Formulier R8

Hoofdbureau van de
GEMEENTE: ………
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006
Ontvangstbewijs aan de voorzitter van het stembureau.1

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau, die ermee belast is de stemmen uitgebracht in de
stembureaus nr. …... tot nr. ….... in ontvangst te nemen, erkent dat Mevrouw, Mijnheer,
......................…………………………………………..........., voorzitter van het stembureau nr. …..... (of
bijzitter), vergezeld van Mevrouw, Mijnheer, ...............................................………….., getuigen, hem, gaaf
en behoorlijk verzegeld, de omslagen bedoeld in artikelen 11 tot 13 van de wet van 11 april 1994 tot
organisatie van de geautomatiseerde stemming heeft overhandigd:
- een omslag met de originele geheugendrager (kiesdiskette);
- een omslag met de twee kopies van de kiesdiskette;
- een omslag met de geannuleerde magneetkaarten en de kaarten die aanleiding gegeven hebben
tot een ongeldig verklaarde stem;
- een omslag met de magneetkaarten met de referentiestemmen en het formulier R2.
Daarenboven worden volgende stukken overhandigd:
- een omslag met het proces-verbaal van het stembureau (formulier R3);
- een omslag met de aanstippingslijsten;
- een omslag met het formulier R4 voor de betaling van de presentiegelden
Hierbij bevestigt de voorzitter dat de stemmen die opgenomen zijn op de in artikel 11 van de
bovenvermelde wet bedoelde geheugendrager, om .…. uur geregistreerd werden in het totalisatiesysteem nr.
…... van de gemeente.
Het aantal geregistreerde magneetkaarten bedraagt

:

………….

Aantal geannuleerde magneetkaarten, inbegrepen
diegenen waardoor de stem ongeldig is verklaard 2

:

...........…..

Aantal gebruikte kaarten voor de referentiestem

:

………….

Aantal geregistreerde en ongeldige kaarten

:

………….
De Voorzitter,
(Naam en voornaam)
(Handtekening)

N.B.:

1
2

Het aantal kiezers in het stembureau is gelijk aan het aantal geregistreerde magneetkaarten plus het
aantal kiezers, wiens stem ongeldig werd verklaard (cfr. proces-verbaal).

Opgemaakt in twee exemplaren.
In toepassing van artikel 8, tweede en derde lid van de voornoemde wet van 11 april 1994.
-tweede lid: merkteken of opschrift op de kaart
onvrijwillige beschadiging van de kaart
technische reden
-derde lid : kiezer wordt verzocht opnieuw te stemmen met een andere kaart. Indien de magneetkaart bij een tweede
poging opnieuw wordt geannuleerd omwille van voormelde redenen, wordt de stem ongeldig verklaard.

