekse verkiezingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
De kleur van de stembiljetten is :
— WIT voor de gemeenteraad;
— GROEN voor de provincieraad;
— BLAUW voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (Vlaamse randgemeenten en Voeren).
In de gemeenten met elektronische stemming zijn de stembureaus voor de verschillende verkiezingen eveneens

gemeenschappelijk.
Alle kiezers, zowel Belgen, onderdanen van de EU als andere vreemdelingen, ontvangen eenzelfde magneetkaart

die de voorzitter heeft gevalideerd afhankelijk van het recht van de kiezer om aan bepaalde verkiezingen deel te nemen.
In deze stembureaus is maar één stembus, waarin de kiezer zijn magneetkaart stopt nadat hij gestemd heeft.

2. Stemopnemingsbureaus
In de gemeenten en de kantons met manuele stemming worden de stemmen geteld in afzonderlijke

stemopnemingsbureaus voor de provincieraden en de gemeenteraden :
— het stemopnemingsbureau voor de provincieraad is gevestigd in de kantonhoofdplaats;
— het stemopnemingsbureau voor de gemeenteraad is gevestigd in de gemeente.
In de Vlaamse randgemeenten Drogenbos, Linkebeek, Wemmel en Sint-Genesius-Rode telt het gemeentelijk

stemopnemingsbureau de stembiljetten voor de gemeenteraad, en vervolgens die voor de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn.

In de gemeente van de kantonhoofdplaats worden de stemopnemingsbureaus gesplitst in een bureau A en een
bureau B.

De bureaus A en B houden zitting in verschillende lokalen van hetzelfde gebouw.
Het bureau A zorgt voor het tellen van de stemmen voor de verkiezing van de provincieraad.
Het bureau B telt de stemmen voor de verkiezing van de gemeenteraad.
In de gemeenten en de kantons met elektronische stemming zijn er geen stemopnemingsbureaus. Het tellen en

registreren van de stemmen gebeurt rechtstreeks op het hoofdbureau.
VIII. Enkele belangrijke data
1. Kiezerslijsten
Opmaak van de kiezerslijst op 1 augustus 2006 voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.
2. Verboden letterwoorden
De lijst van de letterwoorden waarvan het gebruik verboden is voor deze verkiezingen, wordt door de Vlaamse

Regering op zaterdag 26 augustus 2006 (43e dag vóór de verkiezingen) in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
3. Beschermde letterwoorden en toekenning van de gewestelijke nummers
Het letterwoord voor welke lijst ook mag uit ten hoogste achttien karakters bestaan. Een karakter kan niet alleen

een letter zijn, maar ook een cijfer, leesteken, woordteken of spatie.
De politieke formaties die in het Vlaams Parlement vertegenwoordigd zijn kunnen een beschermd letterwoord

verkrijgen en een volgnummer dat in heel Vlaanderen geldt. Het beschermde letterwoord wordt op dinsdag
29 augustus 2006 (40e dag vóór de verkiezingen), tussen 10 en 12 uur gevraagd aan de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur.

De loting van de nummers voor de politieke formaties die een beschermd letterwoord hebben verkregen, gebeurt
door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur op diezelfde dag om 12 uur.

De tabel van de beschermde letterwoorden en nationale nummers wordt uiterlijk op zaterdag 2 september 2006
(36e dag vóór de verkiezingen) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur
brengt voorzitters van de districtshoofdbureaus, gevestigd in de provinciehoofdplaats, op de hoogte van die tabel.

4. Indiening van de voordrachtsakten en afsluiting van de kandidatenlijsten
De kandidatenlijsten worden ingediend op zaterdag 9 september 2006 of zondag 10 september 2006 (29e en 28e dag

vóór de verkiezingen) tussen 13 en 16 uur. De lijsten worden ingediend door middel van het daartoe bestemde
formulier van voordrachtsakte, vastgesteld bij ministerieel besluit. Het is beschikbaar op de verkiezingswebsite van het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur of verkrijgbaar bij het gemeentebestuur.

Voor de provincieraadsverkiezingen moet de voordrachtsakte bij de voorzitter van het districtshoofdbureau
worden ingediend. De voordrachtsakten voor de gemeenteraadsverkiezingen worden ingediend bij de voorzitter van
het gemeentelijk hoofdbureau.

De kandidaten kunnen hun voordrachtsakte ofwel op zaterdag, ofwel op zondag aan de voorzitter van het
hoofdbureau afgeven. De voorzitter moet bijgevolg op beide dagen ter beschikking zijn om de akten in ontvangst te
nemen.

Bij het in ontvangst nemen van de voordrachtakten en de letterwoorden kan artikel 116, § 4, van het Kieswetboek
bij wijze van analogie ook toegepast worden bij de verkiezingen van 8 oktober 2006. Dat artikel bepaalt dat zodra een
voordracht van kandidaten met de vermelding van een bepaald letterwoord is neergelegd, de voorzitter van het
hoofdbureau het gebruik van hetzelfde letterwoord door elke andere voordracht van kandidaten moet weigeren.

De bedoeling van die bepaling bestaat erin te vermijden dat verschillende lijsten hetzelfde letterwoord opeisen in
een kiesomschrijving, waardoor de kiezer in verwarring wordt gebracht. Uiteindelijk is het echter steeds het
hoofdbureau dat beslist welke lijst een bepaald letterwoord mag gebruiken, zonder mogelijkheid tot enig beroep voor
de lijst die dat letterwoord dan niet mag gebruiken.
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De voorlopige afsluiting van de kandidatenlijst gebeurt op maandag 11 september 2006, om 16 uur (27e dag vóór
de verkiezingen).

Als de lijst in zijn geheel of voor een of meer kandidaten niet aan de in de wet bepaalde vereisten voldoet, kunnen
de indieners van de voordrachtsakte na de voorlopige afsluiting nog een verbeteringsakte indienen tot uiterlijk
donderdag 14 september, 16 uur.

De definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten gebeurt op donderdag 14 september 2006, om 16 uur (24e dag
vóór de verkiezingen). In geval van beroep, vergadert het hoofdbureau op maandag 18 september 2006 (20e dag vóór
de verkiezingen) om 18 uur. Dan worden de kandidatenlijsten ook definitief afgesloten.

5. Lijstenverbindingen (apparentering) voor de provincieraadsverkiezingen
Voor de provincieraadsverkiezingen kunnen lijsten zich onderling verbinden. Dat is alleen mogelijk met lijsten met

dezelfde benaming in andere kiesdistricten van hetzelfde arrondissement.
De lijstenverbindingen worden ingediend bij de voorzitter van het centraal bureau van het arrondissement (dat is

het districtshoofdbureau van de hoofdplaats van het arrondissement) op donderdag 28 september 2006 (10e dag vóór
de verkiezingen) tussen 14 en 16 uur.

6. Aanwijzing van de getuigen
Op dinsdag 3 oktober 2006 (5e dag vóór de verkiezingen) tussen 14 en 16 uur, neemt de voorzitter van het

kantonhoofdbureau voor de provincieraadsverkiezingen de aanwijzing van de getuigen in ontvangst voor de
gemeenschappelijke stembureaus en voor de stemopnemingsbureaus bij de provincieraadsverkiezingen.

Op hetzelfde ogenblik en uur neemt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau de aanwijzing van de
getuigen in ontvangst voor de stemopnemingsbureaus bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Zoals al is vermeld zijn er in de kantons en gemeenten met elektronische stemming geen stemopnemingsbureaus.
IX. Pariteitsregeling op de lijsten en verbeteringsakten
1. Pariteitsregels voor de verkiezingen van de gemeenteraden, de districtsraden in Antwerpen en de

provincieraden
Met toepassing van artikel 11, § 1, zevende en achtste lid, van de Provinciekieswet en van artikel 23, § 3, van de

Gemeentekieswet, mogen op eenzelfde lijst niet meer kandidaten voorkomen dan er raadsleden te kiezen zijn.
Ten gevolge van de wijzigingen aan de kieswetgeving bij het decreet van 10 februari 2006, mag op elk van de

kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de gemeenteraden, de Antwerpse districtsraden en de provincieraden, het
verschil tussen het aantal kandidaten van elk geslacht niet groter zijn dan één.

De eerste drie kandidaten van elk van de lijsten mogen niet allemaal van hetzelfde geslacht zijn.
2. Verbeteringsakten
Ingeval een lijst de pariteitsregels niet respecteert, kan na de voorlopige afsluiting van de kandidatenlijst bij de

voorzitter van het hoofdbureau een verbeteringsakte worden ingediend tot de vierentwintigste dag vóór de dag van
de verkiezingen. Voor de provincieraadsverkiezingen moet de verbeteringsakte bij de voorzitter van het districtshoofd-
bureau worden ingediend, voor de gemeenteraadsverkiezingen bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau.

Op de verbeteringsakte mag de volgorde van de kandidaten niet meer worden gewijzigd. Niet- verkiesbare
kandidaten mogen worden vervangen. De nieuw voorgedragen kandidaat neemt de plaats in van de geschrapte
kandidaat of van diegene die zich terugtrekt.

Als in de verbeteringsakte de pariteitsregels niet gerespecteerd zijn, wijst het districtshoofdbureau of het
hoofdstembureau de lijst af.

Als het districtshoofdbureau of het hoofdstembureau kandidaten van een lijst schrapt en als daardoor de pariteit
van de lijst niet wordt behouden of hersteld, dan wijst het districtshoofdbureau of het hoofdstembureau de lijst in
kwestie af.

Als bepaalde kandidaten worden geschrapt of zich terugtrekken en er wordt geen verbeteringsakte ingediend,
wijst het districtshoofdbureau of het hoofdstembureau de lijst eveneens af, tenzij de pariteit toch zou behouden blijven.
In dat laatste geval hernummert het bureau de kandidaten op de lijst zonder de onderlinge volgorde van de kandidaten
te wijzigen.

3. Regeling voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn in de Vlaamse
randgemeenten en Voeren

De in punt 1 aangegeven regeling voor de verplichte pariteit van de lijsten geldt niet voor de rechtstreekse
verkiezing van O.C.M.W.-raadsleden in de zes Vlaamse randgemeenten en in Voeren.

Op de lijsten, die voor die verkiezingen worden ingediend, mag het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht niet
meer bedragen dan twee derde van het totale aantal zetels die bij de verkiezing te begeven zijn. Als het aldus verkregen
resultaat decimalen bevat, worden die naar boven of naar beneden afgerond naargelang ze al dan niet 0,50 bereiken.

X. Controle van de meervoudige kandidaturen bij de provincieraadsverkiezingen
De voorzitters van de districtshoofdbureaus voor de provincieraadsverkiezingen sturen onmiddellijk na het

verstrijken van de termijn voor het indienen van de lijsten (zondag 10 september 2006) een uittreksel uit alle ingediende
lijsten aan de provinciegouverneur. De gouverneur brengt hen uiterlijk op donderdag 14 september 2006 (24e dag voor
de verkiezingen) om 16 uur in kennis van de gevallen van meervoudige kandidaatstelling (artikel 11, § 2, van de
Provinciekieswet).

Dit uittreksel moet de naam, de voornaam en de geboortedatum van de kandidaten bevatten. Onderaan op elk
uittreksel vermeldt de voorzitter van het districtshoofdbureau in voorkomend geval het volgnummer, alsook het
letterwoord van elke lijst.

XI. Wetgeving op de verkiezingsuitgaven
Het decreet van 7 mei 2004 regelt de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van

de provincieraden, gemeenteraden, districtsraden (1).
Overeenkomstig artikel 8quater van het decreet van 7 mei 2004 wordt de officiële tabel met de maximumbedragen

die mogen worden uitgegeven door de lijsten en kandidaten op 31 augustus 2006 (uiterlijk 40 dagen vóór de
verkiezingen) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Tijdens de drie maanden geldt de zogenaamde sperperiode die aan de datum van de verkiezingen voorafgaat en
die op 8 juli 2006 ingaat. De politieke partijen, de lijsten en de kandidaten, alsook derden die propaganda willen maken
voor politieke partijen, lijsten of kandidaten (artikel 8sexies van het decreet van 7 mei 2004) mogen in die periode :

1° geen geschenken of gadgets verspreiden;
2° geen commerciële telefooncampagnes voeren;
3° geen reclamespots op radio, televisie en in bioscopen uitzenden;
4° geen commerciële reclameborden of affiches plaatsen;
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5° geen niet-commerciële reclameborden of affiches groter dan 4m2 plaatsen.
Ik verzoek de provinciegouverneurs in het volgende nummer van het Bestuursmemoriaal de datum van publicatie

van deze omzendbrief in het Belgisch Staatsblad te vermelden.
Ik bezorg deze omzendbrief ook rechtstreeks aan alle geadresseerden.
Deze omzendbrief kan ook geraadpleegd worden via het internet op het volgende adres :

http://www.vlaanderenkiest.be

Marino KEULEN
Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering

Nota’s

(*) UITTREKSEL UIT HET KIESWETBOEK
Artikel 95, § 4, derde lid :
Deze personen worden achtereenvolgens aangewezen in de hierna vermelde volgorde :
1° de rechters of plaatsvervangende rechters, naar dienstouderdom, in de rechtbank van eerste aanleg, in de

arbeidsrechtbank en in de rechtbank van koophandel;
2° de vrederechters of plaatsvervangende vrederechters naar dienstouderdom;
3° de rechters in de politierechtbanken of hun plaatsvervangers naar dienstouderdom;
4° de advocaten en de advocatenstagiairs naar de orde van hun inschrijving op het tableau of de lijst van stagiairs;
5° de notarissen;
6° de bekleders van een ambt van niveau 1 die onder de Staat ressorteren en de bekleders van een gelijkaardige

graad die ressorteren onder de provincies, gemeenten, verenigingen en federaties van gemeenten of onder enige
instelling van openbaar nut al dan niet bedoeld in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige
instelling van openbaar nut;

7° het onderwijzend personeel;
8° de stagiairs van het parket;
9° zo nodig de personen aangewezen uit de kiezers van de gemeente.

(1) Dit decreet geldt niet voor de rechtstreekse verkiezing van de O.C.M.W.-raadsleden in de zes Vlaamse
randgemeenten en in Voeren. Voor deze verkiezingen geldt de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de
controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden, de gemeenteraden en de districtsraden
en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn.
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2006/202260]
27 JUIN 2006. — Circulaire relative aux acquisitions de biens immobiliers par la voie de l’expropriation

pour cause d’utilité publique par les zones de police pluricommunales. — Procédure à suivre

A Messieurs les Gouverneurs de province,

A Mesdames et Messieurs les Présidents des Zones de Police,

1. Introduction.
Les zones de police sont régies par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à

deux niveaux.
Jusqu’il y a peu, la faculté d’exproprier n’était pas reconnue auxdites zones
La loi du 19 septembre 2005 réglant une matière visée à l’article 78 de la Constitution a complété, dans son article 2,

l’article 11, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 susmentionnée en précisant que ″Le conseil de police est également
habilité à exproprier pour cause d’utilité publique, conformément à l’article 61, § 1er, de la loi-programme du
6 juillet 1989″.

Les comités d’acquisition d’immeubles pourront dorénavant intervenir pour les zones pluricommunales qui
souhaitent acquérir des bâtiments suivant l’application de l’article 61 de la loi-programme citée ci-dessus.

2. Signature.
Les zones de police sont affectées par une double tutelle (spécifique et ordinaire).
La tutelle spécifique est organisée par la loi du 7 décembre 1998 susmentionnée (articles 65 et suivants). Mais,

aucune disposition dans cette loi n’énonce que les décisions d’expropriation seront soumises à une mesure de tutelle
déterminée.

L’article 85 de la loi susvisée prévoit une tutelle administrative générale sur base de laquelle le gouverneur pourra
autoriser les zones de police pluricommunales à exproprier.

Le décret du 12 février 2004 modifiant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les
provinces et les intercommunales de la Région wallonne, a inséré dans son intitulé les mots ″les zones de police
unicommunales et pluricommunales″ et a incorporé les ajouts ad hoc dans les articles concernés.

Dans son arrêt du 16 décembre 1993, la Cour d’arbitrage fait valoir que ″La décision par laquelle un pouvoir central
autorise, cas par cas, une administration décentralisée à procéder à une expropriation est un acte de tutelle
administrative portant tant sur la légalité - externe et interne - de la mesure prévue que sur son caractère d’utilité
publique″. Elle ajoute que ″Il suit toutefois de l’article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 que les Régions sont
compétentes pour l’organisation des procédures et l’exercice de la tutelle administrative à l’égard d’une décision de la
commune portant expropriation d’un bien, même si cette expropriation est relative à une matière qui ressortit à la
compétence du législateur fédéral, mais aussi longtemps seulement que ces derniers n’organisent pas eux-mêmes une
tutelle spécifique″.
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