
 
 

       
 
 
GEMEENTE………….        Formulier B2 
 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006 
 

Aanwijzing van de voorzitters van de stembureaus door de voorzitters van de hoofdbureaus(*) 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                             Te ………….…………………., op……………………. 2006 
 
 

 Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
 Ik heb de eer U mede te delen dat U overeenkomstig artikelen 11 tot 16 van het Brussels 
Gemeentelijk Kieswetboek, aangewezen bent tot voorzitter (voorzitster) van het stembureau  nr......... dat zal 
zetelen op zondag 8 oktober 2006 in uw gemeente, …………………………….. , ……………………straat, 
nr. …….. 
 

In uitvoering van deze artikelen zult U zo spoedig mogelijk (en in alle geval uiterlijk twaalf dagen 
vóór de stemming) de vier bijzitters, de vier plaatsvervangende bijzitters en de secretaris aanwijzen die in uw 
bureau zullen zetelen. (**) 
 

Onder deze omslag vindt U verder de formulieren en administratieve omslagen, nodig voor de 
samenstelling en de werking van uw bureau (formulier B5). 
 

Indien niet in deze omslag, zult U binnenkort twee exemplaren van de kiezerslijst van uw stembureau 
ontvangen. 
 

De vier bijzitters en de vier plaatsvervangende bijzitters worden aangewezen uit de bijgevoegde lijst 
van kiezers in uw stemafdeling (kiezers rond de dertig jaar oud). 
 

U geeft binnen 48 uren na uw aanwijzing van de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters hun daarvan 
kennis bij ongesloten aangetekende brief.  In geval van verhindering moeten zij U binnen 48 uren na de 
kennisgeving bericht geven. 

 

                                                 
(*) 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. 
(**) Ingevolge de wet tot organisatie van de geautomatiseerde stemming dient U aan te wijzen : 

a. in het stembureau met meer dan 800 kiezers naast een secretaris, ook een adjunct-secretaris die doet blijken van 
beroepservaring in informatica en 5 (i.p.v. 4) bijzitters en plaatsvervangende bijzitters;  

OF 
b. in het stembureau met minder dan 800 kiezers naast een secretaris, 4 bijzitters en plaatsvervangende bijzitters.  

 
 

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



 
De bijzitter of plaatsvervangende bijzitter die U niet binnen de voormelde tijd een geldige reden van 

zijn verhindering opgeeft of die zonder wettige reden nalaat het hem opgedragen ambt te vervullen wordt 
gestraft met een strafrechterlijke geldboete. 
 

De secretaris wordt door U benoemd uit de gemeenteraadskiezers.  Hij is niet stemgerechtigd. 
  

Kandidaten mogen geen deel uitmaken van uw stembureau. 
 

Teneinde de vrijheid van de kiezer in zijn democratische keuze te verzekeren, is elke uiting van een 
politieke, filosofische of religieuze strekking door de leden van de kiesbureaus verboden. U wordt verzocht 
hiermee rekening te houden wanneer u zich op 8 oktober 2006 aanbiedt. 
 
 In geval van wettige verhindering verzoek ik U mij onmiddellijk daarvan bericht te geven en mij 
terzelfdertijd de hierbijgevoegde stukken terug te sturen. 
 

Gelieve, daarenboven, de ontvangst van deze brief te melden. 
 
 

De Voorzitter van het hoofdbureau, 
 
 
 
 
 
 
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; 
2° …….. 
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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ONTVANGSTBEWIJS (*) 
 
GEMEENTE………….......................... 
 
 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006 
            
 
De ondergetekende, aangewezen als voorzitter van het stembureau nr. . . van de gemeente………………….. 
verklaart de brief ontvangen te hebben van de voorzitter van het hoofdbureau………................ dd. ..................... 
waarbij zij/hij aangewezen werd.  De nodige formulieren en administratieve omslagen nodig voor de 
samenstelling en de werking van het stembureau waren daarbij gevoegd. 
 

      Te…………..........., op........……………2006. 
 

       Handtekening, 
 
 
 
 
 

                                                 
(*) Afscheuren en terugsturen naar Mevrouw, Mijnheer, ...............…………………………………., voorzitter van het hoofdbureau 
……………………………………………te ……………………………………….. straat, nr. …………… 
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