
18 juli 2002  

Wet van 18 juli 2002 tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen 
en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de 
federale Wetgevende Kamers en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap 

(B.S., 28 augustus 2002) 
Hoofdstuk I

Algemene bepaling
  
Artikel 1
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. 
  

Hoofdstuk II
Wijzigingen van het Kieswetboek voor de verkiezing van de federale Wetgevende 

Kamers
  
Artikel 2
Artikel 117bis van het Kieswetboek, ingevoegd door de wet van 24 mei 1994, wordt 
vervangen als volgt : " Art. 117bis. Op elk van de lijsten mag het verschil tussen het aantal 
kandidaten van elk geslacht niet groter zijn dan één. 
De eerste twee kandidaten van elk van de lijsten moeten van een verschillend geslacht zijn. " 
  
Artikel 3
In artikel 123, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd door de wet van 24 mei 1994, 
worden de woorden " Zij mag " vervangen door de woorden " Behalve in het geval voorzien 
in 6° van het voorgaande lid, mag ze ". 
  

Hoofdstuk III
Wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de 

Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen
  
Artikel 4
Artikel 22bis van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de 
Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ingevoegd door de wet van 24 mei 1994, wordt 
vervangen als volgt : 
" Art. 22bis. Op elk van de lijsten mag het verschil tussen het aantal kandidaten van elk 
geslacht niet groter zijn dan één. 
  
De eerste twee kandidaten van elk van de lijsten moeten van een verschillend geslacht zijn. ". 
  

Hoofdstuk IV
Overgangsbepaling

  
Artikel 5
  
(Ingevoegd bij art. 31 Wet 13 december 2002 (B.S., 10 januari 2003)) 
  



§1. Bij de eerste volledige vernieuwing van de federale wetgevende kamers na de 
inwerkingtreding van deze wet, mogen noch de eerste drie kandidaten-titularissen, noch de 
eerste drie plaatsvervangende kandidaten van elk van de lijsten van hetzelfde geslacht zijn. 
Bovendien mag op elk van de lijsten noch het verschil tussen het aantal kandidaten-
titularissen van elk geslacht, noch het verschil tussen het aantal plaatsvervangende kandidaten 
van elk geslacht, groter zijn dan één. 
  
§ 2. Bij de eerste volledige vernieuwing van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap na de 
inwerkingtreding van deze wet, mogen de eerste drie kandidaten van elk van de lijsten niet 
van hetzelfde geslacht zijn. 
Bovendien mag op elk van de lijsten het verschil tussen het aantal kandidaten van elk geslacht 
niet groter zijn dan één. 
  

Hoofdstuk V
Slotbepaling

  
Artikel 6
Elke assemblee evalueert binnen zes maanden na haar samenstelling de uitwerking van deze 
wet op de aanwezigheid van het aantal vrouwelijke verkozenen in zijn midden 
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