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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018
AANWIJZING VAN DE VOORZITTERS VAN DE STEMBUREAUS DOOR DE VOORZITTERS
(*)
VAN DE HOOFDBUREAUS

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

Ik heb de eer U mede te delen dat U overeenkomstig artikel 11, §1, van het Brussels Gemeentelijk
Kieswetboek, aangewezen bent tot voorzitter (voorzitster) van het stembureau nr. l__l__l__l dat zal zetelen
op
zondag
14
oktober
2018
in
uw
gemeente,
op
het
volgend
adres:…………………………………………………………..…………...……….………………straat, nr. ………….
ste

In uitvoering van artikel 11, §2, duid ik uiterlijk de 20
plaatsvervangende bijzitters van Uw bureau aan.

dag voor de verkiezingen de bijzitters en de

U kan vrij de secretaris van Uw stembureau aanwijzen uit de kiezers van Uw gemeente.
Indien niet in deze omslag, zult U binnenkort twee exemplaren van de kiezerslijst van uw stembureau
ontvangen, alsook de gegevensdragers bestemd voor het elektronisch systeem betreffende de aanstiplijsten.

Overeenkomstig artikel 10/1 van de ordonnantie van 12 juli 2012 - Houdende de organisatie van de
elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen, zal er een opleiding ten behoeve van de
voorzitters en de secretarissen van de stembureaus georganiseerd worden op het volgend adres:
straat, nr

In geval van wettige verhindering verzoek ik U mij onmiddellijk daarvan bericht te geven en mij
terzelfdertijd de hierbij gevoegde stukken terug te sturen.
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.

BRUSSELS GEMEENTELIJK KIESWETBOEK:
Art. 11, §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.

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.
(…)
Koninklijk besluit van 18 juli 1966 (gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken) :
Art. 49. De voorzitters van de stembureaus, die niet bij machte zijn de kiezers te woord te staan of voor te lichten in de
talen die deze wet voorschrijft te gebruiken in de betrekkingen van de plaatselijke diensten met de partikulieren, wijzen
een secretaris aan die hen daarin kan bijstaan.

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

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018

De ondergetekende,
Naam :

I__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

aangewezen als voorzitter van het stembureau nr. l__l__l__l 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

,
,
straat, nr

te
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