
De Europese en regionale verkiezingen: voorbereiding en 
organisatie 

 
  
De verkiezingen voor  het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 7 juni 
2009 zijn zo goed als perfect verlopen. Dit dankzij een grondige voorbereiding door de Directie van de 
Verkiezingen. 
  
Zo werden alle verrichtingen die ondernomen moesten worden voor de verkiezingen van 7 juni 2009, 
hernomen in een overzichtelijk "Scenario" en in 4 delen opgesplitst: de administratieve verrichtingen, de 
praktische verrichtingen, het elektronische stemmen en de inzameling van de resultaten.. Elke verrichting 
werd er kort beschreven, met vermelding van de timing voor de realisatie, de verantwoordelijken en met een 
op kleuren gebaseerde opvolging van de realisatie van de verrichting. 
  
Wat de geautomatiseerde stemming betreft, werden de systemen DIGIVOTE en JITES opnieuw gebruikt 
in optimale veiligheids-, betrouwbaarheids- en transparantieomstandigheden. Zo bleef het aantal 
tussenkomsten voor de machines op de dag van de verkiezingen in dezelfde lijn als bij de verkiezingen van 
2007 en 2006. 
  
Bovenop de administratieve en juridische acties die uitgevoerd worden bij elke verkiezing, dienen enkele 
bijzondere verwezenlijkingen en nieuwigheden onderstreept te worden: 
  

 Stemmen door mindervalide burgers: Er werd bijzondere aandacht besteed aan mindervalide 
personen tijdens de verkiezingen van 2009.Na ontmoetingen met verschillende groeperingen die 
mindervalide personen vertegenwoordigen werden  aanbevelingen opgesteld en doorgestuurd naar 
alle gemeenten om de autonomie van deze personen te verhogen in alle stappen van het 
democratisch proces van de verkiezingen:, de toegankelijkheid van het stemlokaal, het onthaal in 
het stembureau en de uitbrenging van de stem in het stemhokje. 

  
  

 Verkiezingen en minderbedeelde burgers: Een specifiek project besteedde bijzondere aandacht 
aan minderbedeelde personen opdat deze duidelijk en zonder angst kunnen begrijpen hoe belangrijk 
de verkiezingen zijn voor onze democratie. Dit project werd tot een goed einde gebracht dankzij 
ervaringsdeskundigen, die door de POD Maatschappelijke Integratie werden toegewezen aan onze 
Directie. 

  
 Film voor de voorzitters  van stem- en stemopnemingsbureaus: Aangezien de hoofdbureaus een 

wettelijke verplichting hebben om de voorzitters van de stembureaus of stemopnemingsbureaus op 
te leiden, heeft de Directie van de Verkiezingen video's gemaakt die specifiek hiertoe bestemd zijn. 
U kunt deze hier bekijken: http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=1712&L=1 

  

 Campagne «Hoe geldig stemmen? » : Nadat werd vastgesteld dat een aantal kiezers niet weten 
hoe ze geldig moeten stemmen, heeft de Directie van de Verkiezingen een affiche gemaakt die 

http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=1712&L=1


 duidelijk maakt welke stemmen geldig uitgebracht zijn en welke niet. Deze affiche werd op 7 juni 
2009 uitgehangen in alle stembureaus van het Rijk. 

  
 Stemmen door Europese burgers die in België verblijven: In het kader van de stemming – voor 

het Europees Parlement – werd er ter attentie van  burgers met de nationaliteit van een Europese 
Lidstaat  die in België verblijven, een informatiefolder opgesteld in de 3 landstalen.. Deze 
informatiefolder werd doorgestuurd naar elke Belgische gemeente  die ze op haar beurt aan de 
Europese burgers bezorgden. De folder werd eveneens doorgestuurd aan verenigingen die 
Europeanen vertegenwoordigen die in België verblijven. 

  
Deze folder werd eveneens vertaald in de verschillende buitenlandse talen (Engels, Italiaans, 
Spaans, Pools, Grieks, Roemeens en Portugees) van de meest in België voorkomende Europese 
nationaliteiten. Deze vertalingen werden op de website van de verkiezingen geplaatst. 

  
 Resultaten digitaal doorsturen: Er werd een nieuw systeem ontwikkeld om de processen-verbaal 

digitaal door te sturen en voor de inzameling en publicatie van de resultaten. Dit nieuwe proces, dat 
beheerd wordt door één enkele dienstverlener, heeft het mogelijk gemaakt om de kwaliteit, veiligheid 
en snelheid van de inzameling en publicatie van de verkiezingsuitslagen en de processen-verbaal 
van de kieshoofdbureaus te verbeteren. 

  
 Onderrichtingen en formulieren: De nieuwe onderrichtingen en formulieren, opgesteld door de 

dienst Verkiezingen, werden tot voldoening van de verschillende actoren in het kiesproces, volop 
gebruikt met tijdens de verkiezingen van 7 juni 2009. 
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