Formulier A02c

Verkiezingen van 14 oktober 2018

Instructies voor de bijzitters van een enig stembureau

Het enige stembureau heeft voorafgaand aan de verkiezingen een aantal
taken in zijn functie van gemeentelijk hoofdbureau. Als lid van het
gemeentelijk hoofdbureau moet u deelnemen aan de volgende
vergaderingen van het bureau:
•

Vergaderingen
van het
gemeentelijk
hoofdbureau

•
•

•

op maandag 17 september 2018, om 16 uur, houdt het bureau zijn
eerste vergadering in zijn functie van gemeentelijk hoofdbureau.
Tijdens die vergadering sluit het gemeentelijk hoofdbureau de
kandidatenlijst voorlopig af;
op donderdag 20 september 2018, om 16 uur, sluit het hoofdbureau
de kandidatenlijsten definitief af;
als iemand op de vergadering van 20 september 2018 beroep indient
tegen een kandidaat, wordt het gemeentelijk hoofdbureau opnieuw
samengeroepen op maandag 24 september 2018, om 18 uur, om de
kandidatenlijsten definitief af te sluiten;
als de voorzitter u voor andere vergaderingen uitnodigt, moet u daar
ook aan deelnemen.

Als u wettig verhinderd bent voor een van de vergaderingen, moet u dat
onmiddellijk aan de voorzitter meedelen.

Aanwezigheid
in het
stemlokaal

Opening van
het telbureau

Verplichtingen
van de leden
van de bureaus

Antwoord van
de leden van
het
stembureau

U moet op 14 oktober 2018 om 7.30 uur ’s morgens aanwezig zijn in het
stemlokaal.
De stemming eindigt om 13 uur.

U moet op 14 oktober 2018 om 13.30 uur aanwezig zijn in het tellokaal. Het
telbureau moet uiterlijk om 14 uur samengesteld zijn.
Als u op de dag van de verkiezingen verhinderd bent, moet u daarvoor een
wettige grond inroepen. Leden van een bureau die zich zonder wettige reden
aan de verplichtingen van hun aanwijzing onttrekken, zijn strafbaar.
Kandidaten voor de verkiezingen mogen geen deel uitmaken van een
stembureau.
U moet onmiddellijk het ontvangstbewijs A02b invullen en terugsturen naar
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of de vrederechter die u
heeft aangewezen.
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Briefwisseling

Alle briefwisseling met de voorzitter, de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg, de vrederechter, de andere bijzitters en plaatsvervangende
bijzitters en de secretaris van het stembureau kunt u portvrij versturen:
• schrijf bovenaan op de voorkant van de enveloppe, boven het adres,
de vermelding 'Kieswet-portvrijdom';
• vermeld in het adres zelf ook de functie die de geadresseerde bij de
verkiezing vervult.

Vergoedingen
en verzekering

Als lid van een stembureau hebt u recht op:
• presentiegeld. Na de stemming kunt u met het formulier A44 Aanvraag van de betaling van presentiegeld voor de leden van een
stembureau het rekeningnummer opgeven waarop uw presentiegeld
gestort kan worden;
• een reisvergoeding, als u uw taken vervult in een andere gemeente
dan uw woonplaats;
• een verzekering tegen lichamelijke en stoffelijke schade door
ongevallen tijdens de uitoefening van uw functie.

Toepasselijke
regelgeving

Artikel 37, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 150 tot en met 159, 240 en 261 van het
Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 zijn van toepassing.
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