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AGENDA VERRICHTINGEN GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN 26 MEI 2019.
EUROPEES PARLEMENT

KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

VLAAMS OF WAALS PARLEMENT

Wet van 23 maart 1989
Betreffende de verkiezing van het Europese
Parlement
(W.V.E.P.) en Kieswetboek (KWB)

Kieswetboek (KWB)

Wet van 16 juli 1993
tot vervollediging van de federale staatsstructuur
(V.VL.P.W.G.)
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT
Wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze
waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en
de Brusselse leden van het Vlaams Parlement
worden verkozen (W.B.H.P.)
PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE
GEMEENSCHAP
Wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze
waarop het Parlement van de Duitstalige
Gemeenschap wordt verkozen (W.P.D.G.)
N.B. In het Brusselse en Duitstalige gebied,
gebeurt de stemming volledig op
elektronische wijze.
Het kieskringhoofdbureau in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest wordt het Gewestbureau
genoemd.
Het kieskringhoofdbureau in het Duitstalig
kiesgebied wordt het Hoofdbureau van de
kieskring genoemd.
Om praktische reden zal in dit document ook voor
het Gewestbureau en het Hoofdbureau van de
kieskring de term Kieskringhoofdbureau B worden
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gebruikt.

Maandag 26 november 2018
(zes maanden vóór de datum van de verkiezing)
Uiterste datum waarop de Minister van
Binnenlandse Zaken de overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2, § 2, 1° , §3 en §5 - van
de wet van 19 mei 1994 - berekende
maximumbedragen bekendmaakt die door de
kandidaten en de lijsten mogen worden
uitgegeven (art. 3 van de wet van 19 mei 1994
betreffende de beperking en de controle van de
verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het
Europees Parlement).

Zaterdag 26 januari 2019
(Vier maanden vóór de verkiezingen)
Begin van de sperperiode voor verkiezingsuitgaven voor alle verkiezingen

Donderdag 31 januari 2019
Uiterste datum waarop de Belgen die in het buitenland verblijven hun inschrijvingsformulier moeten
hebben ingediend bij de consulaire post waar ze geregistreerd zijn (KWB, art. 180bis, §3)
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Uiterste datum waarop de Minister van
Binnenlandse Zaken de overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2, § 2, 1° , §3, 1° en §5, 1°
- van de wet van 19 mei 1994 - berekende
maximumbedragen bekendmaakt die door de
kandidaten en de lijsten mogen worden
uitgegeven (art. 3 van de wet van 19 mei 1994 tot
regeling van de verkiezingscampagne en tot
beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven
voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement,
het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement en het Parlement van de Duitstalige
Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de
toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van
de overheid).
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Maandag 25 februari 2019
(25e van de derde maand vóór de verkiezingen)
Datum waarop uiterlijk een aanvraag tot het
bekomen van exemplaren van de lijst van de
kiezers voor het Europese Parlement bij
aangetekend schrijven dient te worden ingediend
door de personen die in naam van een politieke
partij optreden en die er zich schriftelijk toe
verbinden een kandidatenlijst voor deze
verkiezing voor te dragen, of door een kandidaat
(W.V.E.P., art. 2).

Datum waarop uiterlijk een aanvraag tot het
bekomen van exemplaren van de lijst van de
kiezers voor de Kamer bij aangetekend schrijven
dient te worden ingediend door de personen die in
naam van een politieke partij optreden en die er
zich schriftelijk toe verbinden een kandidatenlijst
voor deze verkiezing voor te dragen, of door een
kandidaat (KWB art 17§1).

N.B. De politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en
Gemeenschapsparlementen, ontvangen slechts éénmaal gratis twee kiezerslijsten, daar de kiezerslijst geldt voor alle verkiezingen.

Datum waarop uiterlijk een aanvraag tot het
bekomen van exemplaren van de lijst van de
kiezers voor het Europees parlement die buiten
België verblijven moet worden ingediend bij de
FOD BuZa (W.V.E.P. art. 8))

Datum waarop uiterlijk een aanvraag tot het
bekomen van exemplaren van de lijst van de
kiezers voor de Kamr die buiten België verblijven
moet worden ingediend bij de FOD BuZa (KWB
art. 180bis§8)

Donderdag 28 februari 2019
(87ste dag vóór de verkiezingen)
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Uiterste datum waarop een aanvraag tot
deelname aan de stemming in België ingediend
kan worden door de onderdanen van de andere
Lidstaten van de Europese Unie bij het
gemeentebestuur van hun woonplaats (W.V.E.P.,
art 1§3, achtste lid)
De politieke formaties met een vertegenwoordiging in één van de parlementen dienen een verzoek in bij de Minister een aanvraag in om het gebruik van
letterwoorden of logo’s gebruikt tijdens vorige verkiezingen te verbieden, vóór 28 februari 2019 (W.V.E.P., art. 21, § 2, vierde lid; KWB 116 § 4; V. Vl.P. P. W.
G, art. 13; W.B.H.P. art 10; W.P. D.G. art 22).

Vrijdag 1 maart 2019
(eerste dag van de tweede maand vóór de
verkiezing)
Het college van burgemeester en schepenen maakt de lijst op van de kiezers die geldt voor alle verkiezingen (W.V.E.P art. 3; KWB art. 10, § 3 KWB;
V.Vl.P.W.G. art. 2; W.B.H.P. art. 3; W.P.D.G. art. 7)

Datum waarop uiterlijk een aanvraag tot het
bekomen van exemplaren van de lijst van de
kiezers voor het Vlaams Parlement, het Waals
Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
en het Parlement van de Duitstalige
Gemeenschap bij aangetekende zending dient te
worden ingediend door de personen die in naam
van een politieke partij optreden en die er zich
schriftelijk toe verbinden een kandidatenlijst voor
deze verkiezing voor te dragen, of door een
kandidaat (V.VLP.W.G art 3§ 1; W.B.H.P. 3bis ;
W.P.D.G art 7bis).
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De consulaire beroepspost maakt de lijst op van
de Belgische kiezers die er ingeschreven zijn voor
de verkiezing van het Europees Parlement
(W.V.E.P., art. 7§ 1).

Uiterste datum waarop de consulaire
beroepsposten de kiezerslijst vastleggen (KWB,
180bis §5).
In theorie valt deze datum op 05 maart 2019.

Zodra de consulaire kiezerslijst vastgelegd is, verstuurt elk college van burgemeester en schepenen,
langs digitale weg, aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, de gegevens die nodig zijn
om het stembureau vast te stellen waar de Belgen die in het buitenland verblijven en die ervoor
gekozen hebben om persoonlijk in België te stemmen, dit recht zullen uitoefenen (KWB, art 180bis §5).
Vanaf de datum waarop de kiezerslijst vastgesteld moet zijn, kan ieder die ten onrechte ingeschreven,
weggelaten of van de kiezerslijst geschrapt is, of voor wie op deze lijst de vermeldingen
voorgeschreven in § 4, onjuist zijn, tot de twaalfde dag vóór die van de verkiezing bezwaar indienen bij
de minister van Buitenlandse Zaken of de door hem aangewezen persoon (KWB, art 180bis §6).
Vanaf deze datum en tot de twaalfde dag vóór de verkiezing, kan elke kiezer bij het college van burgemeester en schepenen een bezwaar indienen
betreffende de kiezerslijst. Het college van burgemeester en schepenen doet over elk bezwaar uitspraak binnen een termijn van vier dagen (W.V.E.P., art.
2, eerste en tweede lid, 2°; KWB art. 16; Vl. W. P. G. art. 9; W.B.H.P. art. 7bis; W. P. D. G. art. 9. Dit recht om bezwaar in te dienen tot de twaalfde dag voor
de stemming geldt voor alle verkiezingen, en alle kiezers (zowel in België als zij die buiten België verblijven).
De Minister van Binnenlandse Zaken stuurt voor
nazicht naar elke Lidstaat van herkomst de hem
betreffende lijst (richtlijnen van de Europese
Commissie
inzake
de
digitale
gegevensuitwisseling). Hij deelt vervolgens de
ontvangen informatie mede aan de gemeenten
teneinde, in voorkomend geval, de betrokken
personen van de kiezerslijst te laten schrappen.
Aan de betrokkenen wordt hiervan per
aangetekende brief kennis gegeven (W.V.E.P.,
art. 3bis).
maart 2019
(Tijdens de tweede maand vóór die van de
verkiezing)
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Het college van burgemeester en schepenen maakt twee lijsten op :
1°
de eerste bevat de personen die in aanmerking kunnen komen voor het vervullen van de functie van voorzitter van een
stemopnemingsbureau A (Kamer) , B (Parlement van gewest en gemeenschap) en C (Europees Parlement), voorzitter van een stembureau, of van
de functie van bijzitter in de stemopnemingsbureaus A, B en C;
2°
de tweede lijst bevat de kiezers die zouden kunnen aangewezen worden als bijzitter of plaatsvervangend bijzitter in een stembureau (naar
rata van 24 personen per kiesafdeling).
Deze lijsten moeten worden gezonden naar de voorzitter van het kantonhoofdbureau C (Europees Parlement). (KWB., art. 92)
De leden van de kiesbureaus moeten van Belgische nationaliteit zijn.

Dinsdag 12 maart 2019
(75e dag voor de verkiezing)
Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de lijst met verboden logo’s en letterwoorden door de Minister van Binnenlandse Zaken.
(W.V.E.P., art. 21, § 2, vierde lid; KWB 116 § 4; V. VL.P. P. W. G, art. 13; W.B.H.P. art 10; W.P. D.G. art 22).

vrijdag 22 maart 2019
(65e dag vóór de verkiezing)
Tussen 10 en 12 uur wordt aan de Minister van Binnenlandse zaken of diens gemachtigde de akte van neerlegging van het letterwoord of logo overhandigd
door een parlementslid-ondertekenaar (W.V.E.P., art. 20, derde lid; KWB 115bis; V.VL P. W. G, art. 12).

Om 12 uur houdt de Minister van Binnenlandse Zaken een loting ter aanwijzing van de volgnummers die zullen worden toegekend aan de kandidatenlijsten
die een beschermd letterwoord of logo zullen dragen (“nationale nummers”) (W.V.E.P., art. 20, vierde lid, KWB art. 115 bis).
(de tabel van beschermde letterwoorden en nummers worden 4 dagen later, op 26 maart 2019 in het Belgisch staatsblad bekend gemaakt (W.V.E.P. art 20,
vijfde lid; KWB art 115bis; V.VL P. W. G, art. 12; W.B.H.P. art. 10; W.P.D.G. art. 21)).
De Minister van Binnenlandse Zaken stelt de voorzitters van de collegehoofdbureaus en kieskringhoofdbureaus in kennis van de verschillende beschermde
letterwoorden of logo’s en hun volgnummers alsmede van de naam, de voornamen en het adres van de door de politieke formaties aangewezen personen
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en hun plaatsvervangers die allen gemachtigd zijn de kandidatenlijsten voor echt te erkennen (W.V.E.P., art 20, zesde lid; KWB 115 bis, V.VL P. W. G, art.
12; W.B.H.P. art. 10; W.P.D.G. art. 21).

maandag 25 maart 2019
(62e dag vóór de verkiezing)
Uiterste datum waarop het collegehoofdbureau en de kieskringhoofdbureaus A en B moeten samengesteld zijn (W.V.E.P., art. 12, § 2, tweede lid; KWB.
art. 94; V.VL.P.W.G. art. 7; W.B.H.P., art. 6; W.P.D.G. 11).
De voorzitters van de hoofdbureaus op niveau van elke college en elke kieskring delen binnen de 24 uur via elektronische weg hun contactgegevens mee
aan de FOD Binnenlandse Zaken.

dinsdag 26 maart 2019
(61e dag vóór de verkiezing)
Uiterste datum waarop de voorzitter van het
collegehoofdbureau met een bericht in alle
gemeenten van het kiescollege de plaats, de
dagen en uren bekendmaakt waarop hij de
voordrachten van kandidaten in ontvangst zal
nemen (W.V.E.P., art. 19, tweede lid).

Uiterste datum waarop de voorzitter van het
kieskringhoofdbureau A door een bericht
bekendmaken op welke plaats en op welke
dagen en uren zij de voordrachten van de
kandidaten in ontvangst zullen nemen (KWB, art.
115, derde lid).

Uiterste datum waarop de voorzitter van het
hoofdbureau van de kieskring B door een bericht
in alle gemeenten van de kieskring bekendmaakt
op welke plaats en op welke dagen en uren hij de
voordrachten van kandidaten in ontvangst zal
nemen (V.VL.P.W.G., art. 11, vierde lid, 1°;
W.B.H.P., art. 9, vierde lid ; W.P.D.G., art. 20, § 3,
1°).

Uiterste datum waarop de tabel van de beschermde letterwoorden of logo’s en hun volgnummers door de Minister van Binnenlandse Zaken in het Belgisch
Staatsblad wordt bekendgemaakt (W.V.E.P.art. 20, vijfde lid).

Vrijdag 29 maart 2019
(58e dag vóór de verkiezing)
Tussen 14 en 16 uur dienen de voordrachten van
kandidaten en de bewilligingsakten ter hand

Tussen 14 en 16 uur dienen de voordrachten van
kandidaten en de bewilligingsakten ter hand
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gesteld te worden aan de voorzitter van het
collegehoofdbureau (W.V.E.P., art. 19, eerste lid
en art. 21, § 2, zesde lid).

gesteld te worden aan de voorzitter van het
kieskringhoofdbureau (KWB, art 115).

gesteld te worden aan de voorzitter van het
kieskringhoofdbureau/gewestbureau
(V.VL.P.W.G., art. 11, eerste lid, en 14, vijfde lid;
W.B.H.P., art. 9, eerste lid; W.P.D.G., art. 20, § 1
en 22, negende lid).

De kandidaten en de kiezers die de voordrachten van kandidaten hebben ingeleverd mogen ter plaatse inzage nemen van alle ingediende voordrachten en
schriftelijk hun opmerkingen aan het collegehoofdbureau en de kieskringhoofdbureaus meedelen (W.V.E.P., art. 22; K.W.B. art. 119; V.VL.P.W.G. art. 15§1;
W.B.H.P., art. 12§1; W.P.D.G., art. 24).

zaterdag 30 maart 2019
(57e dag vóór de verkiezing)
Van 9 tot 12 uur, uiterste termijn gedurende welke
de voordrachtsakten en de bewilligingsakten
mogen ter hand gesteld worden aan de voorzitter
van het collegehoofdbureau (W.V.E.P., art. 19,
eerste lid en art. 21, § 2, zesde lid).

Tussen 09 en 12 uur worden de akten van
voordracht van de kandidaten en de akten van
bewilliging van de kandidaatstelling neergelegd
bij de voorzitter van het kieskringhoofdbureau A
(KWB, art. 115, eerste en laatste lid en 116, §4,
vijfde lid).

Van 09 tot 12 uur moeten de voordrachten van
kandidaten en de akten van bewilliging worden
overhandigd aan de voorzitter van het
hoofdbureau van de kieskring (V.VL.P.W.G., art.
11, eerste lid, en 14, vijfde lid; W.B.H.P., art. 9,
eerste lid; W.P.D.G., art. 20, § 1 en 22, negende
lid).

Onmiddellijk na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de kandidatenlijsten, doen de voorzitter van het collegehoofdbureau en de
kieskringhoofdbureaus A en B, langs digitale weg, een uittreksel uit alle ingediende lijsten toekomen aan de Minister van Binnenlandse Zaken teneinde de
schrapping uit te voeren van de kandidaten die op meer dan één lijst voorkomen (W.V.E.P., art. 21, § 5, derde lid; KWB, art. 118, vijfde lid; V.VL.P.W.G.
art.27 § 2, tweede lid W.B.H.P. art 21 § 2, tweede lid; W.P.D.G., art. 49 § 4.).
De kandidaten en de kiezers die de voordrachten van kandidaten hebben ingeleverd, mogen ter plaatse inzage nemen van alle ingediende voordrachten en
schriftelijk hun opmerkingen aan het collegehoofdbureau en de kieskringhoofdbureau meedelen (W.V.E.P., art. 22; KWB, art. 119, eerste en tweede lid;
V.VL.P.W.G. art. 15 § 1, tweede lid W.B.H.P. art 12, tweede lid; W.P.D.G., art. 24).
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maandag 1 april 2019
(55e dag vóór de verkiezing)
Tussen 13 en 16 uur, laatste termijn gedurende dewelke de kandidaten en de kiezers die de voordrachten van kandidaten hebben ingeleverd ter plaatse
inzage mogen nemen van alle ingediende voordrachten en schriftelijk hun opmerkingen aan het collegehoofdbureau en de kieskringhoofdbureaus mogen
meedelen (W.V.E.P., art. 22; KWB, art. 119, derde lid; V.VL.P.W.G., art. 15, § 1; W.B.H.P., art. 12, § 1; W.P.D.G. art.24, § 1).
Om 16 uur sluit het collegehoofdbureau de
kandidatenlijsten voorlopig af (W.V.E.P., art. 22).

Om 16 uur sluit de voorzitter van het
kieskringhoofdbureau A voorlopig de
kandidatenlijsten af (KWB, art. 119, laatste lid).

Om 16 uur sluit het hoofdbureau van de kieskring
de kandidatenlijst voorlopig af V.VL.P.W.G. art. 15
§ 1, tweede lid W.B.H.P. art 12 § 1, tweede lid;
W.P.D.G., art. 24 § 1).

De aanpassingen die aangebracht worden aan de lijsten moeten langs digitale weg meegedeeld worden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken (FODBiZa). (W.V.E.P., art. 22; KWB, art. 119, laatste lid; V.VL.P.W.G., art. 15, § 1, tweede lid; W.B.H.P., art. 12, § 1, tweede lid; W.P.D.G. art.24, §
1).
Wanneer het collegehoofdbureau (of het hoofdbureau van de kieskring) de voordracht van bepaalde kandidaten onregelmatig verklaart, worden de redenen
van die beslissing in het proces-verbaal opgenomen en wordt onmiddellijk een uittreksel hieruit, met de woordelijke opgave van de aangevoerde redenen, bij
aangetekende brief toegezonden aan de kiezer of de kandidaat die de akte waarop de afgewezen kandidaten voorkomen heeft ingeleverd (W.V.E.P., art. 22;
KWB, art. 119, derde lid; V.VL.P.W.G., art. 15, § 1; W.B.H.P., art. 12, § 1; W.P.D.G. art.24, § 1).
Wanneer de onverkiesbaarheid van een kandidaat als reden is aangevoerd wordt het uittreksel uit het proces-verbaal op dezelfde wijze ook aan die
kandidaat gestuurd ingeleverd (W.V.E.P., art. 22; KWB, art. 119, derde lid; V.VL.P.W.G., art. 15, § 1; W.B.H.P., art. 12, § 1; W.P.D.G. art.24, § 1).
Onmiddellijk na de voorlopige vaststelling van de
kandidatenlijst stuurt de voorzitter van het
collegehoofdbureau aan de Minister van
Binnenlandse Zaken, per nationaliteit, de lijst van
de kandidaten die onderdaan zijn van een andere
Lidstaat van de Europese Unie en wier
kandidatuur aanvaard werd en de lijst van
degenen wier kandidatuur afgewezen werd
(W.V.E.P., art. 21, § 7).
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De Minister van Binnenlandse Zaken deelt deze
documenten voor nazicht aan elke betrokken
Lidstaat van herkomst mede (W.V.E.P., art. 21, §
7, derde lid).

dinsdag 2 april 2019
(54e dag vóór de verkiezing)
Tussen 13 en 15 uur kunnen zij die de tijdens de voorlopige afsluiting der kandidatenlijsten aanvaarde of afgewezen lijsten hebben ingediend, of bij hun
ontstentenis, een van de erop voorkomende kandidaten, op de plaats aangewezen voor het indienen van de voordrachten, bij de voorzitter van het
collegehoofdbureau of de kieskringhoofdbureaus een met redenen omkleed bezwaarschrift tegen de aanvaarding van bepaalde kandidaten indienen.
De voorzitter van het collegehoofdbureau/kieskringhoofdbureau geeft aan de kiezer of aan de kandidaat die de betwiste voordracht heeft ingediend bij
aangetekende brief onmiddellijk kennis van het bezwaar onder vermelding van de aangevoerde redenen.
Wanneer de verkiesbaarheid van een kandidaat wordt betwist, wordt ook hij op dezelfde wijze daarover rechtstreeks ingelicht.(W.V.E.P. art. 22; KWB, art.
121, derde lid, K.W.B., art. 121, eerste lid, zoals gewijzigd bij V.VL.P.W.G., art. 15, § 3, 1°; bij W.B.H.P., art. 12, § 3; bij W.P.D.G., art. 24, § 3).
De kandidaten kunnen bij het collegehoofdbureau
bezwaar indienen tegen de taalverklaring
voorgeschreven bij artikel 21, § 2, zesde lid, en
afgelegd door een kandidaat die door kiezers is
voorgedragen (W.V.E.P., art. 22, tweede lid, 5°).

donderdag 4 april 2019
(52e dag vóór de verkiezing)
Tussen 14 en 16 uur kunnen zij die de aanvaarde of afgewezen lijsten hebben ingediend, of, bij hun ontstentenis, een van de erop voorkomende kandidaten,
op de plaats aangewezen voor het inleveren van de voordrachten, bij de voorzitter van het collegehoofdbureau/kieskringhoofdbureau tegen ontvangstbewijs
een memorie indienen tot betwisting van de onregelmatigheden waarmee bij het voorlopige afsluiten van de kandidatenlijst rekening is gehouden of die de
dag na die afsluiting ingeroepen zijn. Wanneer de onregelmatigheid gelegen is in de onverkiesbaarheid van een kandidaat, kan een memorie worden
ingediend met inachtneming van dezelfde regels. In voorkomend geval kunnen dezelfde personen een verbeterings- of aanvullingsakte indienen (W.V.E.P.,
art. 22; KWB, art. 123, tweede lid; V.VL.P.W.G., art. 15, § 3, 2°; bij W.B.H.R, art.12, § 3; bij W.P.D.G. art. 24, § 3).
► Agenda « Gelijktijdige Verkiezingen van 26 mei 2019 – www.verkiezingen.fgov.be

11

Uiterlijk om 16 uur geeft de Minister van Binnenlandse Zaken aan de voorzitter van het collegehoofdbureau/het kieskringhoofdbureau kennis van de
eventuele meervoudige kandidaatstellingen (W.V.E.P., art. 21, § 5, vierde lid; KWB, art. 118, laatste lid; V.VL.P.W.G., 27, §2, laatste lid; W.B.H.P. art. 21, §2,
laatste lid).
Om 16 uur vergaderen het collegehoofdbureau/de kieskringhoofdbureas en onderzoeken de stukken die de voorzitter overeenkomstig de artikelen 121, 122
en 123 ontvangen heeft, Na beslssing hieromtrent wordt de kandidatenlijst eventueel verbeterd en definitief afgesloten (W.V.E.P., art. 22; KWB, art. 124,
eerste en tweede lid; V.VL.P.W.G., art. 15, § 3, 2°; bij W.B.H.P., art. 12, §3; bij W.P.D.G., art. 24, § 3).
De aanpassingen die aangebracht worden aan de lijsten moeten langs digitale weg meegedeeld worden aan de FOD Binnenlandse Zaken.
De voorzitter stuurt onverwijld aan de Minister van
Binnenlandse Zaken de wijzigingen die zijn
opgetreden ten opzichte van de kandidaten die
onderdaan zijn van een andere Lidstaat van de
Europese Unie. De Minister van Binnenlandse
Zaken deelt deze documenten voor nazicht mede
aan elke betrokken Lidstaat van herkomst
(W.V.E.P., art. 21, § 7).
In geval van verwerping van een kandidatuur wegens onverkiesbaarheid van de kandidaat of in geval van indiening van een bezwaar gegrond op de
onverkiesbaarheid van een kandidaat, verzoekt de voorzitter, naargelang van het geval, de kandidaat (of zijn gemachtigde) of de indiener van het bezwaar
(of zijn gemachtigde) op het proces-verbaal een verklaring van beroep te ondertekenen. (W.V.E.P., art. 22; KWB., art. 125, eerste en tweede lid;
V.VL.P.W.G., art. 15, § 3, 2°; bij W.B.H.P., art. 12, §3; bij W.P.D.G., art. 24, § 3)
De voorzitters van de hoofdbureaus van de
kieskringen waar een of meer kandidaten zich het
recht hebben voorbehouden om een verklaring
van lijstenverbinding af te leggen, zenden aan de
voorzitter van het provinciaal centraal bureau
bedoeld in artikel 24, § 1, van de gewone wet van
16 juli 1993, de kandidatenlijst, zodra deze
definitief is afgesloten, of brengen te zijner kennis
dat de verkiezing zonder strijd is verlopen
(V.VL.P.W.G., art. 24, § 4).
N.B.
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enkel mogelijk bij de verkiezing van het Waals
Parlement.
In geval van beroep verdaagt het collegehoofdbureau/hoofdbureau van de kieskring de verrichtingen hierboven (W.V.E.P. art 25, KWB art 128bis;
V.VL.P.W.G., art. 17, § 3; W.B.H.P., art. 14, § 3 ; W.P.D.G., art 27).
Om 16 uur gaat het collegehoofdbureau over tot
een bijkomende loting, teneinde een volgnummer
toe te kennen aan de lijsten die er op dat ogenblik
nog geen hebben, beginnend met de volledige
lijsten. (art. 24 § 2 W.V.E.P) Deze loting gebeurt
in het hoofdbureau van het Nederlands
kiescollege tussen de onpare nummers en in het
hoofdbureau van het Frans kiescollege tussen de
pare nummers, die onmiddellijk volgen op het
hoogste nummer dat is toebedeeld bij de
nationale loting.
De voorzitters van bovenvermelde
collegehoofdbureaus delen onverwijld de uitslag
van hun loting mee aan de voorzitter van het
Duitstalige kiescollege. Deze gaat op zijn beurt
over tot een bijkomende loting tussen de
nummers die onmiddellijk volgen op het hoogste
nummer dat is toegekend door de voorzitter van
het Nederlandse of Franse kiescollege.
De kandidatenlijsten worden verstuurd naar alle
gemeenten van respectievelijk de Vlaamse, de
Waalse en de Duitstalige kieskring waar ze dienen
aangeplakt te worden. Een afschrift van de
kandidatenlijsten die voorgedragen worden in het
Franse en in het Nederlandse kiescollege wordt
gezonden aan de voorzitter van het hoofdbureau
van de kieskring Brussel-Hoofdstad en aan de
► Agenda « Gelijktijdige Verkiezingen van 26 mei 2019 – www.verkiezingen.fgov.be

13

voorzitter van het kanton Sint-Genesius-Rode die
deze lijsten in alle gemeenten van de kieskring
Brussel-Hoofdstad en het kanton Sint-GenesiusRode doen aanplakken (W.V.E.P., art. 23,
tweede en derde lid).
Een afschrift van het door het Nederlandse of
Franse collegehoofdbureau opgemaakte
modelstembiljet wordt onverwijld gezonden aan
de voorzitter van het hoofdbureau van de
kieskring Brussel-Hoofdstad en aan de voorzitter
van het hoofdbureau van elke provincie die
naargelang van het geval, tot de Vlaamse of
Waalse kieskring behoort (W.V.E.P., art. 24, § 1).
De voorzitter van het hoofdbureau van elke
provincie, de voorzitter van het hoofdbureau van
de kieskring Brussel-Hoofdstad en de voorzitter
van het Duitstalige kiescollege laten de
stembiljetten drukken (W.V.E.P., art. 26, § 1,
eerste lid). De voorzitter van het
provinciehoofdbureau van Vlaams-Brabant laat op
de stembiljetten bedoeld voor het kieskanton SintGenesius-Rode de kandidatenlijsten van het
Franse en het Nederlandse kiescollege
vermelden.
Voor de kieskantons met elektronische stemming
worden de afdrukken van de schermen, waarop
de lijsten en de kandidatenlijsten zullen
verschijnen ter goedkeuring voorgelegd aan de
voorzitter van het desbetreffende
collegehoofdbureau/kieskringhoofdbureau (Wet
van 07 februari 2014 tot organisatie van de
► Agenda « Gelijktijdige Verkiezingen van 26 mei 2019 – www.verkiezingen.fgov.be
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elektronische stemming met papieren bewijsstuk).

vrijdag 5 april 2019
(51e dag vóór de verkiezing)
De kandidaten vragen via een attest afkomstig
van de personen die een lijst voor de verkiezing
van de verkiezing van het Europees parlement
hebben ingediend dat het volgnummer ook voor
de verkiezingen van de Kamer wordt toegekend
(KWB, art. 128ter)
De voorzitters van de kieskringhoofdbureaus
gaan om 10:00 over tot een bijkomende loting
voor lijsten die nog geen nummer hebben (KWB,
art. 128ter §3)

Vlaams Parlement en het Parlement van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
De kandidaten vragen via een attest afkomstig
van de personen die een lijst voor de verkiezing
van de verkiezing van het Europees parlement of
van de Kamer van volksvertegenwoordigers
hebben ingediend dat het volgnummer ook voor
de verkiezingen van het Parlement wordt
toegekend (V.VL.P.W.G., art. 41 quinquies en
W.B.H.R, art.38)
De voorzitter van het kieskringhoofdbureau moet
uiterlijk op deze datum en voor 14 uur bij de
voorzitter van het Nederlandse, Franse of
Duitstalige kiescollege/voorzitters van de
kieskringhoofdbureaus, afhankelijk van het geval,
op elektronische wijze over tot controle van de
identiteit van deze personen .
Om 14 uur wordt een bijkomende loting
georganiseerd door de voorzitters van de
hoofdbureaus van de kieskringen voor de lijsten
die nog geen nummer hebben (V.VL.P.W.G. art
41quinquies; W.B.H.R. art. 38).

► Agenda « Gelijktijdige Verkiezingen van 26 mei 2019 – www.verkiezingen.fgov.be
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Nummering van de lijsten en opmaak van het
stembiljet met de rangschikking van de
kandidaten en opvolgers (KWB, art. 127, eerste
alinea en art 128ter)

Het hoofdbureau van de kieskring gaat over tot
nummering van de lijsten en stelt het stembiljet op
(V.VL.P.W.G. art 41quinquies; W.B.H.R. art. 38)

De kandidatenlijst wordt onverwijld aangeplakt
in alle gemeenten van de kieskring.
In het kieskanton Sint-Genesius-Rode worden de
kandidatenlijsten die zijn voorgedragen in de
kieskring Vlaams-Brabant en de kandidatenlijsten
die zijn voorgedragen in de kieskring BrusselHoofdstad aangeplakt (KWB, art 127, derde
alinea).
De voorzitter van het hoofdbureau van de
kieskring bedoeld bij artikel 94bis, §2, laat de
stembiljetten op wit stempapier drukken voor de
verkiezing van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers (KWB, art. 129). De
voorzitter van de kieskring Vlaams-Brabant doet
op de stembiljetten voor het kanton SintGenesius-Rode de kandidatenlijsten vermelden
van de kieskring Vlaams-Brabant en de kieskring
Brussel-Hoofdstad.

De voorzitter van het kieskringhoofdbureau B laat
de stembiljetten op roze stempapier drukken.
Daags vóór de stemming bezorgt de voorzitter
van het hoofdbureau van de kieskring de gedrukte
stembiljetten aan de voorzitters van de
stembureaus (V.VL.P.W.G., art. 17, §§ 4 en 5)

Voor de kieskantons met elektronische stemming worden de afdrukken van de schermen, waarop de
lijsten en de kandidatenlijsten zullen verschijnen ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter van het
desbetreffende kieskringhoofdbureau A en B (Wet van 07 februari 2014 tot organisatie van de
elektronische stemming met papieren bewijsstuk).
Tussen 11 en 13 uur houdt de voorzitter van het hof van beroep zich in zijn kabinet ter beschikking van de voorzitter van het collegehoofdbureau om er uit
zijn handen te ontvangen een uitgifte van de processen-verbaal houdende de verklaringen van beroep, alsmede alle stukken betreffende de geschillen
waarvan de hoofdbureaus kennis hebben gehad. Bijgestaan door zijn griffier maakt hij van deze overhandiging akte op (W.V.E.P., art. 22; KWB, art; 125
bis; V.VL.P.W.G., art. 15, § 3, 4°; bij W.B.H.P., art. 12, § 3, 4°; bij W.P.D.G., art. 24, § 3, 6° ).
► Agenda « Gelijktijdige Verkiezingen van 26 mei 2019 – www.verkiezingen.fgov.be
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zaterdag 6 april 2019
(50e dag vóór de verkiezing)
In het geval dat geen beroep wordt ingesteld deelt
de voorzitter van het collegehoofdbureau vanaf
deze datum de officiële kandidatenlijst mee aan
de kandidaten en aan de kiezers die hen hebben
voorgedragen, indien zij het vragen (W.V.E.P.,
art. 23, vijfde lid).

Uiterste datum voor de mededeling door de
voorzitter van het kieskringhoofdbureau A van de
officiële kandidatenlijsten aan de kandidaten en
de kiezers die hun hebben voorgedragen, indien
ze hierom verzoeken (KWB, art. 127, tweede lid).

De voorzitter van het hoofdbureau van de
kieskring B deelt de officiële kandidatenlijsten mee
aan de kandidaten en aan de kiezers die hen
hebben voorgedragen, indien zij hierom vragen
(V.VL.P.W.G. art 16 § 2; W.B.H.P. art. 13 §2 ).

Donderdag, 11 april 2019
(45e dag vóór de verkiezing)
Van 14:00 tot 16:00 worden de wederzijdse
verklaringen tot lijstenverbintenis ingediend, tegen
ontvangstbewijs van de voorzitter van het
gewestbureau (B.W.B.I., art. 16bis, § 2).

Vanaf 16:00 sluit het gewestbureau de tabel van
lijstenverbintenis af.

zaterdag 13 april 2019
(43e dag vóór de verkiezing)
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Uiterste datum waarop de Nederlandse of de
Franse kamer van de Raad van State een
uitspraak dient te doen nopens het beroep
ingesteld tegen de beslissingen door het
collegehoofdbureau getroffen in verband met
bezwaarschriften die de onverkiesbaarheid
inroepen op grond van de taalverklaring afgelegd
door de door de kiezers voorgedragen
kandidaten. De beslissing van de Raad van
State moet onmiddellijk aan de voorzitter van het
betrokken collegehoofdbureau worden
medegedeeld. (K.W.B., art. 121, aangevuld bij de
W.V.E.P., art. 22).

maandag 15 april 2019
(41e dag vóór de verkiezing)
In het geval van beroep ingediend op 4 april 2019
(definitieve afsluiting)
Om 10 uur 's morgens, zelfs indien die dag
een feestdag is, wordt de zaak zonder
dagvaarding of oproeping voor de eerste
kamer van het hof van beroep van Antwerpen
of Luik gebracht, naargelang het kandidaten
betreft die voorgedragen zijn voor het
Nederlandse of het Franse kiescollege, of voor
de vijfde kamer van het hof van beroep van
Luik als het kandidaten betreft die
voorgedragen zijn voor het Duitstalige
kiescollege.

Om 10 uur, zelfs indien deze dag een feestdag is,
wordt het beroep tegen de afwijzing door het
hoofdbureau van de kieskring A van een
kandidatuur wegens onverkiesbaarheid van een
kandidaat of van een bezwaar, gegrond op de
onverkiesbaarheid van een kandidaat, zonder
dagvaarding of oproeping, voor de Eerste Kamer
van het Hof van Beroep van het rechtsgebied voor
de verkiezing van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers gebracht.
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Het beschikkende gedeelte van het arrest
wordt door de zorg van het openbaar
ministerie via de snelste weg ter kennis
gebracht van de voorzitter van het betrokken
collegehoofdbureau.

Het beschikkende gedeelte van het arrest van het
Hof van Beroep wordt digitaal ter kennis van de
voorzitter van het hoofdbureau van de
kieskringhoofdbureau A gebracht (KWB, art.
125ter, vijfde lid).

Het arrest wordt via de snelste weg ter kennis
gebracht aan het kieskringhoofdbureau.

Het dossier van het hof wordt, met een uitgifte
van het arrest, binnen acht dagen
toegezonden aan de griffier van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers (K.W.B., art. 125,
derde lid en art. 125ter, zoals gewijzigd bij de
W.V.E.P., art. 22).

Het dossier van het Hof wordt, met een uitgifte
van het arrest, binnen acht dagen toegezonden
aan de griffier van de Vergadering die belast is
met het onderzoek van de geloofsbrieven van de
gekozenen (KWB, art. 125ter, zesde lid).

Het dossier van het hof wordt, met een uitgifte van
het arrest, binnen acht dagen toegezonden aan
de griffier van de vergadering die belast is met het
onderzoek van de geloofsbrieven der gekozenen
(K.W.B., art. 125 en 125ter, zoals gewijzigd bij
V.VL.P.W.G., art. 15, § 3, 5°; bij W.B.H.P., art. 12,
§ 3, 5°; bij W.P.D.G., art. 24, § 3, 5° en 7°).

Indien er een beroep is zoals hierboven vermeld,
vergadert het kieskringhoofdbureau A om 18 uur.
Het doet de verrichtingen bepaald in de artikelen
126 (afkondiging van de gekozenen zonder strijd),
127 en 128 (opmaak van het stembiljet,
aanplakking van de kandidatenlijst en nummering)
en vergadert om tot die verrichtingen te kunnen
overgaan, zodra het in kennis is gesteld van de
beslissingen van het Hof van Beroep (KWB, art.
128bis, eerste volzin).

In geval van beroep vergadert het hoofdbureau
van de kieskring, om 18 uur, om te kunnen
overgaan tot de verrichtingen bepaald in artikel 16
van deze wet, in artikel 28ter van de bijzondere
wet en in artikel 17, § 2, van deze wet
(afkondiging van de namen der gekozenen, het
opmaken van het stembiljet, het aanplakken van
de kandidatenlijsten en de nummering), zodra het
in kennis is gesteld van de beslissingen van het
hof van beroep (V.VL.P.W.G., art. 17, § 3;
W.B.H.P., art. 14, § 3; W.P.D.G., art; 27).

Om 18 uur vergadert het collegehoofdbureau om
over te gaan tot de in punt 15, 3) en 6) tot 9)
bedoelde verrichtingen zodra het in kennis is
gesteld van de in verband met het beroep
genomen beslissing (W.V.E.P., art. 25, eerste
lid).

De voorzitter van het kieskringhoofdbureau A laat
de stembiljetten voor de verkiezing van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers met zwarte inkt op
wit stempapier drukken. (KWB, art. 129).
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dinsdag 16 april 2019
(40e dag vóór de verkiezing)
In het geval van beroep, deelt de voorzitter van
het betrokken collegehoofdbureau, vanaf deze
datum, de officiële kandidatenlijst mee aan de
kandidaten en aan de kiezers die hen hebben
voorgedragen, indien zij het vragen (W.V.E.P.,
art. 25, tweede lid).

Vanaf deze datum deelt de voorzitter van het
hoofdbureau van de kieskring de officiële
kandidatenlijst mee aan de kandidaten en aan de
kiezers die hen hebben voorgedragen, indien zij
het vragen (KWB, 128 bis)

Vanaf deze datum deelt de voorzitter van het
hoofdbureau van de kieskring de officiële
kandidatenlijst mee aan de kandidaten en aan de
kiezers die hen hebben voorgedragen, indien zij
het vragen (V.VL.P.W.G., art. 16, § 2, derde lid ;
W.B.H.P., art. 13, § 2, derde lid ; W.P.D.G., art.
27).

Dinsdag 23 april 2019
(33e dag vóór de verkiezing)
Uiterste datum waarop de voorzitter van het kantonhoofdbureau moet zijn aangewezen. De voorzitters van de kantonhoofdbureaus delen binnen de 24 uur
via elektronische weg hun contactgegevens mee aan de FOD Binnenlandse Zaken (W.V.E.P. art. 12bis KWB. art. 95bis §12,1°; V.VL.P.W.G. art.7bis;
W.B.H.P. art. 3 ; W.P. D.G. art. 14 §7, 2°).
Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen naar de voorzitter van het kantonhoofdbureau C de lijst van de kiezers stuurt die kunnen
worden aangewezen als bijzitter of als plaatsvervangend bijzitter, naar rata van 24 personen per kiesafdeling. De personen die kunnen worden
aangewezen worden daarvan in kennis gesteld (W.V.E.P. art. 12; KWB. art. 95 §12,1°; V.VL.P.W.G. art.7; W.B.H.P. art. 3 ; W.P. D.G. art. 14 §7, 2°). Deze
lijst geldt voor alle verkiezingen.

maandag 6 mei 2019
(24e dag vóór de verkiezing)
Uiterste datum waarop de voorzitters van het provinciehoofdbureau (Europees Parlement) en het
kieskringhoofdbureau A (de Kamer) de witte en blauwe stembiljetten naar het Ministerie van
Buitenlandse Zaken sturen voor de Belgische kiezers in het buitenland, die gekozen hebben voor de
persoonlijke stemming of de stemming bij volmacht in de diplomatieke of consulaire beroepsposten
(KWB, art. 180quinquies, § 2 en 180sexies, § 5).
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Uiterste datum waarop de voorzitters van het provinciehoofdbureau (Europees Parlement) en het
kieskringhoofdbureau A (Kamer) de kiesomslagen met stembiljetten via de diplomatieke en consulaire
beroepsposten , sturen naar de Belgische kiezers in het buitenland die gekozen hebben voor de
stemming per briefwisseling (KWB, art. 180septies, § 1).

maandag 6 mei 2019
(20e dag vóór de verkiezing)
Uiterste datum waarop de Minister van
Binnenlandse Zaken gehouden is de
maximumbedragen bekend te maken die
berekend worden in overeenstemming met de
bepalingen van art. 2, §2, 1° en §3, 1°, van de wet
van 4 juli 1989, die de kandidaten en de lijsten
mogen uitgeven (art. 3 van de wet van 4 juli 1989
betreffende de controle en de beperking van de
verkiezingsuitgaven en de financiering en de open
boekhouding van de politieke partijen).
Uiterste datum waarop de volmacht van de Belg die in het buitenland verblijft en die bij volmacht stemt
in België of in een diplomatieke post respectievelijk bij de gemeente van inschrijving of de diplomatieke
post moet toekomen (KWB, art. 180quater, §3 en art. 180sexies, §3).

donderdag 9 mei 2019
(17e dag vóór de verkiezing)
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Tussen 14 en 16 uur worden de verklaringen van
lijstenverbinding, tegen ontvangstbewijs,
overhandigd aan de voorzitter van het
hoofdbureau van de kieskring dat in de
provinciehoofdplaats zitting houdt. Dit bureau
fungeert als provinciaal centraal bureau
(V.VL.P.W.G., art. 24, § 1).
Zodra het 16 uur is maakt het provinciaal centraal
bureau de tabel op van de verbonden lijsten en
stuurt aan de voorzitters van de hoofdbureaus van
de kieskringen een afschrift van de lijsten waarop
kandidaten uit hun kieskring voorkomen. Deze
voorzitters doen de lijsten onmiddellijk in alle
gemeenten van hun kieskring aanplakken
De voorzitter van het provinciaal centraal bureau
stuurt het proces-verbaal van afsluiting van de
tabel van lijstenverbinding onverwijld en op
digitale wijze, door middel van de elektronische
handtekening via zijn/haar identiteitskaart, naar de
Minister van Binnenlandse Zaken.
(V.VL.P.W.G., art. 24, § 5).
N.B.
Lijstenverbindingen ("apparentering") zijn enkel
mogelijk bij de verkiezing van het Waals
Parlement. Ingevolge de provincialisering van de
kieskringen in Vlaanderen zijn er geen
lijstenverbindingen meer mogelijk voor het Vlaams
Parlement.
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zaterdag 11 mei 2019
(15e dag vóór de verkiezing)
Laatste dag waarop afschriften kunnen worden gevraagd aan de voorzitters van de kantonhoofdbureaus van de samenstelling van de stem- en
stemopnemingsbureaus (W.V.E.P., art. 15; K.W.B., art. 102, derde lid; V. VLP. W. G. art. 7; W.B.H.P. art. 6; W.P. D.G. art. 17).
De uiterste datum waarop de Minister van Binnenlandse Zaken in het Belgisch Staatsblad een bericht aan de kiezer doet verschijnen waarbij de datum van
de stemming, alsmede de uren van opening en sluiting van de stembureaus worden medegedeeld. Dit bericht vermeldt eveneens dat elke kiezer tot twaalf
dagen vóór de verkiezing een bezwaarschrift kan indienen bij het gemeentebestuur (K.W.B., art. 107, eerste en tweede lid; V.VLP.W.G. art 9; W.B.H.P. art.
7bis; W.P.D.G. art. 9).
De uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen een oproepingsbrief zendt aan elke kiezer. De kiezer die zijn oproepingsbrief niet
heeft ontvangen, kan hem, tot op de dag van de stemming 's middags, op de gemeentesecretarie afhalen (W.V.E.P., art. 16; K.W.B., art. 107, derde en
zesde lid, en V. VLP. W. G. art. 10; W.B.H.P. art. 8; W.P. D.G. art. 8).).
Dit geldt voor alle verkiezingen en voor alle kiezers die in België (en niet in het buitenland) stemmen.
De consulaire beroepspost verstuurt een oproepingsbrief naar de Belg die in het buitenland verblijft
(KWB, art 180ter §2)
Uiterste datum waarop de voorzitters van de kantonhoofdbureaus (A,B en C) een bericht in alle gemeenten van het kanton laat verschijnen waarbij
bekendgemaakt wordt op welke plaats hij dinsdag 21 mei 2019, vijfde dag vóór de verkiezing, tussen 14 en 16 uur, de aanwijzingen van de getuigen voor de
stemopnemingsbureaus C en alle stembureaus in ontvangst zal nemen (W.V.E.P., art. 19, derde lid, KWB 115,; (V.VL.P.W.G., art. 11, vierde lid, 2°;
W.B.H.P, art. 9, vierde lid ; W.P.D.G. art. 20, § 3, 1°).

zondag 12 mei 2019
(14e dag vóór de verkiezing)
Uiterste dag waarop het college van burgemeester en schepenen of gemeentecollege tegen ontvangstbewijs, enerzijds aan de voorzitter van het
kantonhoofdbureau op elektronische wijze een voor echt verklaard uittreksel van de kiezerslijst zendt, opgemaakt per stemafdeling, en anderzijds, aan
elke voorzitter van een stembureau, twee voor echt verklaarde uittreksels uit de lijst van de kiezers die opgeroepen werden om te stemmen in zijn afdeling
zendt (W.V.E.P; art. 11§1; KWB art. 93: V. VL. P. W. G. art. 7 ; W. B. H. P. art. 6;; . W.P.D.G. art. 13§ 2).
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Ten minste veertien dagen voor de verkiezingsdag bezorgen de colleges van burgemeester en
schepenen van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten bovendien, tegen ontvangstbewijs, twee
bijkomende voor echt verklaarde uittreksels uit de kiezerslijst, respectievelijk aan de adjunctarrondissementscommissaris van Tongeren en de arrondissementscommissaris van Moeskroen, die
deze onmiddellijk bezorgen aan de voorzitters van de stembureaus die door de minister van
Binnenlandse Zaken aangewezen werden met toepassing van artikel 89bis van het Kieswetboek.
.(W.V.E.P; art. 11§2)
Uiterste datum waarop de voorzitter van het kantonhoofdbureau C de definitieve tabel met de voorzitters van de stemopnemings- en stembureaus van het
kanton aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring en collegehoofdbureau zendt. Hij geeft kennis van deze aanwijzingen aan de voorzitter van
het kantonhoofdbureau A en aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau B (KWB., art. 96, tweede lid en art. 41, sexies, V.VL.P.W.G.).

dinsdag 14 mei 2019
(12e dag vóór de verkiezing)
Uiterste datum waarop elke kiezer de kiezerslijst tijdens de diensturen op het gemeentesecretariaat kan raadplegen (KWB., art. 16).
Uiterste datum waarop elke kiezer bij het college van burgemeester en schepenen een bezwaar kan indienen nopens de kiezerslijst (W.V.E.P., art. 2,
tweede lid, 2°; K.W.B., art. 18 en 19 en art. 180bis§6; V. VL. P. W. G. art. 4 ; W. B. H. P. art. 3ter;; . W.P.D.G. art. 8).

zaterdag 17 mei 2014
(8e dag vóór de verkiezing)
Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen gehouden is uitspraak te doen over elk bezwaar betreffende de kiezerslijst (W.V.E.P.,
art. 2, tweede lid, 2°; KWB., art. 25, eerste lid; ; V. VL. P. W. G. art. 4 ; W. B. H. P. art. 3ter;; . W.P.D.G. art. 8).
De voorzitter van het college van burgemeester en schepenen verzoekt onmiddellijk de reclamanten, als zij dat wensen, in een bijzonder register een
verklaring van beroep te ondertekenen. (W.V.E.P., art. 2, tweede lid, 2°; KWB., art. 26, tweede lid; ; V. VL. P. W. G. art. 4 ; W. B. H. P. art. 3ter;; . W.P.D.G.
art. 8).
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De burgemeester zendt onverwijld aan het Hof van Beroep een expeditie van de beslissingen van het college waartegen beroep is ingesteld alsook alle
documenten die de gedingen betreffen. De partijen worden verzocht voor het Hof te verschijnen binnen vijf dagen na ontvangst van het dossier en in elk
geval voor de dag die de verkiezing voorafgaat (W.V.E.P., art. 2, tweede lid, 2°; KWB., art. 27, eerste en tweede lid; V. VL. P. W. G. art. 4 ; W. B. H. P. art.
3ter;; . W.P.D.G. art. 8).

dinsdag 21 mei 2019
(5e dag vóór de verkiezing)
Uiterste datum waarop in de hoofdplaats van elke
provincie een provinciehoofdbureau dient
samengesteld te worden (W.V.E.P. art. 12, § 3,
eerste lid).
OPMERKING :
Het collegehoofdbureau van het Duitstalige
kiescollege oefent de aan het
provinciehoofdbureau verleende functies uit voor
wat de Duitstalige kieskring betreft (W.V.E.P., art.
12, § 3, zesde lid).
Tussen 14 en 16 uur neemt de voorzitter van het kantonhoofdbureau C de aanwijzingen van de getuigen voor de stembureaus in ontvangst.Deze aanwijzing
geldt voor alle verkiezingen (W.V.E.P., art. 19, derde lid en art. 28, eerste lid).
Van 14 tot 16 uur ontvangt de voorzitter van het
kantonhoofdbureau A eveneens de aanwijzingen
van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus
C (W.V.E.P., art. 19, derde lid en art. 28, eerste
lid).

Van 14 tot 16 uur ontvangt de voorzitter van het
kantonhoofdbureau de aanwijzingen van de
getuigen voor de stemopnemingsbureaus A
(V.VL.P.W.G., art. 41quater, alinea 3).

Van 14 tot 16 uur ontvangt de voorzitter van het
kantonhoofdbureau de aanwijzingen van de
getuigen voor de stemopnemingsbureaus B
(V.VL.P.W.G., art. 41quater, alinea 3).

Datum waarop de voorzitter van het kantonhoofdbureau, nadat de formaliteiten bepaald voor de aanwijzing van de getuigen zijn vervuld, bij loting overgaat
tot de aanwijzing van de stembureaus waarvan de stembiljetten door elk opnemingsbureau A, B en C onderzocht worden (K.W.B., art. 150, eerste lid). Dit
geldt voor alle verkiezingen.
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Vanaf 16 uur gaat de voorzitter van het kantonhoofdbureau over tot een loting teneinde het aantal getuigen aangewezen door alleenstaande kandidaten te
verminderen tot drie als dit aantal aangewezen voor een zelfde bureau meer dan drie is (W.V.E.P., art. 28, derde lid).en andere wetgeving
De voorzitter van het kantonhoofdbureau wijst de lokalen aan waar de stemopnemingsbureaus A, B en C gevestigd zijn. Hij geeft bij ter post aangetekende
brief aan de voorzitters en de bijzitters van de stemopnemingsbureaus A, B en C onmiddellijk kennis van de plaats waar ze hun taak zullen moeten vervullen
en hij wijst het lokaal aan waar hij zitting zal houden en waar hij het dubbel van de stemopnemingstabel in ontvangst zal nemen, overeenkomstig artikel 161,
achtste lid, van het Kieswetboek. Hij geeft onmiddellijk bij ter post aangetekende brief aan de voorzitters van de stembureaus kennis van de plaats van
vergadering van het stemopnemingsbureau dat de stembiljetten van hun bureau moet ontvangen (K.W.B., art. 151).
De voorzitter van elk provinciehoofdbureau, de
voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring
Brussel-Hoofdstad en die van het Duitstalige
kiescollege zenden de voor de verkiezing nodige
stembiljetten in verzegelde omslag aan de
voorzitter van elk kantonhoofdbureau C
(W.V.E.P., art. 26, § 1, tweede lid).

De voorzitters van het hoofdbureau van elke
kieskring sturen de nodige stembiljetten, in
verzegelde omslag naar de voorzitter van elk
kantonhoofdbureau A (KWB art 129).

De voorzitters van het hoofdbureau van elke
kieskring sturen de nodige stembiljetten, in
verzegelde omslag naar de voorzitter van elk
kantonhoofdbureau B (V. VL. P. W. G. art. 7§5 ;
W. B. H. P. art. 14§5;; . W.P.D.G. art. 30)

Woensdag 22 mei 2019
(vierde dag vóór de verkiezing)
Stemming van de Belgen die in het buitenland verblijven in de ambassades en consulaire posten, van
13 tot 21 uur plaatselijke tijd (KWB art 180quinquies §2)

Donderdag 23 mei 2019
(derde dag vóór de verkiezing)
Uiterste datum voor levering van de aangemaakte gegevensdragers (voor de stemming)
Uiterste datum waarop de voorzitters en de bijzitters van de stem-en opnemingsbureaus worden aangewezen (W.V.E.P. Art. 12; KWB. art 95 § 9;
V.Vl.P.W.G. art. 7; W.B.H.P. art. 3 ; W.P.D.G. art. 14 § 1)
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vrijdag 24 mei 2019
(voorlaatste dag vóór de verkiezing)
Uiterste datum waarop het Hof van Beroep gehouden is iedere persoon die een verklaring van beroep tegen de beslissing van het college van burgemeester
en schepenen betreffende de kiezerslijst heeft ondertekend, te verzoeken voor dit Hof te verschijnen (KWB., art. 27, tweede lid).
Het beschikkend gedeelte van het arrest wordt door toedoen van het openbaar ministerie met alle middelen onverwijld ter kennis gebracht van het college
van burgemeester en schepenen dat de beslissing waartegen beroep is ingesteld heeft genomen en van de andere partijen (KWB., art. 33, derde lid).

zaterdag 25 mei 2019
(dag vóór de verkiezing)
De voorzitter van het kantonhoofdbureau C doet,
tegen ontvangstbewijs, aan de voorzitter van elk
stembureau het voor zijn bureau bestemd aantal
stembiljetten overhandigen (W.V.E.P., art. 26, §
1, tweede lid, tweede zin).

De voorzitter van het kantonbureau A zendt aan
de voorzitter van elk stembureau, het aantal
stembiljetten nodig voor zijn/haar bureau, tegen
ontvangstbewijs (KWB, art. 129, derde lid).

De voorzitter van het kantonbureau B zendt aan
de voorzitter van elk stembureau, het aantal
stembiljetten nodig voor zijn/haar bureau, tegen
ontvangstbewijs V.VL.P.W.G. art. 17 § 5, eerste
alinea)

De voorzitter van het kantonhoofdbureau C zendt
aan de voorzitter van elk stemopnemingsbureau
het formulier dat hij heeft laten opmaken en dat de
voorzitters van de stemopnemingsbureaus na de
stemopneming moeten invullen (W.V.E.P., art.
26, § 1, vierde lid).

De voorzitter van het kieskringhoofdbureau A
zendt aan de voorzitter van elk
stemopnemingsbureau A het formulier dat hij
heeft laten opmaken overeenkomstig de
voorschriften van artikel 161 en dat de voorzitters
van de stemopnemingsbureaus na de
stemopneming moeten invullen (KWB, art. 129,
vierde lid).

Hij zendt terzelfder tijd aan de voorzitter van elk
stemopnemingsbureau B het formulier met de
tabel die deze na de stemopneming moet invullen
(V.VL.P.W.G., art. 17, § 5, eerste lid).

In de kieskantons met elektronische stemming zendt de voorzitter van het kantonhoofdbureau de nodige geheugendragers aan de voorzitters van de
stembureaus (Wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk).
Deze omslagen die de geheugendragers bevatten, hebben als opschrift de identificatie van het overeenkomstige stembureau. Een verzegelde omslag die
verschillend is per bureau en die eveneens afgegeven wordt tegen ontvangstbewijs aan de voorzitters van de kantonhoofdbureaus, bevat de nodige
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veiligheidselementen voor het gebruik van de geheugendragers.
Uiterste datum voor de kiezer bedoeld in art. 147 bis, 7° van het Kieswetboek, die afwezig is van zijn woonplaats op de dag van de stemming wegens een
tijdelijk verblijf in het buitenland, om bij de burgemeester van de woonplaats een aanvraag in te dienen om de onmogelijkheid om zich naar het bureau te
begeven, te doen vaststellen (volmacht).
Stemopneming van de stem van de Belgen in het buitenland door de gewestelijke
stemopnemingsbureaus (persoonlijke stemming of stemming bij volmacht in de ambassades en
diplomatieke posten, KWB art 180quinquies §5))
Uiterste datum waarop het hof van beroep een uitspraak doet over de beroepen in verband met de kiezerslijst (KWB art. 27)

zondag 26 mei 2019
(dag van de verkiezing – de stemming)
Tot op deze dag zendt het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter van elk stembureau de beslissingen die inschrijving op of afvoering
van de kiezerslijst ten gevolge hebben en die de kiezers betreffen die in zijn afdeling moeten stemmen (W.V.E.P., art. 11, § 2, tweede lid en 92 KWB).
OPMERKING :
De colleges van burgemeester en schepenen van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten zenden aan de voorzitters van de stembureaus respectievelijk
van Aubel en Heuvelland de beslissingen toe die inschrijving op of afvoering van deze lijst meebrengen (W.V.E.P., art. 11, § 3, tweede lid).
Wanneer de lijst van de personen die van de kiezerslijsten geschrapt moeten worden, kiezers van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten betreft, wordt
ze, voor wat de verkiezing van de federale Wetgevende kamers betreft, door het college van burgemeester en schepenen van elk van deze gemeenten
bovendien respectievelijk toegezonden aan de adjunct-arrondissementscommissaris van Tongeren en aan de arrondissementscommissaris van Moeskroen,
die ze onverwijld moeten toesturen aan de voorzitters van de stembureaus die met toepassing van artikel 89bis door de Minister van Binnenlandse Zaken
zijn aangewezen (KWB., art. 92bis).
Het stembureau moet ten laatste worden gevormd om kwart voor acht (K.W.B., art. 103, eerste lid; W.P.D.G. art. 18).
De kiezer die zijn oproepingsbrief niet heeft ontvangen, kan hem op de gemeentesecretarie afhalen tot 's middags (K.W.B., art. 107, zesde lid).
De kiezers worden tot de stemming toegelaten van 8 tot 14 uur. Kiezers die zich echter vóór 14 uur in het lokaal bevinden, worden nog tot de stemming
toegelaten (K.W.B., art. 142, eerste en tweede lid).
In geval het gaat om stembureaus met elektronische stemsystemen zullen de kiezers tot de stemming worden toegelaten tot 16 uur.
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Wanneer de stemming gesloten is :
maakt het stembureau een staat op van de
kiezers die op de kiezerslijsten van de stemafdeling voorkomen en niet aan de verkiezing hebben deelgenomen. Deze staat wordt binnen de drie dagen
toegezonden aan de vrederechter van het kanton (K.W.B., art. 146, eerste lid).
OPMERKING :
De staat van de kiezers van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten die hun stem hebben
uitgebracht respectievelijk in Aubel en in Heuvelland, wordt medegedeeld aan de voorzitters van de
hoofdbureaus van respectievelijk de kantons Voeren en Komen-Waasten, teneinde deze in staat te
stellen voor alle kiezers van de betrokken gemeenten de lijst op te maken van diegenen onder hen die
niet aan de verkiezing hebben deelgenomen (K.W.B., art. 146bis).
stelt het stembureau vast hoeveel stembiljetten in de stembus gestoken zijn, hoeveel er teruggenomen zijn en hoeveel er niet gebruikt zijn, en het
vermeldt deze getallen in het proces-verbaal. De voorzitter of een door hem aangewezen bijzitter, vergezeld door de getuigen, brengt al die omslagen (zie
de overzichtstabel in het PV van het stembureau) onmiddellijk naar het lokaal dat door de voorzitter van het kantonhoofdbureau is aangewezen (K.W.B., art.
147, eerste en achtste lid, zoals gewijzigd bij de W.V.E.P., art. 29, 4°).
Het uur waarop het stemopnemingsbureau C
moet zijn samengesteld, alsmede het uur waarop
met de stemopneming mag worden aangevangen
worden bepaald door de Koning (K.W.B., art.
152, zoals gewijzigd bij de W.V.E.P., art. 33, 3°,
a).
Het stemopnemingsbureau C wordt ten laatste om
16 uur samengesteld. Resultaten van de
stemopneming voor de verkiezing van het
Europees Parlement mogen echter slechts
vanaf 22 uur worden bekendgemaakt
(Europese verordening).

De dag van de stemming en de volgende
dagen – de stemopneming

Stemopnemingsverrichtingen
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1) Op het tijdstip bepaald door de Koning begint
het stemopnemingsbureau C (Europees
Parlement) met de stemopneming, maakt
onder de vorm van een tabel de uitslag van de
stemopneming op en zendt deze tabel aan de
voorzitter van het kantonhoofdbureau (K.W.B.,
art. 152, 155, 156, § 1, 157 tot 159 en 161,
eerste tot achtste lid, zoals aangevuld of
gewijzigd bij de W.V.E.P., art. 33, 3° en 4°,
eerste lid, en 34, eerste en tweede lid).
N.B. * De gedeeltelijke en volledige uitslagen
vanuit de traditionele kieskantons en de
volledige uitslagen vanuit de elektronische
kieskantons worden direct langs digitale weg
verstuurd naar FOD BIZA (K.W.B., art. 161).
*In de kieskantons van het Brussels kiesgebied en
het Duitstalig kiesgebied geschiedt de stemming
volledig elektronisch. Dit is ook het geval voor
een aantal kieskantons in Vlaanderen. Er zijn
geen stemopnemingsbureaus meer. De
totalisatie van de stemmen gebeurt direct op het
enige kantonhoofdbureau.

1) Elk stepopnemingsbureau A (Kamer) neemt
de stembiljetten van de verschillende
stembureaus in ontvangst (KWB., art. 149).

N.B.

*In de kieskantons van het Brussels
kiesgebied en het Duitstalig kiesgebied
geschiedt de stemming volledig
elektronisch. Dit is ook het geval voor
een aantal kieskantons in Vlaanderen.
Er zijn geen stemopnemingsbureaus
meer. De totalisatie van de stemmen
gebeurt direct op het enige
kantonhoofdbureau.

*Het kantonhoofdbureau A totaliseert op
elektronische wijze een verzamelstaat met alle
uitslagen voor geheel het kanton. De
voorzitter zendt vervolgens langs digitale weg,
tegen ontvangstbewijs, deze tabel naar de
voorzitter van de kieskring (Kamer).

*Het kantonhoofdbureau C totaliseert op
elektronische wijze een verzamelstaat met alle
uitslagen voor geheel het kanton. De voorzitter
zendt vervolgens langs digitale weg, tegen
ontvangstbewijs, deze tabel naar de voorzitter van
het provinciehoofdbureau (Europees Parlement).
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1) Ieder stemopnemingsbureau B (Parlementen)
neemt de stembiljetten van verscheidene
stembureaus in ontvangst (K.W.B., art. 149).

N.B.

*In de kieskantons van het Brussels
kiesgebied en het Duitstalig kiesgebied
geschiedt de stemming
volledigelektronisch. Dit is ook het
geval voor een aantal kieskantons in
Vlaanderen. Er zijn geen
stemopnemingsbureaus meer. De
totalisatie van de stemmen gebeurt
direct op het enige kantonhoofdbureau.

*Het kantonhoofdbureau B totaliseert op
elektronische wijze een verzamelstaat met alle
uitslagen voor geheel het kanton. De
voorzitter zendt vervolgens langs digitale weg,
tegen ontvangstbewijs, deze tabel naar de
voorzitter van de kieskring (Gewest- of
Gemeenschapsparlementen).

30

2) Het kantonhoofdbureau C totaliseert, onder de
vorm van een tabel, de uitslagen voor geheel
het kanton (Europees Parlement) (K.W.B., art.
161, negende en tiende lid en W.V.E.P., art.
34, derde lid).

2) Het stemopnemingsbureau A moet ten laatste
om 15 uur samengesteld zijn (K.W.B., art. 152,
eerste lid).

2) Het stemopnemingsbureau B moet ten laatste
om 15 uur samengesteld zijn (K.W.B., art. 152,
eerste lid).

3) Het kantonhoofdbureau C doet langs digitale
weg mededeling van de uitslagen voor geheel
het kanton (Europees Parlement) :

3) Het stemopnemingsbureau A begint met de
stemopneming zodra het alle voor hem
bestemde omslagen ontvangen heeft en stelt
staande de vergadering het proces-verbaal op.
Het stelt de uitslagen vast in de vorm van een
tabel. Een duplicaat van de
stemopnemingstabel wordt door de voorzitters
van de stemopnemingsbureaus A, tegen
ontvangstbewijs, overhandigd aan de
voorzitter van het kantonhoofdbureau A (KWB,
art. 154).

3) Het stemopnemingsbureau B begint met de
stemopneming zodra het alle voor hem
bestemde omslagen ontvangen heeft en stelt
staande de vergadering het proces-verbaal op.
Het stelt de uitslagen vast in de vorm van een
tabel. Een duplicaat van de
stemopnemingstabel wordt door de voorzitters
van de stemopnemingsbureaus B, tegen
ontvangstbewijs, overhandigd aan de
voorzitter van het kantonhoofdbureau B
(V.VL.P.W.G., art. 20, 21 en 22, § 1, eerste tot
zevende lid).

4) Het kantonhoofdbureau A totaliseert op een
verzamelstaat alle uitslagen voor geheel het
kanton. De voorzitter zendt vervolgens langs
digitale weg, tegen ontvangstbewijs, deze
tabel alsmede de duplicaten van de
stemopnemingstabellen naar de voorzitter van
het hoofdbureau van de kieskring, alsook aan
de Minister van Binnenlandse Zaken.

4) Het kantonhoofdbureau B totaliseert op een
verzamelstaat alle uitslagen voor geheel het
kanton (Parlementen). De voorzitter zendt
vervolgens langs digitale weg, tegen
ontvangstbewijs, deze tabel alsmede de
duplicaten van de stemopnemingstabellen
naar de voorzitter van het hoofdbureau van de
kieskring alsook aan de Minister van
Binnenlandse Zaken (V.VL.P.W.G., art. 22, §
1, achtste tot laatste lid; W.B.H.P., art. 19, § 2,
derde lid; W.R.D.G, art. 42, elfde lid).

a)

aan de Minister van Binnenlandse Zaken
(K.W.B., art. 161);
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b)

aan de voorzitter van het
provinciehoofdbureau (W.V.E.P., art. 33,
4°, tweede lid).

5) Nadat hij in het proces-verbaal heeft vermeld
dat de stemopnemingstabel is overhandigd en,
eventueel, dat er verbeteringen zijn
aangebracht, kondigt de voorzitter van het
stemopnemingsbureau A de onder 4)
vermelde uitslag in het openbaar af (KWB, art.
162, tweede lid).

5) Nadat hij in het proces-verbaal heeft vermeld
dat de stemopnemingstabel is overhandigd en,
eventueel, dat er verbeteringen zijn
aangebracht, kondigt de voorzitter van het
stemopnemingsbureau B de sub 4) vermelde
uitslag in het openbaar af (V.VL.P.W.G., art.
22, § 2, eerste en tweede lid).

4) De voorzitter van het stemopnemingsbureau C
kondigt in het openbaar de uitslag af van de
stemopneming bedoeld in artikel 161, tweede
lid van het Kieswetboek (K.W.B., art. 162,
tweede lid).

6) Binnen vierentwintig uur stuurt de voorzitter
van het stemopnemingsbureau A naar de
voorzitter van het hoofdbureau van de
kieskring A, benevens het proces-verbaal, het
pak met de betwiste stembiljetten, de
omslagen met de teruggenomen en de nietgebruikte stembiljetten van elk stembureau en
de omslagen met de processen-verbaal van
de stembureaus waarvan hij de stemopneming
heeft verricht (KWB, art. 162, derde lid).

6) Binnen vierentwintig uur stuurt de voorzitter
van het stemopnemingsbureau B naar de
voorzitter van het hoofdbureau van de
kieskring benevens het proces-verbaal, het
pak met de betwiste stembiljetten, de
omslagen met de teruggenomen en de nietgebruikte stembiljetten van elk stembureau en
de omslagen met de processen-verbaal van
de stembureaus waarvan hij de stemopneming
heeft verricht (V.VL.P.W.G., art. 22, § 2, derde
lid).

5) De voorzitter van het stemopnemingsbureau C
doet, binnen vierentwintig uren, aan de
voorzitter van het provinciehoofdbureau zijn
proces-verbaal toekomen, waarbij het pak met
de betwiste stembiljetten en de omslagen met
de processen-verbaal van de stembureaus
gevoegd zijn.

7) - Nadat het hoofdbureau van de kieskring A de
tabellen heeft ontvangen, begint het
onmiddellijk met de algemene telling van de
stemmen.

7) Nadat het hoofdbureau van de kieskring de
tabellen heeft ontvangen, begint het
onmiddellijk met de algemene telling van de
stemmen. (V.VL.P.W.G., art. 22, § 3).
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6) Het provinciehoofdbureau totaliseert voor
geheel de provincie op een verzamelstaat de
cijfers die voorkomen op de verzamelstaten
opgemaakt door de kantonhoofdbureaus C.
Het zendt vervolgens die staat, samen met
deze opgemaakt door de kantonhoofdbureaus,
langs digitale weg aan de voorzitter van het
collegehoofdbureau (W.V.E.P., art. 35, eerste
lid).

7) De voorzitter van het collegehoofdbureau gaat
over tot de algemene telling van de stemmen
(K.W.B., art. 164, eerste lid, zoals gewijzigd bij
de W.V.E.P., art 36, tweede lid, 1°).

8) De voorzitter van het hoofdbureau van de
kieskring kondigt de uitslag van de algemene
telling van de stemmen en de namen van de
gekozenen en opvolgers in het openbaar af
(V.VL.P.W.G., art. 23, § 1, eerste lid;
W.B.H.P., art. 20, § 1, eerste lid; W.P.D.G., art.
46, eerste lid).
N.B. In de provincies met lijstenverbindingen
geschiedt dit door de voorzitter van het
provinciaal centraal bureau.
In de provincies zonder lijstenverbindingen
geschiedt dit door de voorzitter van het
kiekringhoofdbureau.
9) Zetelverdeling door het kieskringhoofdbureau
(KWB art. 166 tot 168).
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9) Onmiddellijk na de sub 8) bedoelde
afkondiging stuurt de voorzitter van het
hoofdbureau van de kieskring voor elk van de
voorgedragen lijsten een verzamelstaat met
het stemcijfer en het aantal behaalde zetels
langs digitale weg naar de Minister van
Binnenlandse Zaken en, naargelang van het
gevel, naar de Voorzitter van de Vlaamse
Regering of naar de Voorzitter van de Waalse
Regering – Eenzelfde regeling voor de
Brusselse en Duitstalige verkiezingen
(V.VL.P.W.G., art. 23, § 1, tweede lid;
W.B.H.P., art. 20, § 1, tweede lid; W.P.D.G.,
art. 46, tweede lid).
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8) Zetelverdeling door het collegehoofdbureau
(K.W.B., art. 166 tot 168, en W.V.E.P., art. 36,
tweede lid, 3°).

10) De voorzitter van het
kieskringhoofdbureau kondigt openbaar
de uitslag van de telling af en de namen
van de verkozenen en de opvolgers.

10) 10) Het proces-verbaal van de verkiezing
(papieren versie), de processen-verbaal van
de verschillende bureaus, de stembiljetten en
alle andere documenten betreffende de
verkiezing worden binnen drie dagen door de
voorzitter van het hoofdbureau van de
kieskring naar de griffier van het Parlement
gestuurd – Eenzelfde regeling voor de
Brusselse en Duitstalige verkiezingen
(V.VL.P.W.G., art. 23, § 2, eerste lid;
W.B.H.P., art. 20, § 2, eerste lid; W.P.D.G., art.
50, § 3).

9) De uitslag van de algemene telling van de
stemming en de namen van de gekozenen en
opvolgers worden in het openbaar
afgekondigd (K.W.B., art. 172 tot 174 en
W.V.E.P., art. 36, tweede lid, 4°).

11) Onmiddellijk na de afkondiging bedoeld in
10) stuurt de voorzitter van het
kieskringhoofdbureau langs digitale weg
voor elk van de voorgedragen lijsten een
overzicht met het stemcijfer en het aantal
verkregen zetels aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en de griffier van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers.

11) In geval van lijstenverbinding wordt het
proces-verbaal van de verkiezing door de
voorzitter van het provinciaal centraal bureau
binnen vijf dagen toegezonden aan de griffier
van het betrokken Parlement (V.VL.P.W.G.,
art. 25).

Het proces-verbaal van de verkiezing
(papieren versie), de processen-verbaal
van de verschillende bureaus, de betwiste
stembiljetten alsook alle documenten die
de verkiezing betreffen, worden binnen de
drie dagen verstuurd naar de griffier van
de Kamer.
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10) De stembiljetten, de kiezerslijsten en de
teruggenomen biljetten worden neergelegd ter
griffie van de rechtbank of subsidiair van het
vredegerecht van het stemopnemingsbureau,
waar ze blijven berusten tot de tweede dag na
de geldigverklaring van de verkiezing (K.W.B.,
art. 179, eerste lid).

12) De stembiljetten, de kiezerslijsten en de
teruggenomen stembiljetten worden
neergelegd ter griffie van de rechtbank of
subsidiair van het vredegerecht van het
kanton; zij blijven er berusten tot de tweede
dag na de geldigverklaring van de verkiezing.

12) De stembiljetten, de kiezerslijsten en de
teruggenomen stembiljetten worden
neergelegd ter griffie van de rechtbank of
subsidiair van het vredegerecht van het
kanton; zij blijven er berusten tot de tweede
dag na de geldigverklaring van de verkiezing.
(V.VL.P.W.G., art. 23, §3, tweede lid)

11) De niet-gebruikte biljetten worden onmiddellijk
toegezonden aan de gouverneur der provincie
(K.W.B., art. 179, tweede lid).

13) De niet-gebruikte stembiljetten worden
onmiddellijk toegezonden aan de
Provinciegouverneur, die hun aantal vaststelt.
De stembiljetten worden vernietigd nadat de
verkiezing definitief geldig of ongeldig
verklaard is

13) De niet-gebruikte stembiljetten worden
onmiddellijk toegezonden aan de
Provinciegouverneur, die hun aantal vaststelt.
De stembiljetten worden vernietigd nadat de
verkiezing definitief geldig of ongeldig
verklaard is (V.VL.P.W.G., art. 23, §3, tweede
lid).

12) Het proces-verbaal van de verkiezing wordt,
samen met de verzamelstaten opgemaakt
door de provinciehoofdbureaus, onmiddellijk
toegezonden lans digitale weg door de
voorzitter van het collegehoofdbureau aan de
griffier van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers (W.V.E.P., art. 37,
eerste lid).

14) Binnen acht dagen na de afkondiging van de
namen van de gekozenen maakt de procureur
des Konings de lijst op van de kiezers die niet
aan de stemming hebben deelgenomen en
wier verschoning niet is aangenomen. Deze
kiezers verschijnen op een eenvoudige
oproeping voor de politierechtbank die, het
openbaar ministerie gehoord, beslist zonder
mogelijkheid van hoger beroep (K.W.B., art.
209).

14) Binnen acht dagen na de afkondiging van de
namen van de gekozenen maakt de procureur
des Konings de lijst op van de kiezers die niet
aan de stemming hebben deelgenomen en
wier verschoning niet is aangenomen. Deze
kiezers verschijnen op een eenvoudige
oproeping voor de politierechtbank die, het
openbaar ministerie gehoord, beslist zonder
mogelijkheid van hoger beroep (K.W.B., art.
209).

13) Elk bezwaar tegen de verkiezing moet binnen
de tien dagen te rekenen van de dag van de
verkiezing, schriftelijk worden ingediend bij de
griffier van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers (W.V.E.P., art. 43,
derde lid).

15) Elk Parlement doet uitspraak over de
geldigheid van zijn verkiezing, zijn
kiesverrichtingen, de ingebrachte bezwaren
tegen zijn verkiezing, zijn gekozenen en
opvolgers.

15) Elk Parlement doet uitspraak over de
geldigheid van zijn verkiezing, zijn
kiesverrichtingen, de ingebrachte bezwaren
tegen zijn verkiezing, zijn gekozenen en
opvolgers.
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14) De Kamer van Volksvertegenwoordigers doet
uitspraak over de verkiesbaarheid, de
onverenigbaarheden, over de geldigheid van
de kiesverrichtingen en over de bezwaren
ingebracht op grond van de bepalingen van de
wet betreffende de verkiezing van het
Europese Parlement (W.V.E.P., art. 41, 42 en
43, eerste en tweede lid – zie Bijlage).
15) Na de beëindiging van de in artikel 43
voorziene procedure zendt de griffier van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers de
processen-verbaal met een gezamenlijke lijst
van de gekozenen, alsmede de nodige
bescheiden voor het onderzoek van de
geloofsbrieven van de gekozenen aan het
Europese Parlement (W.V.E.P., art. 37,
tweede lid).
16) Binnen acht dagen na de afkondiging van de
namen van de gekozenen maakt de procureur
des Konings de lijst op van de kiezers die niet
aan de stemming hebben deelgenomen en
wier verschoning niet is aangenomen. Deze
kiezers verschijnen op een eenvoudige
oproeping voor de politierechtbank die, het
openbaar ministerie gehoord, beslist zonder
mogelijkheid van hoger beroep (K.W.B., art.
209).

maandag 10 juni 2019
(15e dag na de verkiezing)
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Uiterste datum waarop de deskundigen hun verslag betreffende de elektronische stemming bezorgen aan het federaal Parlement en de Minister van
Binnenlandse Zaken (Wet 7 februari 2014, art. 25, § 23).

woensdag 10 juli 2019
(45e dag na de verkiezing)
Uiterste datum waarop de kandidaten gehouden zijn hun verkiezingsuitgaven aan te geven (KWB, art. 116, § 6 en wetten van 19 mei 1994 op de
verkiezingsuitgaven, art. 7).

vrijdag 9 augustus 2019
(75ème dag na de verkiezing)
Laatste dag waarover de voorzitters van de kieskringen en collegevoorzitters beschikken om een verslag op te maken van de uitgaven die de kandidaten en
de politieke partijen voor verkiezingspropaganda hebben gedaan (KWB, art. 94ter, §§ 1 en 2, eerste lid).
Van de 75e tot de 90e dag na de verkiezing
Een exemplaar van het verslag dat door de voorzitters van de kieskringen en collegevoorzitters is opgemaakt en waarin de uitgaven zijn vermeld die de
kandidaten en de politieke partijen voor verkiezingspropaganda hebben gedaan, wordt ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg of van het vredegerecht
gelegd (KWB, art. 94ter, § 2, tweede lid).

Vanaf de 91e dag na de verkiezing
De verslagen en de opmerkingen die inzake verkiezingsuitgaven door de kandidaten en de ingeschreven kiezers worden gemaakt, worden door de
betrokken voorzitters aan de Controlecommissie toegezonden (KWB, art. 94ter, § 2, derde lid).
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FEESTDAGEN VOORJAAR 2019 :
Pasen
Dag van de arbeid
Hemelvaart
Pinksteren

zondag 21 april 2019 (Paasmaandag – 22 april 2019)
woensdag 1 mei 2019
donderdag 30 mei 2019
zondag 9 juni 2019 (Pinkstermaandag – 10 mei 2019).
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