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Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 

Algemene Directie Instellingen en Bevolking 

Dienst Verkiezingen 

 

 

 Verslag van de vergadering 31 mei 2017 

 Werkgroep Verkiezingen – Brussel 

 Aanwezig:  

Gemeenten: Stéphane Toumpsin (Elsene), Joëlle Ruth en Eric Walraevens (Anderlecht). Klara Robin en Yves 

Verschoren (Jette), Jean-Michel Mureau (Ukkel ), Patrick Alain Déome (St-Agatha-Berchem),  

ADIB: David Van Kerckhoven, Isabel Leliaert  

Doel van de werkgroep 

 

Enerzijds de gemeenten informeren over verkiezingsgerelateerde projecten binnen ADIB.  

Anderzijds wil ADIB weten wat er leeft bij de gemeenten. 

 

Punten aangehaald tijdens de vergadering: 

 

Wet van 17 november 2016 - tot wijziging van het Kieswetboek en de wet van 23 maart 1989 betreffende 

de verkiezing van het Europees Parlement 

 

 Vereenvoudiging van de stemming van de Belgen in het buitenland voor de Kamer 
- Wijziging van inschrijvingsprocedure: 

De kiezers worden ingeschreven op de kiezerslijsten van de beroepsconsulaten.  

+ 

Consulaire posten gaan convocaties versturen = verlichting voor de gemeenten 

 

Wat gemeenten nog wel moeten doen: 

De kiezers die persoonlijk of bij volmacht stemmen inschrijven op de lijsten. 

Bewaren van volmacht formulieren 

Opmerking: De vraag wordt gesteld hoe lang de gemeenten deze volmachten moeten 

bijhouden. 

De vraag werd gesteld aan de FOD Buitenlandse Zaken:  

FOD BuZa zal een mailing met meer informatie sturen naar de gemeenten.  

 
- Aanhechtingscriteria zijn aangepast en twee nieuwe toegevoegd 

 

 Uitbreiding van stemrecht voor Europees parlement voor Belgen buiten de EU: 

(Belgen in een EU land mogen ook opteren om te kiezen voor Europees parlement in hun land van 

verblijf). 

- Zelfde aanhechtingscriteria als voor kamer. Moet gelijk zijn voor de twee verkiezingen. 
- Zelfde 5 stemwijzen. De gekozen stemwijze moet identiek zijn 

 Versturen van de kiezerslijsten naar de gouverneur: 

Voorheen werden de kiezerslijsten op papier naar de gouverneur gestuurd = veel werk, veel papier 

nodig 

Dit zal nu elektronisch kunnen gebeuren, en moet niet meer per papier worden verstuurd 

= vereenvoudiging voor gemeente. 
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Bovendien zullen enkel de gegevens nodig voor controle door de gouverneur worden doorgestuurd (dus 

niet de hele lijst met alle namen, maar het aantal kiezers per bureau) 

 
Opmerking: Er wordt gewerkt aan een speciale wet ivm de uitbreiding van stemrecht van Belgen in buitenland 
voor regionale parlementen, maar deze wet is nog niet gestemd. 

 

 

Nieuw wetsontwerp 

Nav ervaringen in 2014 

Omvat aanpassing voor verkiezingen voor Europees parlement, voor Kamer, voor regionale parlementen 

 Oa. Verkiezingsagenda/ kalender voor de Europese verkiezingen in overeenstemming brengen met die 
van de kamer en regionale parlementen.   

Bijgevolg meer tijd voor opmaken van kiezerslijsten, neerleggen van kandidatenlijsten 
 Aanpassing van kieskringen:  ten gevolge van een arrest van RvS ivm Waalse kieskringen, maar ook ten 

gevolge van Vlaamse gemeenten die fusioneren – niet zozeer van toepassing op Brussel 

 

Digitale verspreiding van verkiezingsuitslagen: ontwikkeling van een nieuwe toepassing, in 

samenwerking met de regio’s 

= MARTINE (Management, Registration, Transmission of Information and results about Elections). 

In samenwerking met de regio’s. 

Een nieuw systeem voor het: 

 Elektronisch inzamelen van kandidatenlijsten (=lijst online aanmaken, digitaal ondertekenen en 
doorsturen) wijze van ondertekenen kan deels elektronisch,  deels op papier 

 Transmissie van resultaten en berekening van zetelverdeling en de aanwijzing van gekozenen 

Zal gebruikt worden voor gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en voor de verkiezingen in 2019. 

 

Elektronische stemmen – stand van zaken 

 De nieuwe stemcomputers van SmartMatic zullen een lay-out hebben die een beetje verschilt van de 

stemcomputers van SmartMatic in Sint-Gilles en Sint-Pieters-Woluwe. 

 Elektronische Klep: naar aanleiding van opmerkingen door het “College van deskundigen” zal de klep op 

de stembus elektronisch werken.   

 Audiomodule: er wordt een proefproject ontwikkeld, zodat elektronisch stemmen toegankelijker wordt 

voor blinden en slechtzienden. Dit proefproject zal in 2018/2019 enkel in een heel beperkt aantal 

Vlaamse gemeenten plaatsvinden.  

 Procedure voor stemming per volmacht zal worden gewijzigd: iemand met een volmacht zal eerst één 

stemkaart krijgen en pas nadat zijn/haar stem is gescand een twee stemkaart.  

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - inschrijving van burgers van vreemde origine 

- Nieuwe circulaire 
- Brexit heeft voorlopig geen impact  
- Het is belangrijk dat de gemeenten op dat moment de Europese burgers ook informeren + 

inschrijven voor de Europese verkiezingen. 
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