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DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007



DE WIJZIGINGEN.

WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN 
VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007

1. De aanpassing van de verkiezingskalender voor de Federale Wetgevende 
Kamers

De loting van de nationale nummers (30ste dag vóór de verkiezingen i.p.v. de 20ste

dag), het neerleggen van de kandidatenlijsten (29ste en 28ste dagen i.p.v. 23ste en 
22ste dagen) en het afsluiten van de kandidatenlijsten (definitieve afsluiting op de 24ste

dag i.p.v. de 17de dag). Het zal het voor de verschillende hoofdbureaus mogelijk 
maken hun taken gemakkelijker uit te voeren, in het bijzonder voor het opmaken van 
de stembiljetten en van de dragers voor de geautomatiseerde stemming.

2. De digitale doorzending van de processen-verbaal voert nieuwe technologieën 
in tijdens deze verkiezingsoperatie, naar het voorbeeld van wat verricht is voor het 
officieus doorsturen van de uitslagen tijdens de verkiezingsnacht .



DE WIJZIGINGEN

3. Het digitaal doorsturen van de contactgegevens van de kiesbureaus teneinde de 
oprichting van de bank met verkiezingsgegevens te vergemakkelijken.

4. De nummering van de kandidaten op de stembiljetten en op de schermen voor de 
geautomatiseerde stemming teneinde een grotere zichtbaarheid te verlenen.

5. Het verlagen tot 18 jaar van de leeftijd om lid te zijn van een stembureau en de 
aanwijzing van de bijzitters en van de plaatsvervangende bijzitters door de voorzitter 
van het kantonhoofdbureau, twee maatregelen die ertoe strekken een oplossing te bieden 
voor de moeilijkheden die de voorzitters van de stembureaus ondervinden om een bureau 
samen te stellen.

6. De versoepeling van de voorwaarden om, in geval van een reis naar het buitenland, 
een volmacht te geven teneinde deze mogelijkheid op dezelfde voet te plaatsen als de zes 
andere gevallen, in die zin dat men niet meer aan de burgemeester een getuigschrift moet 
vragen ten minste vijftien dagen vóór de verkiezingen, maar dat de burger dit getuigschrift 
zal kunnen vragen tot op de dag voor de verkiezingen.



DE WIJZIGINGEN

7. Het vermelden van het nationaal nummer (het identificatienummer 
van het Rijksregister van de natuurlijke personen) op de kiezerslijst
om, na de verdwijning van het adres op de elektronische identiteitskaart, 
de controle van de identiteit van de kiezers door het stembureau te 
vergemakkelijken;

8. De stemopneming van de stembiljetten van de stemming per 
briefwisseling in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde door het 
speciaal stemopnemingsbureau, dat geïnstalleerd is bij de FOD 
Buitenlandse Zaken te Brussel voor de stemopneming van de 
stembiljetten die de stemmen bevatten die uitgebracht zijn in de
diplomatieke posten, en niet meer door één van de drie kieskantons die 
nog op een traditionele wijze stemmen in deze kieskring (Halle, Lennik en 
Meise).



Kiesagenda: de belangrijke datums

• J – 40 dagen: Datum van het koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van de 
verkiezingen na de ontbinding van de Kamers – Dinsdag 1 mei 2007. Publicatie in 
het Staatsblad van 2 mei 2007.

N.B. 
• Het college van burgemeester en schepenen stelt de kiezerslijst vast op donderdag 

5 april 2007 (= 80ste dag vóór de gewone verkiezingsdatum van 24 juni 2007).
• Digitale doorzending van de contactgegevens vanuit de belangrijkste kiesbureaus 

naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD BIZA)
• Begin van de sperperiode op zaterdag 24 maart 2007 tijdens dewelke de 

kiesuitgaven moeten worden gerekend, hetzij drie maanden voor de gewone datum 
van de verkiezingen (= 24 juni 2007).



Kiesagenda: de belangrijke datums

J – 33 dagen : Datum waarop de Minister van Binnenlandse Zaken in het Belgisch 
Staatsblad de lijst bekendmaakt van de letterwoorden waarvan het gebruik verboden 
is (verboden letterwoorden en logo’s)

Dinsdag 8 mei 2007

• Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen gehouden is aan 
de voorzitter van het kantonhoofdbureau de lijst te zenden van de personen die 
kunnen worden aangewezen als voorzitter van een stemopnemingsbureau of 
stembureau of bijzitter van een stemopnemingsbureau of stembureau (lijst met de 
kiezers die mogelijk lid kunnen zijn van de kiesbureaus)

• Uiterste datum waarop de voorzitters van de hoofdbureaus van de kieskringen en de 
collegehoofdbureaus, een bericht met vermelding van dag en uur voor de 
kandidaatstellingen opstellen en bekendmaken op welke plaats zij de voordrachten 
van de kandidaten in ontvangst zullen nemen.



• J – 30 dagen: - Tussen 10 en 12 uur worden de akten van bescherming van het 
letterwoord of logo aan de Minister van Binnenlandse Zaken of diens gemachtigde 
overhandigd (beschermde letterwoorden en logo’s)

• Vrijdag 11 mei 2007

• - Om 12 uur houdt de Minister een loting ter aanwijzing van de 
volgnummers (“nationale nummers”) die zullen worden toegekend aan de politieke 
partijen waarvan het letterwoord of logo beschermd wordt (loting ter aanwijzing van 
de nationale nummers)

• - De Minister van Binnenlandse Zaken stelt de voorzitters van de 
hoofdbureaus van de kieskringen voor de Kamer en van de collegehoofdbureaus 
voor de Senaat in kennis van de verschillende ingediende beschermde letterwoorden 
of logo’s, met vermelding van de naam, de voornamen en het adres van de door de 
politieke formaties aangewezen personen en hun plaatsvervangers, die alleen 
gemachtigd zijn de kandidatenlijsten voor echt te erkennen

• - Uiterste datum waarop de voorzitter van het kantonhoofdbureau 
gehouden is de voorzitters van de stembureaus aan te wijzen



Kiesagenda: de belangrijke datums

J – 29 dagen: - Tussen 14 en 16 uur worden de akten van voordracht van de kandidaten aan 
de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring of het collegehoofdbureau ter hand gesteld 
(indiening kandidatenlijsten)
Zaterdag 12 mei 2007

- Digitale doorzending van de kandidatenlijsten vanuit de kieskring- of 
collegehoofdbureaus aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD BIZA)

J – 28 dagen: - Tussen 9 en 12 uur, laatste termijn tijdens welke de voordrachten van 
kandidaten en de akten van bewilliging van de kandidaatstelling kunnen worden overhandigd aan 
de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring of collegehoofdbureau (indiening 
kandidatenlijsten)
Zondag 13 mei 2007

J – 27 dagen: - Om 16 uur sluit het hoofdbureau van de kieskring of het 
collegehoofdbureau de kandidatenlijst voorlopig af (voorlopige afsluiting 
kandidatenlijsten). Digitale doorzending naar de FOD Binnenlandse Zaken
Maandag 14 mei 2007



Kiesagenda: de belangrijke datums

J – 26 dagen: - Uiterste datum waarop de tabel van de beschermde letterwoorden en logo’s met de 
nationale nummers door de Minister van Binnenlandse Zaken in het Belgisch Staatsblad moet worden 
bekendgemaakt.
Dinsdag 15 mei 2007

- Tussen 13 en 15 uur, overhandiging door de indieners van de aanvaarde of afgewezen 
lijsten (of bij ontstentenis door één van de kandidaten die erop voorkomen) aan de voorzitter van het hoofdbureau 
van de kieskring of collegehoofdbureau, van de met redenen omklede bezwaarschriften tegen de aanvaarding van 
bepaalde kandidaturen, op de aangeduide plaats voor de overhandiging van de voordrachtakten.

J – 24 dagen: - Tussen 14 en 16 uur, de termijn gedurende welke zij die de aanvaarde of afgewezen lijsten 
(of een van de kandidaten die daarop voorkomt) hebben ingeleverd bij de voorzitter van het hoofdbureau van de 
kieskring of collegehoofdbureau, tegen ontvangstbewijs een memorie kunnen indienen tot betwisting van de 
onregelmatigheden waarmee bij het voorlopig afsluiten van de kandidatenlijst rekening is gehouden

- Uiterlijk om 16 uur geeft de Minister van Binnenlandse Zaken aan de voorzitter van het hoofdbureau van 
de kieskring of collegehoofdbureau kennis van de eventuele meervoudige kandidaatstellingen
- Om 16 uur, vergadering van het hoofdbureau van de kieskring of collegehoofdbureau dat de 
kandidatenlijsten definitief afsluit (definitieve afsluiting kandidatenlijsten). Digitale doorzending naar de FOD BIZA.
- Indien geen beroep, nummeren en opmaken van het stembiljet + aanplakking in alle gemeenten.
Voortaan worden de kandidaten op de stembiljetten en op de schermen eveneens genummerd. Afdrukken van de 
stembiljetten per kieskring.
Donderdag 17 mei 2007



Kiesagenda: de belangrijke datums

J – 23 dagen: - In geval van beroep, de voorzitter van het hoofdbureau van de 
kieskring of collegehoofdbureau geeft het dossier van beroep aan de voorzitter van 
het Hof van beroep + J – 20 dagen (maandag 21 mei 2007): beslissing van het Hof 
van Beroep
Vrijdag 18 mei 2007

J – 20 dagen: - Uiterste datum waarop de Minister van Binnenlandse Zaken 
gehouden is de maximumbedragen bekend te maken die de kandidaten mogen 
uitgeven ingevolge de wet betreffende de beperking en de controle van de 
verkiezingsuitgaven
Maandag 21 mei 2007

J – 17 dagen: - Tussen 14 en 16 uur, voor de verkiezing van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, moeten de verklaringen van lijstenverbindingen 
(“apparentering”) worden overhandigd aan de voorzitter van het hoofdbureau van de 
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, dat als provinciaal centraal bureau dienst doet voor 
de kieskringen van Waals-Brabant, van Brussel-Halle-Vilvoorde en van Leuven
Donderdag 24 mei 2007



Kiesagenda: de belangrijke datums

J – 15 dagen: - Uiterste datum waarop het college van burgemeester en 
schepenen gehouden is aan elke Belgische kiezer in België en in het buitenland een 
oproepingsbrief te zenden
Zaterdag 26 mei 2007

- Uiterste datum voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad 
door de Minister van Binnenlandse Zaken van een bericht waarbij de dag van de 
stemming en de uren van de opening en sluiting van de stembureaus medegedeeld 
worden.

J – 12 dagen: - Uiterste datum waarop de voorzitter van het kantonhoofdbureau de 
voorzitters, bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van de stemopnemingsbureaus 
en stembureaus aangewezen moet hebben (aanwijzing van de leden van de 
stembureaus)

- Uiterste datum waarop iedere kiezer een bezwaar bij het college 
van burgemeester en schepenen kan indienen inzake de kiezerslijst + J – 8 dagen
(zaterdag 2 juni 2007): uiterste datum voor de beslissing van het college + J – 2 
dagen (vrijdag 8 juni 2007): arrest Hof van Beroep

- Uiterste datum voor het opsturen door de kieskringhoofdbureaus 
van de stembiljetten naar de Belgen die in het buitenland verblijven
Dinsdag 29 mei 2007



Kiesagenda: de belangrijke datums

• J – 5 dagen: - Van 14 tot 16 uur ontvangt de voorzitter van het 
kantonhoofdbureau de aanwijzingen van de getuigen voor de stem- en 
stemopnemingsbureaus.
Dinsdag 5 juni 2007

• J – 3 dagen: - Levering van de aangemaakte stemdiskettes in de 
kantonhoofdbureaus (de uiterste datum is de J – 3 dagen vóór de stemming)
Donderdag 7 juni 2007 

• J – 1 dag: - Levering van de stembiljetten bij de voorzitters van de 
stembureaus.
Vrijdag 9 juni 2007

• Dag J: Verkiezing van de Federale Wetgevende Kamers (Kamer en Senaat)
Zondag 10 juni 2007



Na de verkiezing.

• Na de verkiezing, digitale doorzending van de gedeeltelijke en volledige 
officieuze uitslagen (lijststemmen en naamstemmen) vanuit de 
kantonhoofdbureaus naar de FOD BIZA

• Digitale doorzending van de officiële processen-verbaal met de resultaten, 
vanuit de kantonhoofdbureaus naar de kieskringhoofdbureaus (Kamer) en naar 
de provinciehoofdbureaus (Senaat), vanuit de provinciehoofdbureaus naar de 
collegehoofdbureaus (Senaat), evenals vanuit alle hoofdbureaus naar de FOD 
BIZA.


