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1 Inleiding

Elke zes jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen in België. In de weken die daar aan vooraf
gaan horen we regelmatig iets over het systeem Imperiali dat gebruikt wordt voor de toewij-
ziging van zetels op basis van de behaalde stemmen. In de dagen die er op volgen worden we
overstelpt met resultaten en zetelverdelingen.

De verdeling van de zetels gebeurt overeenkomstig de Grondwet volgens het stelsel van
de evenredige vertegenwoordiging. Dit houdt in dat de zetels naar evenredigheid van de op
iedere lijst uitgebrachte stemmen worden toegekend. Wegens het beperkte aantal zetels wordt
hier uiteraard niet echt de wiskundige evenredigheid bedoeld. Men bedoelt dat

1. hoe meer stemmen, hoe meer zetels en

2. de fractie van het aantal zetels dat een partij verwerft ligt in de buurt van de fractie
van het aantal stemmen dat ze behaalt.

De details van het kiessysteem bepalen hoe goed die fracties overeen zullen komen. Uiteraard
zijn de details goed omschreven in wetten. We kunnen ze vertalen in wiskundige formules
en implementeren in een computerprogramma. We moeten dan geen verkiezingsresultaten
afwachten om te zien wat er kan gebeuren. Ofwel analyseren we de wiskundige vergelijkingen,
ofwel simuleren we heel veel verkiezingen met een computer en interpreteren we de resultaten.

In §2 beschrijven we het kiessysteem Imperiali dat gebruikt wordt voor de gemeenteraads-
verkiezingen en geven we enkele uitgewerkte voorbeelden. In §3 wordt de situatie waarbij
slechts twee partijen zetels behalen geanalyseerd. Het volstaat om zorgvuldig de relevante
ongelijkheden neer te schrijven en op te lossen. Deze werkwijze kan men ook toepassen als er
meer dan twee partijen deelnemen, maar dit is minder eenvoudig. De wiskundige beschrijving
blijft wel bestaan uit lineaire ongelijkheden, maar het worden er veel. De zaak wordt vooral
bemoeilijkt omdat men zeer zorgvuldig alle mogelijkheden moet beschouwen. Hier kan een
computer helpen. In principe kan men alle verkiezingsresultaten nabootsen. In §4 zullen we
dat doen als er drie partijen zijn. De resultaten kunnen dan nog overzichtelijk in figuren
worden weergegeven. Enkele details zullen we dan wiskundig analyseren. Tenslotte geven we
in §5 enkele resultaten van simulaties met vier of meer partijen.
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2 Beschrijving van het systeem Imperiali

Het aantal te verdelen zetels bij gemeenteraadsverkiezingen is oneven en varieert van 7 tot
55, afhankelijk van het aantal inwoners van de betrokken gemeente. In een gemeente met
minder dan 1000 inwoners worden slechts 7 gemeenteraadsleden verkozen. In gemeenten met
12.000 t.e.m. 14.999 inwoners bestaat de gemeenteraad uit 23 leden. In gemeenten met meer
dan 300.000 inwoners worden 55 gemeenteraadsleden gekozen.

Nadat de stemmen werden uitgebracht wordt het stemcijfer van iedere lijst vastgesteld
door het (districts)hoofdbureau. Het stemcijfer is de som van de geldige stembiljetten voor
een bepaalde lijst.

Voor de gemeenteraad wordt de berekeningswijze Imperiali gebruikt, beschreven in de
Gemeentekieswet Art. 56. Volgens deze berekeningswijze deelt men het stemcijfer voor iedere
lijst achtereenvolgens door 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, enz. De verkregen quotiënten
rangschikt men volgens de grootte tot er voor alle lijsten samen evenveel quotiënten als te
begeven zetels zijn. Hierna krijgt iedere lijst zoveel zetels als het aantal keer dat haar stemcijfer
quotiënten heeft opgeleverd, gelijk aan of hoger dan het laatst gerangschikte quotiënt.

Meestal gebruikt men een eenvoudigere berekeningswijze. Zij bestaat in het delen van de
stemcijfers door 2, 3, 4, enz. Dit geeft wiskundig equivalente resultaten.

Uiteraard is duidelijk omschreven (Kieswetboek Art. 168 en Gemeentekieswet) wat er in
een aantal randgevallen moet gebeuren.

1. Als het quotiënt hetzelfde is voor verschillende lijsten, dan gaat de zetel naar de lijst
met het hoogste stemcijfer.

2. Als twee lijsten evenveel stemmen behaalden, dan gaat de zetel naar de kandidaat met
de meeste voorkeurstemmen. Zijn ook de voorkeurstemmen gelijk, dan gaat de zetel
uiteindelijk naar de oudste kandidaat.

3. Als een lijst meer zetels zou krijgen dan er kandidaten zijn, dan worden de niet-
toegekende zetels gevoegd bij de zetels die aan de andere lijsten toekomen. De zetels
worden over deze lijsten verdeeld op dezelfde manier zoals hierboven beschreven werd.
Voor ieder nieuw quotiënt wordt opnieuw een zetel toegekend.

Wij zullen verder enkel rekening houden met het eerste randgeval.

2.1 Rechtstreekse verkiezing van schepenen

De volgorde van toekenning van zetels aan partijen, m.a.w. de volgorde van de quotiënten,
speelt een rol in die gemeenten waar schepenen rechtstreeks worden verkozen. De schepenen
van de randgemeenten en van de gemeenten Komen-Waasten en Voeren worden rechtstreeks
verkozen. De quotiënten berekend volgens het systeem Imperiali worden volgens grootte ge-
rangschikt totdat er voor alle lijsten samen zoveel quotiënten worden bereikt als er schepenen
te kiezen zijn. Het aantal schepenen varieert van 2, in een gemeente met minder dan 1000
inwoners, tot 10, in een gemeente met 200.000 of meer inwoners. In een gemeente met 10.000
tot 19.999 inwoners zijn er 5 schepenen.
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2.2 Opmerkingen

Enkel de rangorde tussen quotiënten is van belang. Deze blijft ongewijzigd als men alle
stemcijfers met eenzelfde getal vermenigvuldigd. Dit verklaart waarom men in praktijk mag
delen door 2, 3, 4, . . . i.p.v. door 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, . . .. Dit levert precies
dezelfde quotiënten op als men vooraf het stemcijfer met 2 vermenigvuldigd.

In plaats van met het absolute stemcijfer te werken kan men dus even goed werken met
een percentage. Men mag immers alle stemcijfers met eenzelfde getal vermenigvuldigen, en
ze herschalen zodat hun som gelijk is aan 1. Men moet uiteraard voldoende cijfers achter de
komma gebruiken. Dat moet men trouwens altijd doen als men de quotiënten uitrekent. In
de studie van de volgende secties zullen we deze herschaling gebruiken.

Indien een partij te weinig stemmen behaalt om een zetel te verwerven, dan hebben die
stemmen geen enkele invloed op de verdeling van zetels over de andere partijen. Die stemmen
zijn dus op dit vlak gelijk aan blanco stemmen. Als men de verdeling doet op basis van
percentage dan moet men de betrokken partij niet eens meetellen.

2.3 Voorbeelden

In deze sectie geef ik 2 uitgewerkte voorbeelden. Het zijn verkiezingen waar ik zelf aan
deelnam en in beide gevallen komen er eigenaardigheden van het kiessysteem in tot uiting die
de basis vormden voor het vervolg.

2.3.1 Wezembeek-Oppem 2000

Als eerste voorbeeld nemen we de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 in
Wezembeek-Oppem. ECOLEV haalde de kiesdrempel niet. Of we het systeem Imperiali
toepassen met 4 partijen en het aantal stemmen (kolom 2) of het behaalde percentage (kolom
3), of met 3 partijen en het behaalde percentage (kolom 4) maakt geen verschil.

partij stemmen % origineel % aangepast

LB-UF 4275 57,81 61,22
GE-EC 1451 19,62 20,78
DWO 1257 17,00 18,00

ECOLEV 412 5,57 —

In onderstaande tabel geven we de quotiënten en daarbij tussen haakjes het nummer van
de toegekende zetel. We geven de quotiënten zonder cijfers achter komma behalve daar waar
het nodig is om te bepalen wat het grootste is. In dit voorbeeld hangt de toekenning van de
laatste zetel af van het tweede cijfer na de komma.
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deler LB-UF GE-EC DWO
4275 1451 1257

2 2137 (1) 725 (5) 628 (7)
3 1425 (2) 483 (10) 419 (13)
4 1068 (3) 362 (15) 314 (18)
5 855 (4) 290 (20) 251,4
6 712 (6) 241
7 610 (8)
8 534 (9)
9 475 (11)

10 427 (12)
11 388 (14)
12 356 (16)
13 328 (17)
14 305 (19)
15 285 (21)
16 267 (22)
17 251,47... (23)

Na de verkiezingen van 2000 vertelde DWO dat ze met één stem meer een vierde zetel
hadden gehaald. Wat bedoelden ze precies?

1. Eén extra kiezer die dan voor hen koos?

2. Eén kiezer die voor hen koos i.p.v. voor ECOLEV of blanco of ongeldig stemde?

3. Eén kiezer die voor hen koos i.p.v. voor GE-EC of LB-UF?

De gevallen (1) en (2) komen op hetzelfde neer: enkel de DWO-kolom in bovenstaand voor-
beeld moet aangepast worden. In geval (3) moeten er twee kolommen worden aangepast.
In al de bovenstaande scenario’s zou DWO een extra zetel hebben behaald, ten koste van
LB-UF. Een dergelijk situatie kan zich met elk kiessysteem voordoen. Men heeft een aantal
stemmen nodig per zetel. Als men net niet die drempel haalt dan heeft men in zekere zin
pech. Als men die drempel net wel haalt, dan heeft men geluk. Bij elk dergelijk geval is een
partij gelukkig en een andere ongelukkig.

2.3.2 Kalmthout 1988

Als tweede voorbeeld beschouwen we de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van
1988 in Kalmthout.
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partij stemmen % origineel % aangepast % aangepast

CVP 3717 38,15 41,01 43,32
NCD82 2397 24,60 26,45 27,94

SP 1048 10,76 11,56 12,22
AGALEV 846 8,68 9,33 9,86

PVV 571 5,86 6,30 6,66
VU 485 4,98 5,35 —
NK 432 4,43 — —

SOC.K. 246 2,52 — —

deler CVP NCD82 SP AGALEV PVV
3717 2397 1048 846 571

2 1858 (1) 1198 (3) 524 (10) 423 (13) 285,5 (23)
3 1239 (2) 799 (5) 349 (17) 282
4 929 (4) 599 (8) 262
5 743 (6) 479 (11)
6 619 (7) 399 (15)
7 531 (9) 342 (18)
8 464 (12) 299 (21)
9 413 (14) 266

10 371 (16)
11 337 (19)
12 309 (20)
13 285,9 (22)

We zien dat een partij die minder dan de helft van de geldige en niet-blanco stemmen
behaalt toch de meerderheid van de zetels kan hebben. Zelfs als de stemmen voor de 3 partijen
die niet de kiesdrempel halen worden weggelaten dan nog behaalde CVP “maar” 43,32% wat
toch resulteerde in 12 van de 23 zetels. Een grote partij heeft er duidelijk voordeel bij als de
tegenstand verdeeld is.

3 Situatie met twee partijen

3.1 De zetelverdeling

We beschouwen twee partijen: A en B. Stel dat er Z zetels te verdelen zijn en dat er
uiteindelijk T naar partij A gaan. Neem verder aan dat A het hoogste stemcijfer heeft, met
relatief aandeel 1−x. Het relatieve aandeel van de kleinste partij B is m.a.w. x en 0 ≤ x ≤ 1/2.

We willen nu T berekenen in functie van x. Eerst vragen we ons af wanneer alle zetels
naar A gaan. Dat doet zich voor als het Z e quotiënt voor A groter is dan of gelijk aan het
eerste quotiënt voor B. M.a.w. als

1 − x

Z + 1
≥

x

2

dus als

x ≤
2

Z + 3
.
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De kiesdrempel ligt dus vrij hoog. Indien bvb. het aantal te verdelen zetels Z = 23 dan
gaat alles naar de grootste partij als de kleinste minder dan 7,7% behaalt (om precies te
zijn: x ≤ 1/13). Dit illustreert dat het systeem Imperiali een voordeel oplevert voor de grote
partijen. Bij een perfect evenredig systeem zou men immers verwachten dat een partij die
een fractie 1/Z van de stemmen behaalt, ook één zetel zou behalen.

Vervolgens bestuderen we het geval dat B ten minste 1 zetel behaalt. We hebben dan
twee mogelijkheden:

1. De laatste te verdelen zetel gaat naar A als

1 − x

T + 1
≥

x

Z − T + 2

wat equivalent is met

x ≤
Z − T + 2

Z + 3
.

Hieruit volgt ook
T ≤ (Z + 2) − (Z + 3)x. (1)

2. De laatste te verdelen zetel gaat naar B als

1 − x

T + 2
<

x

Z − T + 1

wat equivalent is met

x >
Z − T + 1

Z + 3
.

Hieruit volgt ook
T > (Z + 1) − (Z + 3)x. (2)

In (1) staat een ≤ i.p.v. een < omdat we afspraken dat A de grootste partij is en die krijgt
de zetel bij gelijke quotiënten. Uit (1) en (2) volgt

T = d(Z + 1) − (Z + 3)xe = d(1 − x)(Z + 3) − 2e .

De notatie dte geeft aan dat t afgerond wordt naar boven.

We kunnen nu in een grafiek het relatieve aantal zetels voor beide partijen uitzetten. In
figuur 1 geven we (Z − T ) in functie van x, het aantal zetels voor B i.f.v. haar relatief aantal
stemmen. Voor dit concrete voorbeeld nemen we Z = 23. Het feit dat de trapfunctie meestal
onder de stippellijn ligt, illustreert opnieuw dat het systeem Imperiali een voordeel oplevert
voor de grootste partij. De treden bevinden zich bij x = 2

Z+3
+ i 1

Z+3
voor i = 0, . . . , Z−3

2
.

3.2 Rechtstreekse verkiezing van schepenen

Stel dat er S schepenmandaten zijn in een gemeente waar de schepenen rechtstreeks verkozen
worden. We veronderstellen bovendien dat de rechtstreeks verkozen schepenen enkel uit de
grootste en de op één na grootste partij komen. Het stemcijfer van partij A is α en dat van
partij B is β met α > β.
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Figuur 1: Toekenning van zetels aan partij B i.f.v. percentage stemmen (Z = 23)
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Evenredige verdeling
23 te verdelen zetels

Hoeveel stemmen moet partij B dan behalen opdat ze toch één rechtstreeks verkozen
schepen zou hebben? De kritische situatie doet zich voor als het eerste quotiënt van partij B
groter is dan het Se quotiënt van A. In formulevorm:

β

2
>

α

S + 1

wat equivalent is met
β

α
>

2

S + 1
. (3)

Wat telt is dus de verhouding van de stemcijfers van de twee betrokken partijen. Het totaal
aantal te verdelen zetels speelt geen rol. Ook de stemmen voor partijen die niet meedingen
naar een rechtstreeks verkozen schepen spelen geen rol.

Men heeft de gewoonte om alles uit te drukken in een percentage van het totaal aantal
stemmen voor beide partijen. Met x het relatief aantal stemmen voor de kleinste partij en
1 − x het relatief aantal stemmen voor de grootste partij, bekomt men

x =
β

α + β
>

2

S + 3
.
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Helemaal analoog kunnen we bepalen hoeveel stemmen partij B moet behalen opdat ze
twee rechtstreeks verkozen schepenen zou hebben. De kritische situatie doet zich dan voor als
het tweede quotiënt van partij B groter is dan het (S − 1)e quotiënt van A. In formulevorm:

β

3
>

α

S

wat equivalent is met
β

α
>

3

S
en x =

β

α + β
>

3

S + 3
.

Als er S = 5 rechtstreeks verkozen schepenen zijn (dat is de situatie in Kraainem,
Wezembeek-Oppem en Sint-Genesius-Rode), dan is de kritische waarde om er één te behalen

β
α+β

> 25%. Om er twee te behalen moet β
α+β

> 37, 5%.

Na de verkiezingen van 8 oktober 2006 circuleerde enige tijd het gerucht dat de kleinste
partij in Kraainem een rechtstreeks verkozen schepen zou hebben. In Kraainem was α = 5385
en β = 1663. Dat geeft

β

α + β
= 0, 235

en bijgevolg heeft men in Kraainem geen rechtstreeks verkozen schepen.

Het foutieve gerucht gaf enige tijd valse hoop in Wezembeek-Oppem waar α = 5855 en
β = 1852 en dus

β

α + β
= 0, 24.

In Sint-Genesius-Rode dacht men twee rechtstreeks verkozen schepenen te hebben. Daar
was α = 6812 en β = 3649. Met β

α+β
= 0, 348 haalt men de drempel 3

8
= 0, 375 echter niet.

Als men een zetel mist, dan zegt men graag op hoeveel stemmen na dit gebeurde. Het
maakt dan wel degelijk een verschil of die extra stemmen van overlopers van de grootste partij
komen of van extra kiezers (of overlopers van nog kleinere partijen). De getallen in de pers
verwijzen naar extra kiezers.

• In het geval van ε overlopers, behaalt partij A α − ε stemmen en partij B behaalt er
β + ε. Ongelijkheid (3) wijzigt dan in

β + ε

α + β
>

2

S + 3
⇒ ε >

2α − β(S + 1)

S + 3
.

• In het geval van ε extra kiezers die dan wel voor partij B stemmen wijzigt ongelijkheid
(3) in

β + ε

α + β + ε
>

2

S + 3
⇒ ε >

2α − β(S + 1)

S + 1
.

Dit leert ons dat men in Wezembeek-Oppem nood had aan 75 overlopers of 100 extra kiezers
om een rechtstreeks verkozen schepen te hebben.
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4 Situatie met drie partijen

We beschouwen drie partijen: A, B en C. Stel dat er Z zetels te verdelen zijn. Neem aan dat
het stemcijfer van C ≤ het stemcijfer van B ≤ het stemcijfer van A. Stel dat x het relatief
aantal stemmen is van B en y het relatief aantal stemmen van C. Het relatief aantal stemmen
van A is dus 1 − x − y, met 1 ≥ 1 − x − y ≥ x ≥ y ≥ 0. We kunnen het aantal zetels voor
elke partij in een figuur weergeven in functie van x en y waarbij enkel (x, y)-waarden binnen
een driehoek met hoekpunten (0, 0), (1/3, 1/3) en (1/2, 0) mogelijk zijn.

Om computersimulaties uit te voeren, moeten we een bepaalde waarde kiezen voor het
aantal te verdelen zetels Z. Figuren 2–4 tonen de zetelverdeling voor de 3 betrokken partijen
in functie van x en y voor het geval Z = 23. We zien veel zigzaglijnen. Door zorgvuldig de
relevante ongelijkheden neer te schrijven en uit te werken kunnen we de zigzaglijnen verklaren.
Hierna werken we dit uit voor enkele randgevallen.

4.1 Alle zetels naar A

Alle zetels gaan naar de grootste partij als 1−x−y
Z+1

≥ x
2

wat equivalent is met 1 − y ≥ Z+3

2
x.

Voor partij B is er dus een kiesdrempel = 2

Z+3
, als partij C geen stemmen behaalt. De

drempel daalt lichtjes naarmate C meer stemmen behaalt, tot 2

Z+5
. Merk op dat de situatie

waarin partij C geen stemmen behaalt, overeenkomt met het geval dat er slechts 2 partijen
zijn. De drempel 2

Z+3
komt dus niet toevallig overeen met het resultaat van vorige sectie.

4.2 Partij B behaalt één zetel

We moeten een onderscheid maken tussen twee gevallen:

1. B behaalt 1 zetel en C behaalt er geen;

2. B en C behalen elk 1 zetel;

Het eerste geval doet zich voor als

1 − x − y

Z
≥

x

3
,

wat equivalent is met

1 − y ≥
Z + 3

3
x, (4)

of als

1 − y <
Z + 3

2
x. (5)

De rand van het gebied dat bepaald wordt door ongelijkheid (4) is een rechte door (x, y) =
(0, 1) en ( 3

Z+3
, 0). De rand van het gebied dat bepaald wordt door ongelijkheid (5) is een

rechte door (x, y) = (0, 1) en ( 2

Z+3
, 0).

Het tweede geval doet zich voor als de laatste te verdelen zetel naar A gaat, dus als

1 − x − y

Z − 1
≥

x

3
(6)
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Figuur 2: Toegekende zetels voor B i.f.v. (x, y)
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want anders zou C niets krijgen.

We hebben nu het gebied in figuur 2 dat aangeeft dat partij B één zetel krijgt precies
omschreven. Het grootste gedeelte van het gebied ligt tussen de rechten (5) en (4). Als men
(4) volgt voor toenemende waarde van y dan komt er plots een stukje bij. Die sprong komt
overeen met het feit dat C een zetel krijgt.

Dit kunnen we als volgt veralgemenen. Veronderstel dat er β zetels naar partij B zijn.
De eerste zetel gaat naar partij C als

1 − x − y

Z + 1 − β
>

x

β + 2
x

β + 2
<

y

2

De knik treedt dus op bij

(x, y) =

(

β + 2

Z + 5
,

2

Z + 5

)

.

Dit zijn de coördinaten van de onderste punten van de zaagtand die in figuur 3 de overgang
van 0 naar 1 zetel voor partij C aangeeft. De kiesdrempel voor de kleinste partij ligt dus
boven 2

Z+5
. Voor ons voorbeeld met Z = 23 is dat ongeveer 7, 14%.

In figuur 4 geven we aan hoeveel zetels de grootste partij A behaalt in functie van x en y.
De stippellijn geeft aan dat x+y = 1

2
. Ze komt overeen met die situaties waarin partijen B en
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Figuur 3: Toegekende zetels voor C i.f.v. (x, y)

Zetelverdeling Partij C

partij B

pa
rt

ij 
C

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Figuur 4: Toegekende zetels voor A i.f.v. (x, y)
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C samen precies de helft van de stemmen behalen, en partij A de andere helft. Punten links
van die lijn komen overeen met situaties waar A de absolute meerderheid van de stemmen
behaalt en we zien dat ze dan ook minstens 12, dus de absolute meerderheid van de zetels
behaalt. Interessanter is een gebied rechts van de stippellijn. We zien dat er situaties zijn dat
partij A minder dan de helft van de stemmen behaalt, maar toch nog 12 van de 23 zetels. Uit
de simulaties blijkt dat 46,43% van de stemmen kan volstaan om een absolute meerderheid
van de zetels te behalen, zie tabel 2.

5 Meer dan 3 partijen

Een gedetailleerde analyse m.b.v. een computer kost ook tijd. Het aantal mogelijke uitslagen
neemt immers exponentieel toe met het aantal partijen.

We zagen dat de kiesdrempel groter is dan 1/Z, maar uit §3 en §4 kregen we toch de
indruk dat de drempel daalt naarmate er meer partijen zijn. Dat wordt bevestigd met enkele
simulaties. In tabel 1 geven we concrete voorbeelden met 4, 5 en 6 partijen waarbij de kleinste
partij één zetel behaalt met resp. 6,67%, 6,48%, 6,3%.

Tabel 1: Op zoek naar de kiesdrempel
# partijen Stemcijfers Behaalde zetels

4 11010 1494 1494 1001 20 1 1 1
5 6803 951 950 648 648 19 1 1 1 1
6 6290 910 910 630 630 630 18 1 1 1 1 1

Tabel 2: Op zoek naar de absolute meerderheid
# partijen Stemcijfers Behaalde zetels

3 6964 4821 3214 12 7 4
4 4334 2000 2000 1666 12 4 4 3
5 4064 1563 1562 1561 1250 12 3 3 3 2
6 3933 1237 1210 1210 1210 1210 12 3 2 2 2 2

We kregen ook de indruk dat naarmate er meer partijen zijn het eenvoudiger wordt voor
de grootste partij om de absolute meerderheid te behalen. Bij drie partijen kon dit al vanaf
46,43 %. In tabel 2 geven we concrete voorbeelden met 4, 5 en 6 partijen waarbij de grootste
partij de meerderheid behaalt met resp. slechts 43,34%, 40,64%, 39,33 %. De situatie in
Kalmthout in 1988 was dus niet eens extreem.

Bronnen

1 De gemeentekieswet:
binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/gemeentekieswet.htm
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2 De nieuwe gemeentewet:
binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/gemeentewet/inhoud_gemeentewet.htm

3 Het Kieswetboek:
www.elections.fgov.be/2004/2004Nl/Dokunl/wetten/kieswetboek/codeelectoral010504.pdf
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