FORMULIER B1

GEMEENTE:…………………………………………………………..
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018

AANWIJZING VAN DE VOORZITTER VAN DE HOOFDBUREAU DOOR DE VREDERECHTER

(*)

Aan Mevrouw, Mijnheer, ……………
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
l__l__l . l__l__l . 20l__l__l

Mevrouw, Mijnheer,
Ik heb de eer U te laten weten dat ik U, in uitvoering van artikel 10 van het Brussels Gemeentelijk
Kieswetboek, aangewezen heb als voorzitter van het hoofdbureau van de gemeente
………………………………………… ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
U wordt verzocht U onmiddellijk in betrekking te stellen met het gemeentebestuur, met het oog op de
voorafgaande verkiezingsverrichtingen.
U dient tevens in uitvoering van artikel10 van voormeld wetboek zo spoedig mogelijk de bijzitters, de
plaatsvervangende bijzitters en de secretaris voor uw bureau aan te wijzen.
In bijlage vindt U de tekst van de artikelen 10, 10bis, 10ter, 11, 11bis,12, 13, 15 en 16 van het Brussels
Gemeentelijk Kieswetboek.
Gelieve niet uit het oog te verliezen, dat, op grond van artikel 10, §1, tweede lid, van het Brussels
Gemeentelijk Kieswetboek, uw bureau, dat als hoofdbureau fungeert, zijn eerste vergadering moet houden op
maandag 17 september 2018, 27e dag vóór de stemming, om 16 uur, ten einde over te gaan tot de voorlopige
afsluiting van de kandidatenlijst. Uw bureau moet dus noodzakelijkerwijze tegen die datum samengesteld zijn.
In uw gemeente geschieden de kiesverrichtingen met een elektronisch stemsysteem met een
papieren bewijsstuk.
Door de geautomatiseerde wijze van stemmen verdwijnen de stemopnemingsbureaus en gebeurt de
totalisatie van de stemmen in uw gemeente onmiddellijk in uw hoofdbureau.
U dient dan ook de voorzitters van de stembureaus van uw gemeente in te lichten waar zij de
gegevensdragers en de andere over te maken stukken rechtstreeks bij U dienen te bezorgen (zie lijst op het
formulier R1).
In geval van wettige verhindering, verzoek ik U, mij onmiddellijk hiervan bericht te geven.
Gelieve, daarenboven, de ontvangst van deze brief te melden.
De vrederechter,

(*)
De briefwisseling van de voorzitters hetzij met mekaar, hetzij met de vrederechter of met de bijzitters, plaatsvervangende bijzitters en
secretarissen van de stembureaus, wordt portvrij verzonden. De vermelding ‘Kieswet’ dient boven aan de adreszijde aangebracht. Het
adres moet bovendien de hoedanigheid van de geadresseerde en van de afzender vermelden en door laatstgenoemde ondertekend zijn.

BRUSSELS GEMEENTELIJK KIESWETBOEK
Art. 10. §1. Het hoofdbureau bestaat uit een voorzitter, eventueel een plaatsvervangende voorzitter, vier bijzitters, vier
plaatsvervangende bijzitters en een secretaris. De voorzitter duidt de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters aan uit de
kiezers van de gemeente die kunnen lezen en schrijven. De voorzitter duidt de secretaris aan uit de kiezers van het
administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. Kandidaten mogen geen deel uitmaken van het hoofdbureau.
Het hoofdbureau moet ten minste zevenentwintig dagen voor de stemming worden samengesteld en is uitsluitend belast met
de aan de stemming voorafgaande verrichtingen en met de algemene telling van de stemmen.
§2. Voor wat betreft de stad Brussel, hoofdplaats van het gerechtelijk arrondissement, wordt het hoofdbureau voorgezeten
door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of, bij zijn ontstentenis, door de magistraat die hem vervangt.
In de gemeenten die hoofdplaats zijn van een gerechtelijk kanton, wordt het hoofdbureau voorgezeten door de
vrederechter of, bij zijn ontstentenis, door één van zijn plaatsvervangers naar dienstouderdom.
In de andere gemeenten wordt de voorzitter van het hoofdbureau door de vrederechter uit de gemeenteraadskiezers
aangewezen, in de hierna vermelde volgorde:
1°

de magistraten van de Rechterlijke Orde;

2°

de gerechtelijke stagairs;

3°

de advocaten en de advocaten-stagiairs volgens hun inschrijving op het tableau of de lijst van stagiairs;

4°

de notarissen;

5°

de gerechtsdeurwaarders;

6°

de bekleders van een ambt van niveau A of B die onder de Staat, de Gemeenschappen en de
Gewesten
ressorteren en de bekleders van een
gelijkwaardige graad die ressorteren onder
provincies, gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, onder
enige instelling van
openbaar nut al dan niet bedoeld in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige
wet van 21
instellingen van openbaar nut of onder de autonome overheidsbedrijven bedoeld in de
maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;

7°

het onderwijzend personeel;

8°

de vrijwilligers;

9°

de kiezers van de gemeente.

De overheden die de in het vorig lid onder 6° en 7° bedoelde personen tewerkstellen, delen de naam, de voornamen, het
adres en het beroep van die personen mee aan de gemeentebesturen waar zij hun hoofdverblijfplaats hebben.
§3. In de gevallen vermeld in paragraaf 2, eerste en tweede lid, wijst de voorzitter van het hoofdbureau een
plaatsvervanger aan om hem op de dag van de stemming te vervangen, wanneer hij gehouden is zich naar een andere
gemeente te begeven om er te stemmen.
Art. 10bis. De voorzitters van de hoofdbureaus delen per elektronische verzending hun contactgegevens mee aan de
Regering. Onder contactgegevens worden verstaan de naam en voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en adres van
het bureau.
Art. 10ter. §1. Tijdens de tweede maand die voorafgaat aan die tijdens welke de verkiezing plaatsvindt, maakt het college
van burgemeester en schepenen twee lijsten op :
1°

de eerste bevat de personen die kunnen worden bekleed met een functie van voorzitter van een stemof stemopnemingsbureau of van bijzitter of plaatsvervangend bijzitter van een stemopnemingsbureau;

2°

de tweede bevat de kiezers die aangewezen zouden kunnen worden als bijzitter of plaatsvervangend
bijzitter van een stembureau. Deze lijst omvat vierentwintig namen per bureau, gekozen uit de kiezers
van de afdeling. Deze lijst mag de in 1° bedoelde personen niet bevatten.

§2. De twee lijsten worden uiterlijk de drieëndertigste dag voor de verkiezing naar de voorzitter van het gemeentelijk
hoofdbureau gezonden.
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Art. 11. §1. De voorzitter van het hoofdbureau wijst uiterlijk de dertigste dag vóór die van de verkiezing de voorzitters van
de stembureaus aan uit de kiezers van de gemeente die kunnen lezen en schrijven, in de volgorde die bepaald is in artikel
10, §2, derde lid. De voorzitter van het hoofdbureau maakt daartoe gebruik van de in artikel 10ter, §1, 1° vermelde lijst.
De voorzitter geeft dadelijk kennis van deze aanwijzingen aan de betrokkenen en aan de gemeentelijke overheden.
§2. De voorzitter van het hoofdbureau wijst uiterlijk de twintigste dag vóór die van de verkiezing de voorzitters van de
stemopnemingsbureaus aan, alsook, de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van de stembureaus en de bijzitters en
plaatsvervangende bijzitters van de stemopnemingsbureaus.
Deze personen worden aangewezen uit de kiezers van de gemeente die kunnen lezen en schrijven, in de volgorde die
bepaald is in artikel 10, §2, derde lid. De bijzitters van stembureaus en de plaatsvervangende bijzitters worden evenwel
aangewezen uit de kiezers van het stembureau. De voorzitter van het hoofdbureau maakt voor deze aanwijzingen gebruik
van de lijsten vermeld in artikel 10ter.

Art. 12. Zodra hij de voorzitters van de stembureaus heeft aangewezen, maakt de voorzitter van het hoofdbureau de lijst van
de voorzitters van de stembureaus op en zendt een afschrift aan de betrokkenen.
Hij voorziet ten spoedigste in de vervanging van degenen die hem binnen drie dagen na ontvangst van het bericht een
wettige reden van verhindering hebben doen kennen.
Ten minste veertien dagen vóór de verkiezing doet de voorzitter van het hoofdstembureau aan de voorzitter van elk
stembureau de kiezerslijsten van zijn afdeling toekomen.
Art. 13. Elk stembureau bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter indien nodig, vier bijzitters, vier
plaatsvervangende bijzitters en een secretaris. De kandidaten mogen er geen deel van uitmaken.
Art. 15. Binnen achtenveertig uren na de aanwijzing van de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van de stembureaus
geeft de voorzitter van het hoofdbureau hun daarvan kennis bij aangetekende brief en verzoekt hen tevens hun ambt op de
gestelde dagen en uren te komen waarnemen; in geval van verhindering geven zij de voorzitter daarvan bericht binnen
achtenveertig uren na kennisgeving. Indien het aantal personen die aanvaarden onvoldoende is om het stembureau samen
te stellen, wordt het door de voorzitter van het hoofdbureau aangevuld overeenkomstig artikel 11, §2.
Met een geldboete van 250 tot 1000 euro wordt gestraft de voorzitter, de bijzitter of de plaatsvervangende bijzitter
die binnen de bepaalde tijd de reden van zijn verhindering niet opgeeft, of die, na het ambt te hebben aanvaard, zonder
wettige reden nalaat het te vervullen.
De voorzitter van het hoofdbureau geeft elke stembureauvoorzitter kennis van de aanwijzing van de bijzitters en
plaatsvervangende bijzitters van zijn bureau.
Art. 16. De voorzitter van het stembureau wijst de secretaris van dit bureau aan uit de kiezers van de gemeente. Hij is niet
stemgerechtigd.
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ONTVANGSTBEWIJS

(*)

GEMEENTE:…………..........................

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018
De ondergetekende, aangewezen als voorzitter van het hoofdbureau van de gemeente ………………………...
ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, verklaart de brief van de
vrederechter van het kanton, dd. l__l__l . l__l__l . 20l__l__l, ontvangen te hebben waarbij zij/hij met deze
aanwijzing in kennis is gesteld.

Naam :

l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Voornaam:

l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………..

Gedaan te …………………………………………………………., op l__l__l . l__l__l . 20l__l__l
Handtekening,

(*)

Terugsturen naar Mevrouw, Mijnheer,
vrederechter van het kanton
straat, nr

, te

,
,
.
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