Wet van 24 mei 1994
Wet van 24 mei 1994 ter bevordering van een evenwichtige verdeling van mannen en
vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen
(B.S., 1 juli 1994)
Hoofdstuk I
Wijzigingen van het Kieswetboek
Artikel 1
In het Kieswetboek, gewijzigd door de gewone wet van 16 juli 1993, wordt een artikel 117bis
ingevoegd, luidend als volgt:
"Artikel 117bis. Op een lijst mag het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht niet meer
bedragen dan twee derde van het totaal verkregen door de som van het aantal bij de
verkiezing te begeven zetels en het maximaal aantal toegelaten kandidaat-opvolgers.
Indien het aldus bekomen resultaat decimalen bevat, worden die naar boven of naar beneden
afgerond naargelang ze al dan niet 0,50 bereiken.
De voorgaande bepalingen zijn enkel van toepassing in geval van volledige vernieuwing van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat.".
Artikel 2
In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 119quinquies ingevoegd, luidend als volgt:
"Artikel 119quinquies. Het hoofdbureau van de kieskring of het collegehoofdbureau wijst de
lijsten af die niet hebben voldaan aan de bepalingen van artikel 117bis.".
Artikel 3
In artikel 123 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd door de gewone wet van 16 juli 1993,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het derde lid wordt aangevuld met wat volgt:
"6° niet-nakoming van de regels omtrent de evenwichtige samenstelling van de
kandidatenlijsten, bedoeld in artikel 117bis";
2° in het vierde lid worden de woorden "en 6°" ingevoegd tussen de woorden "2°bis" en de
woorden "van het voorgaande lid";
3° het zelfde lid wordt vervangen door wat volgt:
"De nieuwe kandidaat-opvolgers voorgedragen overeenkomstig het derde lid, 2°bis, en de
nieuwe kandidaat-titularissen of -opvolgers voorgedragen overeenkomstig het derde lid, 6°
moeten de hun aangeboden kandidatuur in een schriftelijke verklaring bewilligen.".

Hoofdstuk II
Wijzigingen van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale
staatsstructuur
Artikel 4
In de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur wordt
een artikel 14bis ingevoegd, luidend als volgt:
"Artikel 14bis. Op een lijst mag het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht niet meer
bedragen dan twee derde van het totaal verkregen door de som van het aantal bij de
verkiezing te begeven zetels en het maximaal aantal toegelaten kandidaat-opvolgers.

Indien het aldus bekomen resultaat decimalen bevat, worden die naar boven of naar beneden
afgerond naargelang ze al dan met 0,50 bereiken.
De voorgaande bepalingen zijn enkel van toepassing in geval van een volledige vernieuwing
van de Vlaamse Raad of van de Waalse Gewestraad.".
Artikel 5
In artikel 15 van dezelfde wet worden volgende wijzigingen aangebracht:
1° een § 2bis wordt ingevoegd. luidend als volgt:
"§ 2bis. Het hoofdbureau van de kieskring wijst de lijsten af die niet hebben voldaan aan de
bepalingen van artikel l4bis.";
2° in § 3 wordt een 2°bis ingevoegd, luidend als volgt:
"2°bis de verwijzing naar artikel 117 bis, in artikel 123, derde lid, 6°, wordt vervangen door
de verwijzing naar artikel l4bis van deze wet.".
Hoofdstuk III
Wijzigingen van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen
Artikel 6
In de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad wordt verkozen, gewijzigd door de gewone wet van 16 juli 1993, wordt een artikel 11bis
ingevoegd, luidend als volgt:
"Artikel 11bis. Op een lijst mag het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht niet meer
bedragen dan twee derde van het totaal verkregen door de som van het aantal bij de
verkiezing te begeven zetels en het maximaal aantal toegelaten kandidaat-opvolgers.
Indien het aldus bekomen resultaat decimalen bevat, worden die naar boven of naar beneden
afgerond naargelang ze al dan niet 0,50 bereiken.
De voorgaande bepalingen zijn enkel van toepassing in geval van een volledige vernieuwing
van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.".

Artikel 7
In artikel 12 van dezelfde wet worden volgende wijzigingen aangebracht:
1° een § 2bis wordt ingevoegd, luidend als volgt:
"§ 2bis. Het gewestbureau wijst de lijsten af die niet hebben voldaan aan de bepalingen van
artikel 11bis.";
2° in § 3 wordt een 2°bis ingevoegd, luidend als volgt:
"2°bis de verwijzing naar artikel ll7bis in artikel 123, derde lid, 6°, wordt vervangen door een
verwijzing naar artikel 11bis van deze wet.".
Hoofdstuk IV
Wijzigingen van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de
Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen
Artikel 8
In de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige
Gemeenschap wordt verkozen, gewijzigd door de gewone wet van 16 juli 1993, wordt een
artikel 22bis ingevoegd, luidend als volgt:
"Artikel 22 bis. Op een lijst mag het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht niet meer
bedragen dan twee derde van het totaal aantal bij de verkiezing te begeven zetels.

Indien het aldus bekomen resultaat decimalen bevat, worden die naar boven of naar beneden
afgerond naargelang ze al dan niet 0,50 bereiken.
De voorgaande bepalingen zijn enkel van toepassing in geval van een volledige vernieuwing
van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap.".
Artikel 9
In artikel 24 van dezelfde wet, gewijzigd door de gewone wet van 16 juli 1993, worden
volgende wijzigingen aangebracht:
1° een § 2bis wordt ingevoegd, luidend als volgt:
"§ 2bis. Het hoofdbureau wijst de lijsten af die niet hebben voldaan aan de bepalingen van
artikel 22bis.";
2° § 3, tweede lid, 3°, c) wordt vervangen door wat volgt:
"c) dienen in het vierde lid de woorden "2°bis en" geschrapt te worden;
3° § 3, tweede lid, 3°, e) wordt vervangen als volgt:
"e) dient het zesde lid als volgt gelezen te worden:
"De nieuwe kandidaten, voorgedragen overeenkomstig het derde lid, 6°, moeten de hun
aangeboden kandidatuur in een schriftelijke verklaring bewilligen.".

Hoofdstuk V
Wijzigingen van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees
Parlement
Artikel 10
In de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezingen van het Europees Parlement,
gewijzigd door de gewone wet van 16 juli 1993, wordt een artikel 21bis ingevoegd, luidend
als volgt:
"Artikel 21bis. Op een lijst mag het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht niet meer
bedragen dan twee derde van het totaal verkregen door de som van het aantal bij de
verkiezing te begeven zetels en het maximaal aantal toegelaten kandidaat-opvolgers.
Indien het aldus bekomen resultaat decimalen bevat, worden die naar boven of naar beneden
afgerond naargelang ze al dan niet 0,50 bereiken.".
Artikel 11
In artikel 22 van dezelfde wet gewijzigd door de gewone wet van 16 juli 1993, worden
volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het tweede lid wordt een 40 bis ingevoegd, luidend als volgt:
"4°bis de verwijzing naar artikel 117bis in artikel 119quinquies wordt vervangen door een
verwijzing naar artikel 21bis van deze wet.";
2° in hetzelfde lid wordt een 6°bis ingevoegd, luidend als volgt:
"6°bis de verwijzing naar artikel 117bis die voorkomt in artikel 123, derde lid, 6°, wordt
vervangen door een verwijzing naar artikel 21bis van deze wet."
Hoofdstuk VI
Wijzigingen van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de
provincieraadsverkiezingen
Artikel 12
In artikel 11 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen
gewijzigd door de gewone wet van 16 juli 1993, worden volgende wijzigingen aangebracht:
1° in § 1, worden tussen het zesde en het zevende lid volgende leden ingevoegd:

"Op een lijst mag het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht niet meer bedragen dan twee
derde van het totaal aantal bij de verkiezing te begeven zetels.
Indien het aldus bekomen resultaat decimalen bevat, worden die naar boven of naar beneden
afgerond naargelang ze al dan niet 0,50 bereiken";
2° in het zevende lid welk het negende lid wordt, worden de woorden "het voorgaande lid"
vervangen door de woorden "de drie voorgaande leden".
Artikel 13
In artikel 12 van dezelfde wet, gewijzigd door de gewone wet van 16 juli 1993, worden
volgende wijzigingen aangebracht:
1° in § 1 wordt het volgende lid ingevoegd tussen het eerste en het tweede lid:
"Het wijst de lijsten af die niet hebben voldaan aan de bepalingen van artikel 11, § 1, zevende
lid.";
2° in dezelfde § 1, tweede lid, welke het derde lid wordt, eerste zin, wordt het woord
"eveneens" vervangen door het woord "tenslotte";
3° § 7, eerste lid, wordt aangevuld als volgt:
"6° niet-nakoming van de regels omtrent de evenwichtige samenstelling van de
kandidatenlijsten, bedoeld in artikel 11, § 1, zevende lid";
4° in dezelfde § 7, derde lid, wordt de eerste zin vervangen door volgende bepaling:
"Behalve in het geval bedoeld onder 6° van het voorgaande lid mag de verbeterings- of
aanvullingsakte geen naam van een nieuwe kandidaat bevatten.";
5° in dezelfde § 7, wordt tussen het vierde en vijfde lid, het volgende lid ingevoegd:
"De nieuwe kandidaten die worden voorgedragen overeenkomstig het tweede lid, 6°, moeten
de hun aangeboden kandidatuur in een schriftelijke verklaring bewilligen.".
Hoofdstuk VII
Wijzigingen van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932
Artikel 14
In artikel 23 van de gemeentekieswet gecoördineerd op 4 augustus 1932, gewijzigd door de
gewone wet van 16 juli 1993 worden de volgende leden toegevoegd:
"Op een lijst mag het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht niet meer bedragen dan twee
derde van het totaal aantal bij de verkiezing te begeven zetels.
Indien het aldus bekomen resultaat decimalen bevat, worden die naar boven of naar beneden
afgerond naargelang ze al dan niet 0,5 bereiken.
De bepalingen van de twee voorgaande leden zijn enkel van toepassing bij een volledige
vernieuwing van de gemeenteraden.".
Artikel 15
In artikel 26 van dezelfde wet, gewijzigd door de gewone wet van 16 juli 1993, worden
volgende wijzigingen aangebracht:
1° § 2 wordt aangevuld met het volgende lid:
"Het hoofdbureau wijst eveneens de lijsten af die niet hebben voldaan aan de bepalingen van
artikel 23, twaalfde lid.";
2° een 2°bis wordt ingevoegd in § 3, luidend als volgt.
"2°bis. in artikel 123:
a) 2°bis wordt in het derde lid geschrapt;

b) de verwijzing naar artikel 117bis, die voorkomt in hetzelfde derde lid, 6°, wordt vervangen
door een verwijzing naar artikel 23 twaalfde lid, van deze wet;
c) de woorden "in 2°bis en" worden in het vierde lid geschrapt;
d) het zesde lid moet als volgt gelezen worden:
"De nieuwe kandidaten voorgedragen overeenkomstig het derde lid, 6° moeten de hun
aangeboden kandidatuur in een schriftelijk verklaring bewilligen.".
Hoofdstuk VIII
Overgangsbepaling
Artikel 16
§ 1. De artikelen 1 en 2 zijn van toepassing voor de verkiezingen die gehouden worden vanaf
1 januari 1996.
Voor de verkiezingen die gehouden worden tussen 1 januari 1996 en 31 december 1998 mag
het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht evenwel niet meer bedragen dan drie vierde van
het in artikel 1 bedoelde totaal.
§ 2. De artikelen 4 tot 11 zijn van toepassing voor de verkiezingen die gehouden worden
vanaf 1 januari 1999.
§ 3. Voor de eerstvolgende verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden mag het
aantal kandidaten van hetzelfde geslacht niet meer bedragen dan drie vierde van het totaal
aantal bij de verkiezing te begeven zetels.

