GEMEENTE:

FORMULIER B6

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018
Brief van de voorzitter van het hoofdbureau aan de voorzitter van het stembureau betreffende de
samenstelling van zijn stembureau.

De voorzitter van het hoofdbureau in de gemeente ………………………………………………………….. brengt
de voorzitter van het stembureau nr. l__l__l__l ervan in kennis dat zij/hij overeenkomstig artikel 11, §2, van het
Brussels Gemeentelijk Kieswetboek , aangewezen heeft als bijzitters van zijn bureau:

Naam en voornaam

(1)

Beroep
A. BIJZITTERS

Hoofdverblijfplaats
(2)

1.
2.
3.
4.
5.
B. PLAATSVERVANGENDE BIJZITTERS

(2)

1.
2.
3.
4.
5.

Ik herinner u er eveneens aan dat het u toekomt om uw secretaris en uw adjunt-secretaris vrij aan te stellen.
Zij moeten echter kiezers zijn van de gemeente. Eens deze zijn aangeduid, dient u hun identiteit hierna aan te
geven.

(1)
(2)

De naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.).
Krachtens artikel 5 van de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor
de Gemeenteraadsverkiezingen worden de stembureaus samengesteld uit een voorzitter, een secretaris, een adjunctsecretaris die ervaring doet blijken in informatica, vijf bijzitters en vijf plaatsvervangende bijzitters.

C. SECRETARIS

D. ADJUNCT-SECRETARIS

Gelieve dit formulier op de dag van de stemming mee te brengen teneinde te kunnen overgaan tot het
samenstellen van uw bureau.

Te ………..………………………, op l__l__l . l__l__l . 20l__l__l.

De Voorzitter van het hoofdbureau,

Teneinde de lijst betreffende de samenstelling van de stembureaus te vervolledigen, zou ik u willen
vragen om me zo snel mogelijk het laatste deel van dit formulier over te maken.
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ONTVANGSTBEWIJS

(*)

GEMEENTE:
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018
Informatie betreffende de samenstelling van het stembureau l__l__l__l

Hierbij wil ik u meedelen dat ik de personen, waarvan de identiteit hierna wordt vermeld, heb aangeduid als
voorzitter en adjunct-secretaris.

Secretaris

Naam en voornaam

Beroep

Hoofdverblijfplaats

Adjunt-secretaris
Naam en voornaam

Beroep

Hoofdverblijfplaats

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

(*)

Terugsturen naar Mevrouw, Mijnheer,
voorzitter van het hoofdbureau van de gemeente
straat, nr

te

Formulier B6, blz 3

