FORMULIER B2bis

GEMEENTE : …..…...................

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018.
AANWIJZING VAN DE VOORZITTERS-PLAATSVERVANGERS VAN DE STEMBUREAUS DOOR DE
(*)
( Art. 5, § 2, van de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de
VOORZITTERS VAN DE HOOFDBUREAUS
organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen)

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

Ik heb de eer u mee te delen dat u overeenkomstig artikel 5, §2, van de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de
organisatie van de elektronische stemming, aangewezen bent tot voorzit(s)ter–plaatsvervanger van een stembureau
in uw gemeente, ……………………………………………………..…………...……….………………straat, nr. ………….
Indien de effectieve voorzitter van een stembureau afwezig zou zijn, omwille van een geldige reden, zal u deze dienen
te vervangen.
De bijzitters van het bureau, dat u eventueel zal moeten voorzitten, zullen door mij worden aangewezen. De
secretarissen en de adjunct-secretarissen zullen worden aangewezen door de effectieve voorzitter.
Overeenkomstig artikel 10/1 van de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische
stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen, zal er voor de effectieve en plaatsvervangende voorzitters van de
stembureaus en de secretarissen van deze bureaus een opleiding worden gegeven op het volgend adres :
……………………………………………………..…………...……….………………………………straat, nr. ……….….
Uw aanwezigheid op deze opleiding is verplicht, zelfs wanneer u niet zou worden ingezet om de taak van voorzitter van
een stembureau werkelijk te vervullen op de dag van de verkiezingen.
Uw deelname aan de opleiding wordt echter vergoed via een presentiegeld.
Gelieve uw bankrekeningnummer met het oog op betaling van dit presentiegeld te bij te hebben.
In geval van geldige verhindering verzoek ik u mij onmiddellijk daarvan bericht te geven.
Gelieve, daarenboven, de ontvangst van deze brief te melden.

De Voorzitter van het hoofdbureau,

(*)

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.

ONTVANGSTBEWIJS

(*)

Gemeente:

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018

De ondergetekende,
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
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, aangewezen

als voorzitter-plaatsvervanger van het stembureau nr. ……………………, verklaart de brief ontvangen te
hebben van de voorzitter van het hoofdbureau, dd. l__l__l . l__l__l . 20l__l__l waarbij zij/hij aangewezen
werd.

Gedaan te

, op l__l__l . l__l__l . 20l__l__l.

Handtekening,

(*)Terugzenden aan Mevrouw, Mijnheer,
, voorzitter van het hoofdbureau van de gemeente
,
te

straat, n°
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