
  
 

                                                

 
Hoofdbureau van de  Formulier T2 
GEMEENTE…………. 
 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006 
 

Proces-verbaal van de loting voor de boventallige getuigen in de stembureaus. 
________________________________________________________ 

 
 

Aangezien meer dan een getuige zich voor hetzelfde bureau en voor dezelfde lijst heeft opgegeven, is het hoofdbureau 
overgegaan tot de vereiste eliminatie door middel van lotingen die, eventueel, andere bureaus aan de afgewezen 
getuigen toewijzen. Overeenkomstig artikel 25 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, heeft de loting plaats op 
dinsdag 3 oktober 2006 om 16 uur. 
 
Overwegende dat voor .....…………(aantal) stembureaus meer dan één getuige en (of) plaatsvervangend getuige per 
bureau voor eenzelfde lijst zijn aangeduid, werd er overgegaan tot loting.  Deze loting heeft geleid tot de volgende 
resultaten: 
 
Mijnheer/Mevrouw(*)………………………………………, oorspronkelijk aangeduid als getuige/plaatsvervangend 
getuige voor de lijst nr.………. in het stembureau nr.…………, is ten gevolge van de loting(*) :  
- aangewezen als getuige/plaatsvervangend getuige in het bureau nummer ………………………. 
- afgewezen. 
 
Mijnheer/Mevrouw(*)………………………………………, oorspronkelijk aangeduid als getuige/plaatsvervangend 
getuige voor de lijst nr.………. in het stembureau nr.…………, is ten gevolge van de loting(*) :  
- aangewezen als getuige/plaatsvervangend getuige in het bureau nummer ………………………. 
- afgewezen. 
 
Mijnheer/Mevrouw(*)………………………………………, oorspronkelijk aangeduid als getuige/plaatsvervangend 
getuige voor de lijst nr.………. in het stembureau nr.…………, is ten gevolge van de loting(*) :  
- aangewezen als getuige/plaatsvervangend getuige in het bureau nummer ………………………. 
- afgewezen. 
 
Mijnheer/Mevrouw(*)………………………………………, oorspronkelijk aangeduid als getuige/plaatsvervangend 
getuige voor de lijst nr.………. in het stembureau nr.…………, is ten gevolge van de loting(*) :  
- aangewezen als getuige/plaatsvervangend getuige in het bureau nummer ………………………. 
- afgewezen. 
 
Mijnheer/Mevrouw(*)………………………………………, oorspronkelijk aangeduid als getuige/plaatsvervangend 
getuige voor de lijst nr.………. in het stembureau nr.…………, is ten gevolge van de loting(*) :  
- aangewezen als getuige/plaatsvervangend getuige in het bureau nummer ………………………. 
- afgewezen. 
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(*) Schrappen wat niet past. 



Formulier T2 

 
Mijnheer/Mevrouw(*)………………………………………, oorspronkelijk aangeduid als getuige/plaatsvervangend 
getuige voor de lijst nr.………. in het stembureau nr.…………, is ten gevolge van de loting(*) :  
- aangewezen als getuige/plaatsvervangend getuige in het bureau nummer ………………………. 
- afgewezen. 
 
Mijnheer/Mevrouw(*)………………………………………, oorspronkelijk aangeduid als getuige/plaatsvervangend 
getuige voor de lijst nr.………. in het stembureau nr.…………, is ten gevolge van de loting(*) :  
- aangewezen als getuige/plaatsvervangend getuige in het bureau nummer ………………………. 
- afgewezen. 
 
 
 
 Kennis hiervan zal onmiddellijk gegeven worden aan de vermelde getuigen, alsook aan de voorzitters van de 
bureaus, waar deze zullen zetelen. 
 
 

                                                

Waren aanwezig: .............................................................................……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
      Te  ……………………………, op………………….2006. 
 
 De secretaris,       De voorzitter, 
 
  

 
(*) Schrappen wat niet past. 
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