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De voorzitter van het kieskringhoofdbureau B. . West-Vlaanderen . . . . . brengt ter kennis van de kiezers voor
het Vlaams Parlement uit de kieskring dat hij/zij de voordrachten van kandidaten voor de Parlementsverkiezingen en
dezer bewilliging zal in ontvangst nemen op VRIJDAG 29 MAART 2019 (58e dag vóór de stemming), tussen 14 en 16
uur, en op ZATERDAG 30 MAART 2019 (57e dag vóór de stemming), tussen 9 en 12 uur, te. Brugge,
Gerechtsgebouw, Kazernevest 3, 2de verdieping – Zaal X

Na dat tijdsbestek is geen enkele voordracht of bewilliging nog ontvankelijk.

De kandidaten mogen in hun verklaring van bewilliging in hun kandidaatstelling vragen
dat aan hun lijst hetzelfde beschermd letterwoord of logo en hetzelfde volgnummer worden toegekend als die
welke op nationaal niveau verleend zijn aan de lijsten die zijn voorgedragen voor de verkiezing van het
Europese Parlement (1).
Of dat aan hun lijst hetzelfde volgnummer wordt toegekend als datgene dat tijdens de loting die de voorzitter
van het hoofdbureau van het Nederlandse, Franse of Duitstalige kiescollege, naar gelang van het geval, op de
tweeënvijftigste dag vóór de verkiezing van het Europees Parlement heeft gehouden, is toegewezen aan een
lijst die voor die verkiezing is voorgedragen.
Of dat aan hun lijst hetzelfde volgnummer wordt toegekend als datgene dat tijdens de loting die de voorzitter
van het kieskringhoofdbureau voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers gelegen in
dezelfde provincie als de betrokken kieskring voor het Vlaams Parlement, op de éénenvijftigste dag vóór de
verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft gehouden, is toegewezen aan een lijst die voor
die verkiezing is voorgedragen.

De kiezers die kandidaten voordragen, moeten zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een gemeente
die deel uitmaakt van het grondgebied van de betrokken kieskring, ten minste 90 dagen voor de verkiezing.

Een kiezer mag niet meer dan één voordracht van kandidaten voor dezelfde verkiezing ondertekenen. Een
aftredend lid van het Vlaams Parlement mag in dezelfde kieskring niet meer dan één voordracht van kandidaten voor
dezelfde verkiezing ondertekenen. De kiezer die of het aftredend lid van het Vlaams Parlement dat het voormeld verbod
overtreedt, is strafbaar met de straffen bepaald bij artikel 202 van het Kieswetboek.

De kandidaten en de kiezers, die de voordrachtsakten ingediend hebben, mogen ter plaatse inzage nemen van
al de ingediende akten en hun opmerkingen schriftelijk aan het kieskringhoofdbureau B mededelen. Dit recht dient te
worden uitgeoefend binnen het hierboven gestelde tijdsbestek tot het indienen van de voordrachtsakten en voorts
gedurende de twee uren na verloop van dit tijdsbestek, alsmede op MAANDAG 1 APRIL 2019 (55e dag vóór de
stemming) van 13 tot 16 uur vóór het voorlopig afsluiten van de kandidatenlijsten.
Op DINSDAG 2 APRIL 2019 (54e dag vóór de stemming), tussen 13 en 15 uur, mogen de indieners van de
aanvaarde of afgewezen lijsten of, bij hun ontstentenis, een van de daarop voorkomende kandidaten, op de plaats
aangewezen voor het inleveren van de voordrachten, aan de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B een met
redenen omkleed bezwaarschrift tegen de aanvaarding van bepaalde kandidaturen indienen tegen ontvangstbewijs.
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Op DONDERDAG 4 APRIL 2019 (52e dag vóór de stemming), tussen 14 en 16 uur, mogen de indieners der
aangenomen of afgewezen lijsten, of bij hun ontstentenis, een van de daarop voorkomende kandidaten een memorie ter
betwisting van de aangevoerde onregelmatigheden of een verbeterings- of aanvullingsakte indienen.
Het
kieskringhoofdbureau B vergadert dezelfde dag om 16 uur, om uitspraak te doen over de bezwaren en de neergelegde
akten en om de kandidatenlijsten definitief af te sluiten. Op die vergadering worden enkel toegelaten : de indieners van
de lijsten of, bij hun ontstentenis, de kandidaten die dinsdags een bezwaar hebben neergelegd of die donderdags een
memorie of een verbeterings- of aanvullingsakte ingediend hebben. Bij betwisting van de verkiesbaarheid van een
kandidaat mogen deze kandidaat en de bezwaarindiener, alleszins op de vergadering, hetzij persoonlijk, hetzij bij
gemachtigde aanwezig zijn. Mogen er eveneens op aanwezig zijn, op de krachtens artikel 14 van de gewone wet van
16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur door de kandidaten van de verschillende lijsten
aangewezen getuigen. Bij beroepsinstelling vergadert het kieskringhoofdbureau B andermaal op MAANDAG 15 april
2019 (41e dag vóór de stemming), te 18 uur, om de verrichtingen, welke door de beroepsinstelling dienden te worden
verdaagd, uit te voeren.
Te rekenen van DINSDAG 16 APRIL 2019 (40e dag vóór de stemming) deelt de voorzitter van het
kieskringhoofdbureau B aan de regelmatig voorgedragen en bewilligende kandidaten en, desgevraagd aan de
voordragende kiezers, de officiële kandidatenlijsten mede.

Op DINSDAG 21 MEI 2019 (5e dag vóór de stemming) van 14 tot 16 uur, ontvangt de voorzitter van het
kantonhoofdbureau B de aanwijzing door de kandidaten van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus B (telling roze
stembiljetten voor het Vlaams Parlement)(2).

DE VOORZITTER, Bernadette Vandeputte
Te . Brugge, 18/03/2019 . . . . . . 2019
_____________
(1)
- Ingevolge de gelijktijdige verkiezing met het Europese Parlement en de Kamer (artikel 41quinquies van het wetboek voor de
verkiezing van het Vlaams Parlement en van het Waals Parlement, zoals geregeld bij de gewone wet van 16 juli 1993 tot
vervollediging van de federale Staatsstructuur –Belgisch Staatsblad van 20 juli 1993).
- Dit betekent dat de lijsten met een beschermd letterwoord of logo en nationaal volgnummer voor de verkiezing van het Europese
Parlement dit kunnen behouden bij de verkiezing van de Parlementen van regio en gemeenschap. De tabel met beschermde
letterwoorden of logo's en nationale nummers is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2014 (61ste dag vóór de
stemming)
(2)
- Het kantonhoofdbureau C voor de verkiezing van het Europese Parlement doet de aanstelling van de getuigen voor de
gemeenschappelijke stembureaus voor de verkiezingen van de Kamer, het Europese Parlement en de Gewest- en
Gemeenschapsparlementen en de aanstelling van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus C (telling stembiljetten Europese
Parlement).
- In de kieskantons met elektronische stemming is er slechts één kantonhoofdbureau voor alle verkiezingen en er zijn geen
stemopnemingsbureaus meer. De voorzitters van de gemeenschappelijke stembureaus brengen de gegevensdragers rechtstreeks
naar de voorzitter van het kantonhoofdbureau voor de stemopneming van alle resultaten in het gehele kieskanton.
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ONDERRICHTINGEN AANGAANDE DE KANDIDATEN

De voordracht van de kandidaten moet worden ondertekend, hetzij door ten minste . . . . . . kiezers (1), hetzij
door ten minste twee aftredende leden van het Vlaams Parlement.

De voordracht vermeldt de naam, de voornamen, rijksregisternummer, geboortedatum, geslacht, beroep,
hoofdverblijfplaats en volledig adres van de kandidaten, alsook van de kiezers die hen voordragen.

De voordracht vermeldt ook het letterwoord of het logo dat boven de kandidatenlijst moet komen op het
stembiljet. Het letterwoord of logo, waarbij dit laatste de grafische voorstelling is van de naam van de lijst, bestaat uit
ten hoogste achttien karakters.

Het hoofdbureau van de kieskring wijst de lijsten af waarvan de letterwoorden en de logo's niet voldoen aan de
voornoemde bepalingen.

De identiteit van een kandidaat/kandidate die gehuwd of weduw(e)(naar) is, mag voorafgegaan of gevolgd
worden door de naam van zijn/haar echtgenoot of overleden echtgenoot.
De kandidaten kunnen in hun voordracht vragen dat aan hun lijst hetzelfde beschermd letterwoord of logo en
hetzelfde nationaal volgnummer worden toegekend als die welke op nationaal niveau zijn verleend aan de lijsten die zijn
voorgedragen voor de verkiezing van het Europese Parlement. Ze mogen ook hetzelfde nummer vragen als datgene dat
werd toegekend aan een lijst voor de verkiezing van de Kamer in dezelfde provincie.

De voorgestelde kandidaten bewilligen bij schriftelijke en ondertekende verklaring.

Tot het indienen van de voordrachtsakte wijzen de kandidaten in hun bewilligingsakte drie personen aan onder
de kiezers die de akte hebben ondertekend, ofwel erkennen zij de twee kandidaten die daartoe zijn aangeduid door de
aftredende leden van het Vlaams Parlement die de akte hebben ondertekend. Deze wordt aan de voorzitter van het
kieskringhoofdbureau overhandigd, hetzij door één van de drie kiezers-ondertekenaars aangewezen door de
kandidaten, hetzij door één van de twee kandidaten aangewezen door de leden van het Vlaams Parlement die de
kandidaten voordragen.
Het aantal toe te kennen mandaten bedraagt . . . . . . . . . . . (2).
Geen enkele lijst mag meer kandidaten bevatten dan er leden in de kieskring te verkiezen zijn, maar er moeten
tegelijkertijd als die kandidaten en in dezelfde vorm kandidaat-opvolgers voorgesteld worden. Deze moeten, op straffe
van nietigheid, in de voordrachtsakte zelf van de kandidaat-titularissen voorgesteld worden en de akte moet de
gezamenlijk voorgestelde kandidaten van de twee categorieën afzonderlijk en bepaaldelijk rangschikken.
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Het aantal kandidaten voorgedragen voor de opvolging moet gelijk zijn aan het aantal kandidaat-titularissen.
Wanneer het aantal kandidaten voorgedragen voor de effectieve mandaten groter is dan zestien, wordt het aantal
kandidaat-opvolgers evenwel verplicht vastgesteld op zestien. Wanneer het aantal kandidaten voorgedragen voor de
effectieve mandaten kleiner is dan vier, wordt het aantal kandidaat-opvolgers verplicht vastgesteld op vier.

Er moeten evenveel opvolgers voorgedragen als er leden te verkiezen zijn in de kieskring. Het maximaal
aantal kandidaten voor de opvolging wordt echter vastgesteld op 16. Er moten evenwel steeds minimaal 4 kandidaatopvolgers worden voorgedragen, als het aantal te verkiezen leden in de kieskring minder dan 4 is (2).

De voordrachtsakte van de kandidaat-titularissen en de kandidaat-opvolgers wijst de volgorde aan waarin deze
kandidaten worden voorgedragen in elk van de twee categorieën.

Een kandidaat kan niet, binnen dezelfde lijst, tegelijk als kandidaat-titularis en als kandidaat-opvolger worden
voorgedragen.

Op elke van de lijsten mag noch het verschil tussen het aantal kandidaat-titularissen van elk geslacht, noch het
verschil tussen het aantal kandidaat-opvolgers van elk geslacht, groter zijn dan één. Dit geldt ook voor de volledige lijst.

Noch de eerste twee kandidaat-titularissen, noch de eerste twee kandidaat-opvolgers van elk van de lijsten
mogen van hetzelfde geslacht zijn.
Een kandidaat mag niet voorkomen op meer dan één lijst in dezelfde kieskring.
Niemand mag voor de verkiezing van het Vlaams Parlement in meer dan één kieskring voorgedragen worden.

Niemand kan een akte tot bescherming van een letterwoord ondertekenen en tegelijk kandidaat zijn op een lijst
die een ander beschermd letterwoord gebruikt.

Niemand mag zich kandidaat stellen voor de verkiezingen voor het Vlaams Parlement als hij tegelijk kandidaat
is voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of het Europese Parlement, wanneer deze
verkiezingen op dezelfde dag plaatsvinden.
Niemand mag zich kandidaat stellen voor de verkiezingen voor het
Vlaams Parlement, als hij tegelijk kandidaat is voor de verkiezingen voor het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement,
wanneer deze verkiezingen op dezelfde dag plaatsvinden.
De bewilligende kandidaat, die een der verbodsbepalingen van de vier vorige leden overtreedt is strafbaar met
de bij artikel 202 van het Kieswetboek bepaalde straffen en zijn naam wordt geschrapt van al de lijsten waarop hij
voorkomt.
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In hun verklaring van bewilliging verbinden de kandidaten (titularissen en opvolgers) zich ertoe, de
wetsbepalingen inzake beperking en controle van de verkiezingsuitgaven in acht te nemen en deze bij de voorzitter van
het kieskringhoofdbureau binnen 45 dagen na de verkiezing aan te geven. Zij verbinden er zich bovendien toe de
herkomst van de geldmiddelen aan te geven en daarbij de identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro
en meer hebben gedaan, te registreren. Zij verbinden er zich bovendien toe de identiteit van de ondernemingen, van de
feitelijke verenigingen en van de rechtspersonen die sponsoring van 125 euro en meer hebben gedaan, te registreren
en binnen vijfenveertig dagen na de datum van de verkiezingen, aan te geven bij de voorzitter van het hoofdbureau van
de kieskring. Ook moeten zij hun stavingsstukken betreffende hun verkiezingsuitgaven en de herkomst van de
geldmiddelen gedurende twee jaar na datum van de verkiezingen bewaren.
De bewilligende kandidaten (titularissen en opvolgers), wier namen op eenzelfde voordrachtsakte staan,
worden geacht een enkele lijst te vormen en in te stemmen met de rangschikkingsorde van de voordrachtsakte.
In de bewilligingsakte mag één getuige en één plaatsvervangend getuige worden aangewezen om de
vergaderingen van het kieskringhoofdbureau B voorgeschreven bij de artikelen 119 en 124 van het Kieswetboek en de
door dat bureau, na de stemming, te vervullen verrichtingen bij te wonen, alsmede één getuige en één
plaatsvervangend getuige voor elk kantonhoofdbureau B om de vergadering, voorgeschreven bij artikel 150, en de door
dit bureau na de stemming te vervullen verrichtingen bij te wonen.

(1)

_________________________
Het aan te geven aantal kiezers is 500 in de kieskringen Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en 400 in
de kieskring Limburg.

(2)

Bij besluit van de Vlaamse Regering ( 22 februari 2013 – BS van 22 maart 2013) is het aantal te verkiezen leden per kieskring als volgt
vastgelegd :
Aantal kandidaten Aantal kandidaat-opvolgers
1)
2)
3)
4)
5)

Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant

33
16
27
22
20
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