
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/36130]
12 JUNI 2006. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2006

houdende benoeming van de raden van de Vlaamse Onderwijsraad

De Vlaamse Minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van de strategische adviesraden, inzonderheid de artikelen 7, 9
en 10;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 2005 betreffende de samenstelling van de Vlaamse
Onderwijsraad;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 januari 2006 houdende benoeming van de leden van de raden van de
Vlaamse Onderwijsraad;

Gelet op de gedane voordrachten,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 1, § 8, van het ministerieel besluit van 17 januari 2006 houdende benoeming van de leden
van de raden van de Vlaamse Onderwijsraad wordt namens de sociaal-economische organisaties :

1° Mevr. Ann Demeulemeester, als werkend lid vervangen door Mevr. Lut Maertens, Haachtsesteenweg 579,
1031 Brussel;

2° Mevr. Lut Maertens, als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Peter Van Der Hallen, Haachtsesteen-
weg 579, 1031 Brussel.

Art. 2. Dit besluit zal bij uittreksel worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een afschrift zal worden
bezorgd aan de betrokkenen.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2006.

Brussel, 12 juni 2006.

F. VANDENBROUCKE

*
VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken

[C − 2006/36317]

21 AUGUSTUS 2006. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer
voor de gelijktijdige verkiezingen van de gemeenteraden, de districtsraden, de rechtstreekse verkiezingen van
de raden voor maatschappelijk welzijn en de verkiezingen van de provincieraden

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1,
VIII, 4°, vervangen bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2004;

Gelet op de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, inzonderheid op artikel 9, § 5,
vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993, op artikel 9bis, § 3, ingevoegd bij de gewone wet van 16 juli 1993 en op
artikel 9bis, § 4, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 10 februari 2006;

Gelet op de Gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, inzonderheid op artikel 34, gewijzigd bij de
gewone wet van 16 juli 1993 en op artikel 106, ingevoegd bij de wet van 19 maart 1999;

Gelet op de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, inzonderheid
artikel 284 en 342;

Gelet op de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, inzonderheid op de
artikelen 1, gewijzigd bij de wetten van 18 december 1998, 19 maart 1999 en 27 maart 2006, en op artikel 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1998 tot vervanging van het koninklijk besluit van 18 april 1994
houdende aanwijzing van de kieskantons voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 11 april 1999;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005 en
19 mei 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 augustus 2000 tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen
voor de kiezer in de kieskantons en de gemeenten die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zijn
aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen voor de provincieraden, de gemeenteraden en de districtsraden en voor
de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 januari 2006 betreffende de volgorden van de verkiezingen en de opmaak
van de schermen bij geautomatiseerde stemming;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de delegatie van sommige
bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de districtsraadsverkiezingen, de verkiezin-
gen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiezingen aan de Vlaamse minister, bevoegd
voor de binnenlandse aangelegenheden,

Besluit :

Artikel 1. In de kieskantons en de gemeenten die bij de gelijktijdige verkiezingen voor de gemeente- en de
provincieraden geautomatiseerd stemmen, zijn de onderrichtingen voor de kiezer vastgesteld overeenkomstig bijlage I
die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2. In de kieskantons en in de gemeenten die bij de gelijktijdige verkiezingen voor de gemeenteraden, de
districtsraden en de provincieraden geautomatiseerd stemmen, zijn de onderrichtingen voor de kiezer vastgesteld
overeenkomstig bijlage II die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3. In de kieskantons en in de gemeenten die bij de gelijktijdige verkiezingen voor de gemeenteraden, de
rechtstreekse verkiezingen voor de raden voor maatschappelijk welzijn en de verkiezingen voor de provincieraden
geautomatiseerd stemmen, zijn de onderrichtingen voor de kiezer vastgesteld overeenkomstig bijlage III die bij dit
besluit is gevoegd.

Art. 4. In de kieskantons en de gemeenten die bij de gelijktijdige verkiezingen voor de gemeente- en de
provincieraden manueel stemmen, zijn de onderrichtingen voor de kiezer vastgesteld overeenkomstig bijlage IV die bij
dit besluit is gevoegd.

Art. 5. In de kieskantons en in de gemeenten die bij de gelijktijdige verkiezingen voor de gemeenteraden, de
rechtstreekse verkiezingen voor de raden voor maatschappelijk welzijn en de verkiezingen voor de provincieraden
manueel stemmen, zijn de onderrichtingen voor de kiezer vastgesteld overeenkomstig bijlage V die bij dit besluit is
gevoegd.

Art. 6. Het ministerieel besluit van 21 augustus 2000 tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor
de kiezer in de kieskantons en de gemeenten die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zijn
aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen voor de provincieraden, de gemeenteraden en de districtsraden en voor
de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, wordt opgeheven.

Art. 7. De onderrichtingen voor de kiezer die als model I zijn gevoegd bij de wet van 19 oktober 1921 tot regeling
van de provincieraadsverkiezingen, vervangen door artikel 284 van de gewone wet van 16 juli 1993, worden
opgeheven.

Art. 8. De onderrichtingen voor de kiezer die als model I bij de gemeentekieswet, gecoördineerd op
4 augustus 1932, vervangen door artikel 342 van de gewone wet van 16 juli 1993, worden opgeheven.

Art. 9. Dit besluit treedt in werking de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 21 augustus 2006.

M. KEULEN

Bijlage I

Instructies voor de kiezer in de kieskantons en in de gemeenten die bij de gelijktijdige verkiezingen
voor de gemeente- en provincieraden geautomatiseerd stemmen

1 U kunt uw stem uitbrengen van 8 tot 16 uur. Als u uiterlijk om 16 uur in de wachtruimte aanwezig bent, krijgt
u nog toestemming om te stemmen.

2 De volgorde van de lijsten is door loting vastgesteld. De kandidaten die samen voor een lijst zijn voorgedragen,
staan op het computerscherm onder elkaar, in de volgorde die de partijen hebben voorgedragen.

3 De stemming verloopt als volgt:
— U geeft uw identiteitsbewijs samen met uw oproepingskaart af aan de voorzitter van het stembureau, die

beide documenten controleert.
— U krijgt een magneetkaart waarmee u elektronisch kunt stemmen. Niet-Belgische kiezers ontvangen een

speciaal gevalideerde magneetkaart waarmee ze alleen voor de gemeenteraad kunnen stemmen.
— U brengt uw stem uit in één van de stemhokjes. U stopt de magneetkaart in de gleuf van de computer en volgt

de instructies die op het scherm verschijnen.
— Als u in een gemeente woont waarin u overeenkomstig de wetten op het gebruik van de talen in

bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, de taal van de stemverrichtingen kan kiezen, bepaalt u door
middel van de leespen in welke taal u uw stem wilt uitbrengen.
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— Belgische kiezers brengen eerst hun stem uit voor de verkiezing van de gemeenteraad. Ze bevestigen hun stem
en brengen vervolgens hun stem uit voor de verkiezing van de provincieraad. Die stem moeten ze eveneens
bevestigen. Niet-Belgische kiezers brengen hun stem uit voor de verkiezing van de gemeenteraad en
bevestigen vervolgens hun stem.

— Als u klaar bent met stemmen, komt de magneetkaart automatisch uit de computer. Als u uw uitgebrachte
stem nog eens wilt bekijken, stopt u de magneetkaart opnieuw in de gleuf. Op het scherm verschijnt dan een
overzicht van uw uitgebrachte stem of stemmen. U kunt nu echter niets meer aan uw keuze veranderen.

U mag niet langer in het stemhokje blijven dan de tijd die u nodig hebt om uw stem uit te brengen.
— De voorzitter controleert uw magneetkaart en u stopt de kaart in de elektronische stembus.
— Uw oproepingskaart wordt afgestempeld en u krijgt ze samen met uw identiteitsbewijs terug. U verlaat

onmiddellijk het stembureau.
4 U kiest een lijst door met de leespen op het scherm loodrecht in de zone van de lijst te drukken. U kunt op

twee manieren geldig stemmen:
— U gaat akkoord met de volgorde van de kandidaten op de lijst waarop u wilt stemmen: breng een lijststem uit

door met de leespen op de naam van de lijst te drukken.
— U wilt de volgorde van de kandidaten op de lijst veranderen: breng een voorkeurstem uit door met de leespen

op de naam of het nummer van één of meer kandidaten van de lijst te drukken.
Als u tegelijk een lijststem en één of meer voorkeurstemmen op diezelfde lijst uitbrengt, komt dat op hetzelfde neer

als wanneer u alleen voorkeurstemmen had uitgebracht.
5 Uw stem is ongeldig in de volgende gevallen:
— De voorzitter stelt bij de controle van uw magneetkaart vast dat er een merkteken of opschrift op de

magneetkaart is aangebracht waardoor u als kiezer herkenbaar bent.
— U hebt uw kaart onvrijwillig beschadigd.
— De elektronische stembus weigert uw kaart te registreren, om welke technische redenen ook.
U krijgt een nieuwe magneetkaart en wordt verzocht opnieuw te stemmen. Als er opnieuw een merkteken of

opschrift op uw kaart is aangebracht, krijgt u geen toestemming meer om te stemmen. Uw stem wordt dan ongeldig
verklaard.

6 U bent strafbaar als u stemt zonder daartoe het recht te hebben of als u zonder geldige volmacht in de plaats van
iemand anders stemt.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 21 augustus 2006
Brussel, 21 augustus 2006.

De Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
M. KEULEN

Bijlage II

Instructies voor de kiezer in de kieskantons en in de gemeenten die bij de gelijktijdige verkiezingen
voor de gemeenteraden, de districtsraden en de provincieraden geautomatiseerd stemmen

1 U kunt uw stem uitbrengen van 8 tot 16 uur. Als u uiterlijk om 16 uur in de wachtruimte aanwezig bent, krijgt
u nog toestemming om te stemmen.

2 De volgorde van de lijsten is door loting vastgesteld. De kandidaten die samen voor een lijst zijn voorgedragen,
staan op het computerscherm onder elkaar, in de volgorde die de partijen hebben voorgedragen.

3 De stemming verloopt als volgt:
— U geeft uw identiteitsbewijs samen met uw oproepingskaart af aan de voorzitter van het stembureau, die

beide documenten controleert.
— U krijgt een magneetkaart waarmee u elektronisch kunt stemmen. Niet-Belgische kiezers ontvangen een

speciaal gevalideerde magneetkaart waarmee ze alleen voor de gemeenteraad en voor de districtsraad kunnen
stemmen.

— U brengt uw stem uit in één van de stemhokjes. U stopt de magneetkaart in de gleuf van de computer en volgt
de instructies die op het scherm verschijnen.

— Belgische kiezers brengen eerst hun stem uit voor de verkiezing van de gemeenteraad. Ze bevestigen hun
stem. Vervolgens brengen ze hun stem uit voor de verkiezing van de districtsraad en bevestigen die stem. Ten
slotte brengen ze hun stem uit voor de verkiezing van de provincieraad en bevestigen die.

Niet-Belgische kiezers brengen hun stem uit voor de verkiezing van de gemeenteraad en bevestigen hun stem.
Vervolgens brengen ze hun stem uit voor de verkiezing van de districtsraad en bevestigen die stem.

— Als u klaar bent met stemmen, komt de magneetkaart automatisch uit de computer. Als u uw uitgebrachte
stem nog eens wilt bekijken, stopt u de magneetkaart opnieuw in de gleuf. Op het scherm verschijnt dan een
overzicht van uw uitgebrachte stem of stemmen. U kunt nu echter niets meer aan uw keuze veranderen.

U mag niet langer in het stemhokje blijven dan de tijd die u nodig hebt om uw stem uit te brengen.
— De voorzitter controleert uw magneetkaart en u stopt de kaart in de elektronische stembus.
— Uw oproepingskaart wordt afgestempeld en u krijgt ze samen met uw identiteitsbewijs terug. U verlaat

onmiddellijk het stembureau.
4 U kiest een lijst door met de leespen op het scherm loodrecht in de zone van de lijst te drukken. U kunt op twee

manieren geldig stemmen:
— U gaat akkoord met de volgorde van de kandidaten op de lijst waarop u wilt stemmen: breng een lijststem uit

door met de leespen op de naam van de lijst te drukken.
— U wilt de volgorde van de kandidaten op de lijst veranderen: breng een voorkeurstem uit door met de leespen

op de naam of het nummer van één of meer kandidaten van de lijst te drukken.
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Als u tegelijk een lijststem en één of meer voorkeurstemmen op diezelfde lijst uitbrengt, komt dat op hetzelfde neer
als wanneer u alleen voorkeurstemmen had uitgebracht.

5 Uw stem is ongeldig in de volgende gevallen:
— De voorzitter stelt bij de controle van uw magneetkaart vast dat er een merkteken of opschrift op de

magneetkaart is aangebracht waardoor u als kiezer herkenbaar bent.
— U hebt uw kaart onvrijwillig beschadigd.
— De elektronische stembus weigert uw kaart te registreren, om welke technische redenen ook.
U krijgt een nieuwe magneetkaart en wordt verzocht opnieuw te stemmen. Als er opnieuw een merkteken of

opschrift op uw kaart is aangebracht, krijgt u geen toestemming meer om te stemmen. Uw stem wordt dan ongeldig
verklaard.

6 U bent strafbaar als u stemt zonder daartoe het recht te hebben of als u zonder geldige volmacht in de plaats van
iemand anders stemt.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 21 augustus 2006
Brussel, 21 augustus 2006.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
M. KEULEN

Bijlage III

Instructies voor de kiezer in de kieskantons en in de gemeenten die bij de gelijktijdige verkiezingen voor de
gemeenteraden, de rechtstreekse verkiezingen voor de raden voor maatschappelijk welzijn en de verkiezingen
voor de provincieraden geautomatiseerd stemmen

1 U kunt uw stem uitbrengen van 8 tot 16 uur. Als u uiterlijk om 16 uur in de wachtruimte aanwezig bent, krijgt
u nog toestemming om te stemmen.

2 De volgorde van de lijsten is door loting vastgesteld. De kandidaten die samen voor een lijst zijn voorgedragen,
staan op het computerscherm onder elkaar, in de volgorde die de partijen hebben voorgedragen.

3 De stemming verloopt als volgt:
— U geeft uw identiteitsbewijs samen met uw oproepingskaart af aan de voorzitter van het stembureau, die

beide documenten controleert.
— U krijgt een magneetkaart waarmee u elektronisch kunt stemmen. Niet-Belgische kiezers ontvangen een

speciaal gevalideerde magneetkaart waarmee ze alleen voor de gemeenteraad kunnen stemmen.
— U brengt uw stem uit in één van de stemhokjes. U stopt de magneetkaart in de gleuf van de computer en volgt

de instructies die op het scherm verschijnen.
— Als u in een gemeente woont waarin u overeenkomstig de wetten op het gebruik van de talen in

bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, de taal van de stemverrichtingen kan kiezen, bepaalt u door
middel van de leespen in welke taal u uw stem wilt uitbrengen.

— Belgische kiezers brengen eerst hun stem uit voor de verkiezing van de gemeenteraad. Ze bevestigen hun
stem. Vervolgens brengen ze hun stem uit voor de rechtstreekse verkiezing van de raad voor maatschappelijk
welzijn en bevestigen die stem. Ten slotte brengen ze hun stem uit voor de verkiezing van de provincieraad
en bevestigen die.

Niet-Belgische kiezers brengen hun stem uit voor de verkiezing van de gemeenteraad en bevestigen vervolgens
hun stem.

— Als u klaar bent met stemmen, komt de magneetkaart automatisch uit de computer. Als u uw uitgebrachte
stem nog eens wilt bekijken, stopt u de magneetkaart opnieuw in de gleuf. Op het scherm verschijnt dan een
overzicht van uw uitgebrachte stem of stemmen. U kunt nu echter niets meer aan uw keuze veranderen.

U mag niet langer in het stemhokje blijven dan de tijd die u nodig hebt om uw stembrieven in te vullen.
— De voorzitter controleert uw magneetkaart en u stopt de kaart in de elektronische stembus.
— Uw oproepingskaart wordt afgestempeld en u krijgt ze samen met uw identiteitsbewijs terug. U verlaat

onmiddellijk het stembureau.
4 U kiest een lijst door met de leespen op het scherm loodrecht in de zone van de lijst te drukken. U kunt op twee

manieren geldig stemmen:
— U gaat akkoord met de volgorde van de kandidaten op de lijst waarop u wilt stemmen: breng een lijststem uit

door met de leespen op de naam van de lijst te drukken.
— U wilt de volgorde van de kandidaten op de lijst veranderen: breng een voorkeurstem uit door met de leespen

op de naam of het nummer van één of meer kandidaten van de lijst te drukken.
Als u tegelijk een lijststem en één of meer voorkeurstemmen op diezelfde lijst uitbrengt, komt dat op hetzelfde neer

als wanneer u alleen voorkeurstemmen had uitgebracht.
5 Uw stem is ongeldig in de volgende gevallen:
— De voorzitter stelt bij de controle van uw magneetkaart vast dat er een merkteken of opschrift op de

magneetkaart is aangebracht waardoor u als kiezer herkenbaar bent.
— U hebt uw kaart onvrijwillig beschadigd.
— De elektronische stembus weigert uw kaart te registreren, om welke technische redenen ook.
U krijgt een nieuwe magneetkaart en wordt verzocht opnieuw te stemmen. Als er opnieuw een merkteken of

opschrift op uw kaart is aangebracht, krijgt u geen toestemming meer om te stemmen. Uw stem wordt dan ongeldig
verklaard.
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6 U bent strafbaar als u stemt zonder daartoe het recht te hebben of als u zonder geldige volmacht in de plaats van
iemand anders stemt.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 21 augustus 2006
Brussel, 21 augustus 2006.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
M. KEULEN

Bijlage IV

Instructies voor de kiezer in de kieskantons en in de gemeenten die bij de gelijktijdige verkiezing
voor de gemeente- en provincieraden manueel stemmen

1 U kunt uw stem uitbrengen van 8 tot 14 uur. Als u uiterlijk om 14 uur in de wachtruimte aanwezig bent, krijgt
u nog toestemming om te stemmen.

2 De volgorde van de lijsten is door loting vastgesteld. De kandidaten die samen voor een lijst zijn voorgedragen,
staan op het stembiljet onder elkaar, in de volgorde die de partijen hebben voorgedragen.

3 De stemming verloopt als volgt:
— U geeft uw identiteitsbewijs samen met uw oproepingskaart af aan de voorzitter van het stembureau, die

beide documenten controleert.
— Belgische kiezers krijgen twee in vieren gevouwen stembrieven waarop een stempel is aangebracht: een witte

brief voor de gemeenteraadsverkiezingen en een groene brief voor de provincieraadsverkiezingen.
Niet-Belgische kiezers ontvangen alleen een witte stembrief waarmee ze uitsluitend voor de gemeenteraad
kunnen stemmen.

— U brengt uw stem uit in één van de stemhokjes en vouwt uw stembrieven opnieuw in vieren, met de stempel
aan de buitenzijde.

U mag niet langer in het stemhokje blijven dan de tijd die u nodig hebt om uw stembrieven in te vullen.
— Belgische kiezers tonen de twee stembrieven aan de voorzitter en stoppen ze in de stembussen. Niet-Belgische

kiezers tonen de witte stembrief aan de voorzitter en stoppen hem in de stembus voor de gemeenteraads-
verkiezingen.

— Uw oproepingskaart wordt afgestempeld en u krijgt ze samen met uw identiteitsbewijs terug. U verlaat
onmiddellijk het stembureau.

4 U kunt op twee manieren geldig stemmen:
— U gaat akkoord met de volgorde van de kandidaten op de lijst waarop u wilt stemmen: breng een lijststem uit

door het bolletje bovenaan op de lijst rood te kleuren met het potlood dat in het stemhokje ter beschikking
wordt gesteld. Ook als de lijst maar één enkele kandidaat bevat, duidt u het bolletje naast de lijstnaam aan.

— U wilt de volgorde van de kandidaten op de lijst veranderen: breng een voorkeurstem uit op één of meer
kandidaten van dezelfde lijst door het bolletje voor hun naam rood te kleuren. Als de lijst maar één enkele
kandidaat bevat, kunt u uw voorkeurstem uitbrengen door het bolletje voor zijn naam aan te duiden.

Als u tegelijk een lijststem en één of meer voorkeurstemmen op diezelfde lijst uitbrengt, komt dat op hetzelfde neer
als wanneer u alleen voorkeurstemmen had uitgebracht.

5 Uw stem is ongeldig in de volgende gevallen:
— U hebt een andere stembrief gebruikt dan de brief die u van de voorzitter hebt ontvangen.
— U hebt geen stem uitgebracht, hebt meer dan één lijststem uitgebracht, hebt op kandidaten van verschillende

lijsten gestemd of hebt tegelijk een lijststem en één of meer voorkeurstemmen op kandidaten van een andere
lijst uitgebracht.

— U hebt de vorm of de afmetingen van het stembiljet veranderd of u hebt binnen in het stembiljet een papier
of een ander voorwerp gestopt.

— U hebt doelbewust iets op het stembiljet genoteerd waardoor u als kiezer herkenbaar bent, of u hebt de
stembrief doorgestreept of gescheurd. Als u de stembrief per ongeluk ongeldig hebt gemaakt, kunt u aan de
voorzitter van het stembureau een nieuwe brief vragen.

6 U bent strafbaar als u stemt zonder daartoe het recht te hebben of als u zonder geldige volmacht in de plaats van
iemand anders stemt.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 21 augustus 2006
Brussel, 21 augustus 2006.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
M. KEULEN

Bijlage V

Instructies voor de kiezer in de kieskantons en in de gemeenten die bij de gelijktijdige verkiezing voor de
gemeenteraden, de rechtstreekse verkiezing voor de raden voor maatschappelijk welzijn en de verkiezingen voor
de provincieraden manueel stemmen

1 U kunt uw stem uitbrengen van 8 tot 14 uur. Als u uiterlijk om 14 uur in de wachtruimte aanwezig bent, krijgt
u nog toestemming om te stemmen.

2 De volgorde van de lijsten is door loting vastgesteld. De kandidaten die samen voor een lijst zijn voorgedragen,
staan op het stembiljet onder elkaar, in de volgorde die de partijen hebben voorgedragen.

3 De stemming verloopt als volgt:
— U geeft uw identiteitsbewijs samen met uw oproepingskaart af aan de voorzitter van het stembureau, die

beide documenten controleert.
— Belgische kiezers krijgen drie in vieren gevouwen stembrieven waarop een stempel is aangebracht: een witte

brief voor de gemeenteraadsverkiezingen, een blauwe brief voor de verkiezing van de raad voor
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maatschappelijk welzijn, en een groene brief voor de provincieraadsverkiezingen. Niet-Belgische kiezers
kunnen uitsluitend voor de gemeenteraad stemmen: zij ontvangen alleen een witte stembrief.

— U brengt uw stem uit in een van de stemhokjes en vouwt uw stembrieven opnieuw in vieren, met de stempel
aan de buitenzijde.

U mag niet langer in het stemhokje blijven dan de tijd die u nodig hebt om uw stembrieven in te vullen.
— Belgische kiezers tonen de drie stembrieven aan de voorzitter en stoppen ze in de stembussen. Niet-Belgische

kiezers tonen de witte stembrief aan de voorzitter en stoppen hem in de stembus voor de gemeenteraads-
verkiezingen.

— Uw oproepingskaart wordt afgestempeld en u krijgt ze samen met uw identiteitsbewijs terug. U verlaat
onmiddellijk het stembureau.

4 U kunt op twee manieren geldig stemmen:
— U gaat akkoord met de volgorde van de kandidaten op de lijst waarop u wilt stemmen: breng een lijststem uit

door het bolletje bovenaan op de lijst rood te kleuren met het potlood dat in het stemhokje ter beschikking
wordt gesteld. Ook als de lijst maar één enkele kandidaat bevat, duidt u het bolletje naast de lijstnaam aan.

— U wilt de volgorde van de kandidaten op de lijst veranderen: breng een voorkeurstem uit op één of meer
kandidaten van dezelfde lijst door het bolletje voor hun naam rood te kleuren. Als de lijst maar één enkele
kandidaat bevat, kunt u uw voorkeurstem uitbrengen door het bolletje voor zijn naam aan te duiden.

Als u tegelijk een lijststem en één of meer voorkeurstemmen op diezelfde lijst uitbrengt, komt dat op hetzelfde neer
als wanneer u alleen voorkeurstemmen had uitgebracht.

5 Uw stem is ongeldig in de volgende gevallen:
— U hebt een andere stembrief gebruikt dan de brief die u van de voorzitter hebt ontvangen.
— U hebt geen stem uitgebracht, hebt meer dan één lijststem uitgebracht, hebt op kandidaten van verschillende

lijsten gestemd of hebt tegelijk een lijststem en één of meer voorkeurstemmen op kandidaten van een andere
lijst uitgebracht.

— U hebt de vorm of de afmetingen van het stembiljet veranderd of u hebt binnen in het stembiljet een papier
of een ander voorwerp gestopt.

— U hebt doelbewust iets op het stembiljet genoteerd waardoor u als kiezer herkenbaar bent, of u hebt de
stembrief doorgestreept of gescheurd. Als u de stembrief per ongeluk ongeldig hebt gemaakt, kunt u aan de
voorzitter van het stembureau een nieuwe brief vragen.

6 U bent strafbaar als u stemt zonder daartoe het recht te hebben of als u zonder geldige volmacht in de plaats van
iemand anders stemt.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 21 augustus 2006
Brussel, 21 augustus 2006.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
M. KEULEN

*
VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken

[C − 2006/36333]

29 AUGUSTUS 2006. — Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006
Volgnummers toegekend aan de lijstenverenigingen met vermelding van hun letterwoorden

In uitvoering van artikel, 10, § 2, derde lid, van 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, brengt de Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering ter kennis
dat dinsdag 29 augustus 2006 de onderstaande regelmatige lijstenverenigingsvoorstellen gedaan zijn en dat de hierna
vermelde volgnummers zullen worden toegekend aan de lijsten die daarbij zullen aansluiten :

Nr. 1 aan de lijsten van de vereniging, letterwoord Sp.a, voorgesteld door Mevr. Else De Wachter;

Nr. 2 aan de lijsten van de vereniging, letterwoord VLD, voorgesteld door de heer Bart Somers;

Nr. 3 aan de lijsten van de vereniging, letterwoord Spirit, voorgesteld door de heer Joris Vandenbroecke;

Nr. 4 aan de lijsten van de vereniging, letterwoord NV-A, voorgesteld door de heer Bart De Wever;

Nr. 5 aan de lijsten van de vereniging, letterwoord Groen !, voorgesteld door Mevr. Vera Dua;

Nr. 6 aan de lijsten van de vereniging, letterwoord Vlaams Belang, voorgesteld door de heer Joris Van Hauthem;

Nr. 7 aan de lijsten van de vereniging, letterwoord CV&V, voorgesteld door de heer Luwdig Caluwé;

Brussel, 29 augustus 2006.

M. KEULEN,
Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
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