FORMULIER B9bis

GEMEENTE :

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018
Aanwijzing van de adjunct-secretarissen van het stembureau door de voorzitter van het stembureau
(*)

Aan Mevrouw, Mijnheer,...........................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Gedaan te

, op l__l__l . l__l__l . 20l__l__l

Mevrouw, Mijnheer,

Ik heb de eer u mee te delen dat u bent aangewezen tot adjunct-secretaris van het stembureau nr. l__l__l__l
dat zal zetelen op zondag 14 oktober 2018 vanaf 7.00 uur in uw gemeente, op het volgend
adres:…………………………………………………………..…………...……….………………straat, nr. ………….

Ter bevestiging van uw aanwijzing dient u mij bijgevoegd ontvangstbewijs volledig ingevuld en ondertekend
terug te zenden in de bijgevoegde omslag binnen 48 uren na ontvangst van dit schrijven.

De voorzitter van het stembureau nr. l__l__l__l,

Naam :
Voornaam :
Adres :

Handtekening:

(*)

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. 38. Bij gewone en buitengewone vernieuwing van de gemeenteraden, zijn alle verkiezingsuitgaven
betreffende het stempapier ten laste van het Gewest in het geval er niet wordt teruggegrepen naar de
elektronische stemming.
Volgende verkiezingsuitgaven zijn ten laste van de gemeenten:
1° het presentiegeld, alsmede de reisvergoeding waarop de leden van de kiesbureaus kunnen aanspraak
maken, onder de voorwaarden bepaald door de Regering;
(…)
3° de verzekeringspremies om de lichamelijke schaden te dekken die voortvloeien uit ongevallen die leden
van de kiesbureaus zijn overkomen in de uitoefening van hun ambt; de Regering bepaalt de regels volgens
welke deze risico’s worden gedekt.

Gelieve uw rekeningnummer bij te hebben voor de uitbetaling van het presentiegeld na de verkiezing.
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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__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 :

aangewezen als adjunct-secretaris van het stembureau nr. l__l__l__l verklaart de brief ontvangen te hebben
van de voorzitter van het stembureau 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 stembureau nr. l__l__l__l van de gemeente
straat, nr

,

te
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