
        
 

 
 
 
GEMEENTE…………. Formulier B4 
 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006 
 

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

 
 Aan Mevrouw, Mijnheer, …………………

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

 
 
 
 
 

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

 Mevrouw, Mijnheer, 
 

 U wordt verzocht U op maandag 11 september 2006 (27ste dag voor de stemming) om 16 uur, op 
de zetel van het hoofdbureau ………………………………………………………………… straat, 
nr.…...., aan te melden om de vergadering voor de voorlopige afsluiting van de kandidatenlijsten bij te 
wonen (art. 26 BGKWB(**) ). 

 
 Vervolgens dient U aanwezig te zijn op de vergadering voor de definitieve afsluiting der lijsten op 
donderdag 14 september 2006, om 16 uur, en voorts op de vergaderingen waarvan U dag en uur ten 
gepaste tijde zullen medegedeeld worden (art. 26sexies BGKWB). 
 
 

                                                

Bovendien zal U als bijzitter zetelen in het hoofdbureau op de dag van de verkiezingen.  
 

 In geval van wettige verhindering, verzoek ik U mij onmiddellijk daarvan bericht te geven. 
 

 Gelieve daarenboven de ontvangst van deze brief te melden. 
 

De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) 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 bovenaan 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, ingesteld bij de ordonnantie van 16 februari 2006 houdende wijziging van de 
gemeentekieswet. 
 



 
Brussels Gemeentelijk Kieswetboek: 
 
Art. 15. Binnen achtenveertig uren na de aanwijzing van de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters geeft de voorzitter van elk 
stembureau hun daarvan kennis bij ongesloten aangetekende brief en verzoekt hen tevens hun ambt op de gestelde dagen te komen 
waarnemen; in geval van verhindering moeten zij de voorzitter daarvan bericht geven binnen achtenveertig uren na kennisgeving.  De 
voorzitter voorziet in hun vervanging volgens de orde in het vorige artikel vastgesteld. 
 
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. 
 
Art. 20. De leden van de stembureaus ontvangen presentiegeld. Het bedrag wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Het mag niet 
hoger zijn dan het bedrag dat bepaald is bij besluit van de Regering. 
 
Art. 26. § 1.De kandidaten en de kiezers die de voordrachten van kandidaten hebben ingeleverd, mogen ter plaatse inzage nemen van 
alle ingediende voordrachten en schriftelijk hun opmerkingen aan het hoofdbureau meedelen. 
 
Dit recht kan uitgeoefend worden gedurende de termijn bepaald voor de inlevering van de voordrachten en gedurende twee uren na 
het verstrijken van die termijn. Het kan ook nog uitgeoefend worden de zevenentwintigste dag vóór de stemming, van 13 tot 16 uur. 
Na het verstrijken van deze termijn sluit het hoofdbureau de kandidatenlijst voorlopig af. 
 
§ 2. Met uitzondering van de leeftijdsvereiste, die moet vervuld zijn op de datum van de verkiezing, moet aan de 
verkiesbaarheidsvereisten voldaan zijn vanaf de dag waarop de lijst van de gemeenteraadskiezers wordt opgemaakt met toepassing van 
de artikelen 4, 6 of 77, tweede lid. 
 
Het hoofdbureau wijst de kandidaten af die niet de hoedanigheid van kiezer bezitten.  Het wijst ook niet-Belgische kandidaten van de 
Europese Unie af die bij hun akte van bewilliging niet de verklaring en, in voorkomend geval, evenmin het bewijs gevoegd hebben die 
bedoeld zijn in artikel 23, §1, achtste en negende lid. 
 
Het hoofdbureau wijst eveneens de lijsten af die niet hebben voldaan aan de bepalingen van artikel 23, §3. 
 
Art. 26sexies. Het hoofdbureau vergadert de vierentwintigste dag vóór de stemming, te 16 uur. 
 
In voorkomend geval onderzoekt het de stukken die de voorzitter overeenkomstig de artikelen 26ter, 26quater en 26quinquies van 
deze ordonnantie ontvangen heeft, en beslist erover na de betrokkenen te hebben gehoord indien zij het verlangen. Het verbetert de 
kandidatenlijst, indien daartoe grond bestaat, en sluit ze daarna definitief af. 
 
Tot deze vergadering worden enkel toegelaten zij die de lijsten hebben ingeleverd of, bij hun ontstentenis, de kandidaten die een stuk 
als bepaald bij de artikelen 26ter en 26quinquies hebben overhandigd, alsmede de getuigen aangewezen krachtens artikel 23, § 1, van 
dit wetboek. 
 
Indien de verkiesbaarheid van een kandidaat wordt betwist, mogen ook die kandidaat en de indiener van het bezwaar, hetzij 
persoonlijk, hetzij bij gemachtigde, de vergadering bijwonen. Hun aanwezigheid, hetzij persoonlijk, hetzij bij gemachtigde, is een 
vereiste voor de ontvankelijkheid van het beroep waarvan sprake is in artikel 26septies van dit wetboek. 
 
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. 
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ONTVANGSTBEWIJS (*) 
 
 
 
GEMEENTE………….......................... 
 
 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006 
 
 
De ondergetekende, aangewezen tot bijzitter of plaatsvervangend bijzitter in het hoofdbureau van de gemeente 
…………………………………., verklaart de brief waarbij haar/hem deze aanwijzing wordt gemeld, te hebben  
ontvangen. 
 

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

 Handtekening, 
 
 
 
 
 
 

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