
Der Präsident legt den Betrag fest, den die Partei, der gemä Absatz 1 eine Manahme der öffentlichen
Bekanntmachung erlaubt worden ist und die die Manahme trotz einer rechtzeitig eingereichten Beschwerde gegen das
Urteil ausgeführt hat, der Partei zahlen muss, zu deren Nachteil die Manahme der öffentlichen Bekanntmachung
ausgesprochen wurde, wenn diese Manahme infolge dieser Beschwerde aufgehoben wird.″

(...)
Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das

Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.
Gegeben zu Île d’Yeu, den 30. Juli 2018

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
K. PEETERS

Der Minister der Justiz
K. GEENS

Mit dem Staatssiegel versehen:
Für den Minister der Justiz, abwesend:

Der Minister der Wirtschaft
K. PEETERS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2022/34699]

30 OKTOBER 2022. — Koninklijk besluit betreffende het te gebrui-
ken materiaal bij de verkiezingen van de Kamer van volksverte-
genwoordigers, het Europees Parlement of de Gemeenschaps- en
Gewestparlementen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Kieswetboek, artikel 130, derde lid, artikel 147, derde tot
vijfde lid, en artikel 159, zesde lid, gewijzigd bij de wetten van
6 januari 2014 en 19 april 2018;

Gelet op de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop
het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het
Vlaams Parlement verkozen worden, artikel 7, tweede lid, artikel 15, §1,
artikel 16, §4, tweede en derde lid, en artikel 17, §2, elfde lid, gewijzigd
bij de wet van 21 mei 2018;

Gelet op de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de
federale staatsstructuur, artikel 18, §1, artikel 19,§4, en artikel 20, §2,
elfde lid, gewijzigd bij de wet van 14 april 2009 ;

Gelet op de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het
Europese Parlement, artikel 27, derde lid, artikel 29 en artikel 33,
gewijzigd bij de wetten van 17 november 2016 en 19 april 2018;

Gelet op de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, artikel 31,
§1, artikel 37, derde tot vijfde lid, en artikel 41, §2, vijfde lid, gewijzigd
bij de wetten van 16 juli 1993 en 5 april 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 augustus 1894 betreffende de
kiestoestellen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 mei 1963 en
16 juli 1976;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 augustus 1894 betreffende de
kiestoestellen voor de parlements-, provincieraads- en gemeenteraads-
verkiezingen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 mei 1963 en
6 mei 1980;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
22 februari 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begro-
ting, gegeven op 9 mei 2022;

Gelet op het advies nr. 71.668/2 van de Raad van State, gegeven op
6 juli 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de bepalingen betreffende het materiaal dat wordt
gebruikt bij de verkiezingen, materiaal dat thans bepaald wordt door
het koninklijk besluit van 9 augustus 1894 betreffende het kiesmaterieel
en door het ministerieel besluit van 10 augustus 1894 betreffende de
kiestoestellen voor de parlements-, provincieraads- en gemeenteraads-
verkiezingen, dienen te worden geactualiseerd;

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2022/34699]

30 OCTOBRE 2022. — Arrêté royal relatif au matériel à utiliser lors
des élections de la Chambre des représentants, du Parlement
européen ou des Parlements de communauté et de région

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la Constitution, l’article 108 ;

Vu le Code electoral, l’article 130, alinea 3, l’article 147, alineas 3 a 5,
et l’article 159, alinea 6, modie par les lois du 6 janvier 2014 du
19 avril 2018 ;

Vu la loi du 12 janvier 1989 reglant les modalites de l’election du
Parlement de la Region de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois
du Parlement amand, l’article 7, alinea 2, l’article 15, §1, l’article 16, §4,
alinea 2 et 3, et l’article 17, §2, alinea 11, modie par la loi du
21 mai 2018 ;

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant a achever la structure
federale de l’Etat, l’article 18, §1, l’article 19,§4, et l’article 20, §2, alinea
11, modie par la loi du 14 avril 2009 ;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative a l’election du Parlement europeen,
l’article 27, alinea 3, l’article 29 et l’article 33, modie par les lois du
17 novembre 2016 et du 19 avril 2018 ;

Vu la loi du 6 juillet 1990 reglant les modalites de l’election du
Parlement de la Communaute germanophone, l’article 31, §1, l’article
37, alineas 3 a 5, et l’article 41, §2, alinea 5, modie par les lois du
16 juillet 1993 et 5 avril 1995 ;

Vu l’arrête royal du 9 août 1894 concernant le materiel electoral,
modie par les arrêtes royaux du 10 mai 1963 et du 16 juillet 1976 ;

Vu l’arrête ministeriel du 10 août 1894 relatif au mobilier electoral
pour les elections legislatives, provinciales et Communales, modie par
les arrêtes ministeriels du 13 mai 1963 et du 6 mai 1980 ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donne le 22 fevrier 2022;

Vu l’accord de la Secretaire d’Etat au Budget, donne le 9 mai 2022;

Vu l’avis n° 71.668/2 du Conseil d’Etat, donne 6 juillet 2022 en
application de l’article 84, § 1er, alinea 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnees le 12 janvier 1973; ;

Considerant qu’il est necessaire d’actualiser les dispositions relatives
au materiel utilise lors des elections, materiel actuellement deni par
l’arrête royal du 9 août 1894 concernant le materiel electoral et par
l’arrête ministeriel du 10 août 1894 relatif au mobilier electoral pour les
elections legislatives, provinciales et communales ;
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Overwegende dat een goede organisatie van de verkiezingen met
inachtneming van het beginsel van gelijkheid tussen alle kiezers
veronderstelt dat algemene en abstracte bepalingen aangenomen
moeten of kunnen worden om ervoor te zorgen dat het kiesmateriaal
beantwoordt aan gemeenschappelijke normen die overal op identieke
wijze van toepassing zijn.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,
Institutionele Hervormingen en Democratische vernieuwing,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK 1. — De stembus

Artikel 1. De stembussen die gebruikt worden in de stembureaus
waar er gestemd wordt met behulp van papieren stembiljetten bij de
verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Euro-
pees Parlement of de Gemeenschaps- en Gewestparlementen, moeten
aan de volgende voorschriften voldoen:

1° de stembus moet een voldoende groot volume hebben om er de
stembiljetten met de vereiste grootte in overeenstemming met de
verkiezing in te steken, in functie van het aantal kiezers dat is
ingeschreven in het stembureau;

2° de stembus is uitgerust met een afsluitingssysteem waarmee kan
worden gewaarborgd dat een stembiljet er niet zonder instemming van
het stembureau kan worden uitgehaald;

3° de stembus moet vervaardigd zijn uit materiaal dat toelaat een
stembiljet in de stembus te steken zonder deze te beschadigen, maar
wel moet zij verhinderen dat er een stembiljet kan worden uitgehaald
zonder dat kennelijk blijkt dat de stembus werd geopend of bescha-
digd;

4° de stembus bevat slechts een gleuf waarin de stembiljetten
gestoken kunnen worden zonder ze te beschadigen;

5° de stembus is niet doorzichtig.

Art. 2. Om de stembussen bij het houden van gelijktijdige verkie-
zingen, en naargelang het geval, te onderscheiden:

- wordt op zichtbare wijze een witte markering aangebracht op de
stembus voorbehouden voor de stemming voor de Kamer van
volksvertegenwoordigers;

- wordt op zichtbare wijze een blauwe markering aangebracht op de
stembus voorbehouden voor de stemming voor het Europees Parle-
ment;

- wordt op zichtbare wijze een roze markering aangebracht op de
stembus voorbehouden voor de stemming voor het Waals Parlement,
het Vlaams Parlement of het Parlement van het Brusselse Hoofdstede-
lijke Gewest en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement;

- wordt op zichtbare wijze een groene markering aangebracht op de
stembus voorbehouden voor de stemming voor het Parlement van de
Duitstalige Gemeenschap.

HOOFDSTUK 2. — De afzonderlijke omslagen bestemd voor het
onderbrengen en vervoeren van de in de stembus gevonden stembiljetten

Art. 3. De omslagen bedoeld in de artikelen 130, derde lid, 147,
derde tot vijfde lid, en 159, zesde lid, van het Kieswetboek, in de
artikelen 7, tweede lid, 16, §4, tweede en derde lid, en 17, §2, elfde lid,
van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het
Vlaams Parlement verkozen worden, in de artikelen 19, §4, en 20, §2,
elfde lid, van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de
federale staatsstructuur, in de artikelen 29 en 33 van de wet van
23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement,
en in de artikelen 37, derde tot vijfde lid, en 41, §2, vijfde lid, van de wet
van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de
Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, moeten aan de volgende
voorschriften voldoen:

1° de omslag moet een voldoende groot volume hebben om er de
stembiljetten met de vereiste grootte in overeenstemming met de
verkiezing, in te steken;

2° de omslag moet kunnen worden verzegeld;

3° de omslag moet vervaardigd zijn uit sterk materiaal waardoor
wordt verhinderd dat er een stembiljet kan worden uitgehaald zonder
dat kennelijk blijkt dat de omslag werd beschadigd;

4° op de omslag staat in goed zichtbare letters de vermelding van de
verkiezing waarop de stembiljetten die erin moeten worden gestopt,
betrekking heeft; deze vermelding is aangebracht op een achtergrond in
dezelfde kleur als die van de stembiljetten voor de verkiezing.

Considerant qu’une bonne organisation des elections dans le respect
du principe d’egalite entre tous les electeurs impose que des disposi-
tions generales et abstraites soient adoptees pour garantir que le
materiel electoral reponde a des normes communes applicables partout
de maniere identique.

Sur la proposition de Notre Ministre de la de l’Interieur, des
Reformes institutionnelles et du Renouveau democratique,

Nous avons arrête et arrêtons :
CHAPITRE 1er. — L’urne

Article 1er. Les urnes utilisees dans les bureaux ou le vote se
deroule au moyen d’un bulletin de vote en papier lors des elections de
la Chambre des representants, du Parlement europeen ou des Parle-
ments de communaute et de region doivent repondre aux prescriptions
suivantes :

1° l’urne doit avoir un volume suffisant permettant d’y inserer des
bulletins de vote de la grandeur necessaire, correspondant a l’election,
en fonction du nombre d’electeurs inscrits dans le bureau de vote;

2° l’urne est munie d’un dispositif de fermeture permettant de
garantir qu’un bulletin de vote ne puisse en être retire sans intervention
autorisee du bureau de vote ;

3° l’urne doit être conçue dans un materiau permettant qu’un bulletin
de vote puisse y être insere sans endommager l’urne, tout en evitant
qu’un bulletin ne puisse en être retire sans qu’il soit evident que l’urne
a ete ouverte ou endommagee ;

4° l’urne ne comporte qu’une seule fente permettant d’y introduire
les bulletins de vote sans les abı̂mer ;

5° l’urne n’est pas transparente.

Art. 2. An de differencier les urnes lors de la tenue d’elections
simultanees et selon le cas :

- un marquage blanc est appose de maniere visible sur l’urne reservee
au vote pour la Chambre des representants ;

- un marquage bleu est appose de maniere visible sur l’urne reservee
au vote pour le Parlement europeen ;

- un marquage rose est appose de maniere visible sur l’urne reservee
au vote pour le Parlement wallon, le Parlement amand ou le
Parlement de la Region de Bruxelles-Capitale et les membres bruxellois
du Parlement amand ;

- un marquage vert est appose de maniere visible sur l’urne reservee
au vote pour le Parlement de la Communaute germanophone.

CHAPITRE 2. — Les enveloppes spéciales destinées au
placement et au transport des bulletins de votes trouvés dans les urnes

Art. 3. Les enveloppes visees aux articles 130, alinea 3, 147, alineas 3
a 5, et 159, alinea 6, du Code electoral, aux articles 7, alinea 2, 16, §4,
alinea 2 et 3, et 17, §2, alinea 11, de la loi du 12 janvier 1989 reglant les
modalites de l’election du Parlement de la Region de Bruxelles-Capitale
et des membres bruxellois du Parlement amand, aux articles 19,§4, et
20, §2, alinea 11, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant a achever la
structure federale de l’Etat, aux articles 29 et 33 de la loi du 23 mars 1989
relative a l’election du Parlement europeen, et aux articles 37, alineas 3
a 5, et 41, §2, alinea 5, de la loi du 6 juillet 1990 reglant les modalites de
l’election du Parlement de la Communaute germanophone, doivent
repondre aux prescriptions suivantes :

1° l’enveloppe doit avoir un volume suffisant permettant d’y inserer
le nombre de bulletins de la grandeur necessaire, correspondant a
l’election;

2° l’enveloppe doit pouvoir être scellee ;

3° l’enveloppe doit être conçue dans un materiau solide permettant
d’eviter qu’un bulletin ne puisse en être retire sans qu’il soit evident
que l’enveloppe a ete endommagee ;

4° l’enveloppe porte en lettre apparente l’indication de l’election a
laquelle se rapportent les bulletins qu’elle est destinee a recevoir ; cette
indication etant apposee sur un fond de couleur identique a celle des
bulletins de vote de l’election.
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De omslag kan, indien nodig, worden vervangen door een transport-
zak die voldoet aan de voorschriften zoals vermeld in het vorige lid.

HOOFDSTUK 3. — De stemhokjes

Art. 4. §1. In elk stemlokaal zijn de stemhokjes zo ingericht en
geplaatst dat elke kiezer buiten het gezichtsveld blijft en zonder
tussenkomst of onderbreking zijn stem kan uitbrengen.

§2. De stemhokjes moeten aan de volgende voorschriften voldoen:

1° het stemhokje moet voldoende hoog zijn zodat de kiezers die zich
in de aangrenzende stemhokjes bevinden, het stembiljet van hun buur
niet kunnen zien;

2° de plaat aan de binnenkant moet breed en stevig genoeg zijn zodat
de kiezer zijn stembiljet erop kan leggen zonder het te moeten plooien;

3° het stemhokje is uitgerust met een standaard potlood met rode
punt dat via een ketting is vastgemaakt aan het stemhokje; die ketting
moet lang genoeg zijn zodat een kiezer gemakkelijk zijn stem kan
uitbrengen;

4° de schotten van het stemhokje mogen slechts de bij wet bepaalde
affiches en vermeldingen bevatten;

5° de stemhokjes waarin elektronische stemsystemen met papieren
bewijsstuk zijn geplaatst, moeten openingen bevatten voor de voedings-
kabels van die systemen; die openingen mogen een andere kiezer
geenszins in staat stellen om het kiesscherm aanwezig in het stemhokje
te zien.

§3. De stemhokjes bevatten de volgende elementen:

1° een achterschot van 2,10m hoog;

2° twee zijschotten van dezelfde hoogte;

3° een plaat aan de binnenkant die als lessenaar dient;

4° een roede, aan de ingang van het stemhokje, die is vastgemaakt
aan de twee zijwanden, waar een gordijn aan kan worden opgehangen;

5° een gordijn dat tot onder het niveau van de lessenaar reikt. Het
gebruik van dit gordijn is facultatief als, ook al is de ingang van het
stemhokje open gelaten, de conguratie van het stemhokje het
onmogelijk maakt voor de andere kiezers om het stembiljet van de
kiezer aanwezig in dit stemhokje te zien.

Art. 5. §1. In elk gebouw waarin meerdere stembureaus zijn onder-
gebracht, wordt ten minste een speciaal stemhokje voor kiezers met een
handicap ingericht per vijf stembureaus. In de gebouwen waarin
minder dan vijf stembureaus zijn ondergebracht wordt ten minste een
speciaal stemhokje voor kiezers met een handicap ingericht.

§2. Het speciale stemhokje moet aan de volgende voorschriften
voldoen:

1° voor het stemhokje moet een draaizone worden voorzien van 150
cm diameter;

2° in het stemhokje wordt een manoevreerruimte, vrij van obstakels,
van 150 cm diameter voorzien;

3° voorzien zijn van een lessenaar waarvan de bovenkant van de
plaat op een hoogte van 80 a 85 cm moet worden geplaatst, de
onderkant van de plaat op een hoogte van 75 cm moet worden
geplaatst en de plaat 60 cm diep moet zijn;

4° Er kunnen horizontale steungrepen op de zijwanden worden
voorzien (op 90cm hoogte);

5° De ketting waarmee het standaard potlood met rode punt is
vastgemaakt aan het stemhokje moet lang genoeg zijn om gemakkelijk
met het potlood te kunnen werken, ook voor personen die klein zijn
van gestalte of die zich in een rolstoel verplaatsen;

6° afgesloten kunnen worden met een gordijn dat tot onder het
niveau van de lessenaar reikt; het gebruik van dit gordijn is facultatief
als, ook al is de ingang van het stemhokje open gelaten, de conguratie
van het stemhokje het onmogelijk maakt voor de andere kiezers om het
stembiljet van de kiezer aanwezig in dit stemhokje te zien.

7° in de nabijheid van het speciale stemhokje zal een stoel ter
beschikking worden gesteld van kiezers met een beperking die geen
rolstoel gebruiken;

L’enveloppe peut, si necessaire, être remplacee par un sac de
transport repondant aux prescriptions mentionnees a l’alinea prece-
dent.

CHAPITRE 3. — Les isoloirs

Art. 4. §1er. Dans chaque local de vote, les isoloirs sont amenages et
disposes de maniere a ce que chaque electeur soit soustrait a la vue et
puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.

§2. Les isoloirs doivent repondre aux prescriptions suivantes :

1° la hauteur de l’isoloir doit être suffisante pour empêcher les
electeurs qui se trouvent dans des isoloirs contigus de voir le bulletin de
leur voisin;

2° le plateau interieur doit être assez large et profond pour que
l’electeur puisse y deposer son bulletin sans avoir a le plier;

3° l’isoloir est equipe d’un crayon standard a mine rouge qui sera
attache via un lien a l’isoloir ; ce lien etant suffisamment long pour
permettre a un electeur de voter aisement ;

4° les cloisons de l’isoloir ne peuvent comporter que les affiches et
mentions prevues par la loi ;

5° les isoloirs dans lesquels sont places des systemes de vote
electronique avec preuve papier doivent comporter des ouvertures
permettant le passage des câbles d’alimentation de ces systemes ; ces
ouvertures ne doivent en aucun cas permettre a un autre electeur de
voir l’ecran de vote present dans l’isoloir.

§3. Les isoloirs comprennent les elements suivants :

1° une cloison arriere de 2,10m de hauteur ;

2° deux cloisons laterales de la même hauteur ;

3° un plateau interieur servant de pupitre ;

4° une barre, situee a l’entree de l’isoloir et attache aux deux parois
laterales, permettant d’y accrocher une tenture ;

5° une tenture descendant sous le niveau du pupitre. L’usage de cette
tenture est facultatif si, nonobstant l’entree de l’isoloir laissee ouverte,
la conguration de l’isoloir rend impossible aux autres electeurs la
vision du bulletin de vote de l’electeur present dans cet isoloir.

Art. 5. §1er. Dans chaque bâtiment ou plusieurs bureaux de vote
sont etablis, il sera prevu, par tranche de cinq bureaux de vote, au
moins un isoloir special a destination des electeurs handicapes.
Dans les bâtiments ou l’on compte moins de cinq bureaux de vote, il
sera prevu au moins un isoloir special a destination des electeurs
handicapes.

§2. L’isoloir special doit repondre aux prescriptions suivantes :

1° une aire de rotation de 150 cm de diametre doit être prevue devant
l’isoloir ;

2° une aire de rotation de 150 cm de diametre, libre de tout obstacle,
est prevue a l’interieur de l’isoloir ;

3° être pourvu d’un pupitre dont la face superieure de la tablette doit
être placee a une hauteur de 80 a 85 cm, la hauteur de la face inferieure
de la tablette doit être de 75 cm et la profondeur de la tablette doit être
de 60 cm ;

4° des barres d’appui horizontales peuvent être prevues sur les parois
laterales (a 90 cm de hauteur);

5° le lien reliant le crayon standard a mine rouge a l’isoloir doit être
suffisamment long pour permettre une manipulation aisee pour les
personnes de petite taille ou se deplaçant en chaise roulante ;

6° se fermer au moyen d’une tenture descendant sous le niveau du
pupitre ; l’usage de cette tenture est facultatif si, nonobstant l’entree de
l’isoloir laissee ouverte, la conguration de l’isoloir rend impossible
aux autres electeurs la vision du bulletin de vote de l’electeur present
dans cet isoloir.

7° a proximite de l’isoloir special, une chaise sera presente a
destination des electeurs handicapes n’utilisant pas de chaise roulante ;
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§3. Het aangepaste stemhokje moet op het gelijkvloers worden
geplaatst zodat kiezers die assistentie nodig hebben en die daar gebruik
van wensen te maken, het stemhokje vlot kunnen bereiken. Alle
niveauverschillen op het gelijkvloers zullen worden voorzien van een
al dan niet voorlopig hellend vlak, waardoor een vlotte doorstroming
wordt verzekerd waarbij de veiligheid van de voorbijgangers wordt
gewaarborgd.

§4. Het speciale stemhokje kan in de onmiddellijke omgeving van het
stembureau worden geplaatst.

§5. De kiezer die van dat speciale stemhokje gebruik wenst te maken,
vraagt dit aan de voorzitter van het stembureau, die hem de
stembiljetten overhandigt en een bijzitter of een getuige aanwijst om
hem tot aan het speciale stemhokje te begeleiden.

Nadat de kiezer zijn stem heeft uitgebracht, steekt hij het dichtge-
vouwen stembiljet in de stembus en geeft de bijzitter aan deze kiezer
zijn identiteitskaart en zijn afgestempelde oproepingsbrief terug.

Art. 6. Het koninklijk besluit van 9 augustus 1894 betreffende de
kiestoestellen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 mei 1963 en
16 juli 1976 en het ministerieel besluit van 10 augustus 1894 betreffende
de kiestoestellen voor de parlements-, provincieraads- en gemeente-
raadsverkiezingen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 mei 1963
en 6 mei 1980 worden opgeheven.

Art. 7. Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Her-
vormingen en Democratische vernieuwing, is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 30 oktober 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Institutionele Hervormingen en Democratische vernieuwing,

A. VERLINDEN

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[2023/200368]

16 JANUARI 2023. — Ministerieel besluit betreffende de vakbonds-
premie in de overheidssector voor het referentiejaar 2022

De Eerste Minister,

Gelet op de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en
de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden
van de overheidssector, artikel 5, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de
toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige
personeelsleden van de overheidssector, artikel 12, § 1, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 31 oktober 1990 en 27 december 2005,
artikel 16, § 1, en artikel 18, § 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
31 oktober 1990;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
5 januari 2023;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Overwegende de beslissing
om in 2023 de vakbondspremie voor het referentiejaar 2022 uit te
betalen en dat het daarom vereist is zonder uitstel alle nodige
administratieve schikkingen te treffen voor de betaling van deze
premies en de administratieve overheden daarvan onverwijld op de
hoogte te brengen opdat zij tijdig zouden kunnen overgaan tot de
voorbereiding van de uitreiking van de aanvraagformulieren;

Overwegende dat de uitreiking van de aanvraagformulieren voor het
referentiejaar 2022 dient te gebeuren tussen 1 januari 2023 en
31 maart 2023;

Overwegende dat het aangewezen is dat de personeelsdiensten die
de aanvraagformulieren voor het referentiejaar 2021 niet tijdig hebben
uitgereikt deze alsnog kunnen uitreiken tussen 1 januari 2023 en
31 maart 2023;

§3. L’isoloir adapte doit être installe au rez–de-chaussee de maniere a
permettre une circulation aisee des electeurs necessitant une assistance
et qui souhaitent en faire l’usage. Toutes les ruptures de niveau au
rez-de-chaussee seront pourvues d’un plan incline provisoire ou non,
assurant la circulation aisee tout en garantissant la securite des
passants.

§4. L’isoloir special peut être installe a proximite immediate du
bureau de vote.

§5. L’electeur qui souhaite faire usage de l’isoloir special en exprime
la demande au president du bureau de vote qui lui remet les bulletins
de vote et designe un assesseur ou un temoin pour l’accompagner
jusqu’a l’isoloir special.

Apres que l’electeur en question y a emis son vote, il place les
bulletins de vote replies dans les urnes et l’assesseur restitue a cet
electeur sa carte d’identite ainsi que sa convocation electorale estam-
pillee.

Art. 6. L’arrête royal du 9 août 1894 concernant le materiel electoral,
modie par les arrêtes royaux du 10 mai 1963 et du 16 juillet 1976, et
l’arrête ministeriel du 10 août 1894 relatif au mobilier electoral pour les
elections legislatives, provinciales et Communales, modie par les
arrêtes ministeriels du 13 mai 1963 et du 6 mai 1980, sont abroges.

Art. 7. Notre Ministre de l’Interieur, des Reformes institutionnelles
et du Renouveau democratique est chargee de l’execution du present
arrête.

Donne a Ciergnon, le 30 octobre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la de l’Interieur, des Reformes
institutionnelles et du Renouveau democratique,

A. VERLINDEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[2023/200368]

16 JANVIER 2023. — Arrêté ministériel concernant la prime syndicale
dans le secteur public pour l’année de référence 2022

Le Premier Ministre,

Vu la loi du 1er septembre 1980 relative a l’octroi et au paiement d’une
prime syndicale a certains membres du personnel du secteur public,
article 5, § 4;

Vu l’arrête royal du 30 septembre 1980 relatif a l’octroi et au paiement
d’une prime syndicale a certains membres du personnel du secteur
public, article 12, § 1, modie par les arrêtes royaux des 31 octobre 1990
et 27 decembre 2005, l’article 16, § 1, et l’article 18, § 3, modie par
l’arrête royal du 31 octobre 1990;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donne le 5 janvier 2023;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnees le 12 janvier 1973,
article 3, § 1er;

Vu l’urgence; Considerant la decision de payer en 2023 la prime
syndicale relative a l’annee de reference 2022 et qu’il y a lieu, des lors,
de prendre sans delai toutes les dispositions administratives requises
pour le paiement de ces primes et d’en informer immediatement les
autorites administratives an qu’elles puissent entreprendre a temps la
preparation de la distribution des formulaires de demande;

Considerant que la distribution des formulaires de demande pour
l’annee de reference 2022 doit intervenir entre le 1er janvier 2023 et le
31 mars 2023;

Considerant qu’il est indique que les services du personnel qui n’ont
pas distribue les formulaires de demande afferents a l’annee de
reference 2021, pourront encore y proceder entre le 1er janvier 2023 et le
31 mars 2023;
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