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Hoofdbureau van de Formulier  R9 - DEEL A 
GEMEENTE: ……… 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006 
 

Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen en de algemene telling van de stemmen 
bij geautomatiseerde stemming. 

 
 

DEEL A.- Totalisatie van de stemmen 
 
I.-  Vorming en samenstelling van het bureau 
 
 Het hoofdbureau van …….……..……..……..……..……..……..……..……..……..……... , in vergadering op ………………….. 2006 om ……….. uur in een lokaal, 

gelegen te …………………………………………………………. is samengesteld als volgt :1. 
 

 Voorzitter : M. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Bijzitter  : M. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Bijzitter   : M. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Bijzitter  : M. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Bijzitter   : M. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Secretaris  : M. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Bij verhindering of afwezigheid van één der leden, heeft het bureau gehandeld zoals bepaald in artikel 44quinquies, tweede lid van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.  
Dit geldt voor : Mevrouw, Mijnheer, …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                 
1 Bij afwezigheid van de secretaris of zo deze als bijzitter genomen wordt, neemt één der bijzitters het secretariaat waar.  In voorkomend geval, worden deze feiten onder rubriek "Opmerkingen" vermeld. 
De naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.). 
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 Hebben als getuigen zitting gehad 2: 
 
 
 Voor de lijst ………….: M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Voor de lijst ………….: M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Voor de lijst ………….: M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Voor de lijst ………….: M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Voor de lijst ………….: M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Voor de lijst ………….: M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Voor de lijst .. ………..: M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Voor de lijst .. ………..: M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Voor de lijst .. ………..: M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Voor de lijst .. ………..: M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Voor de lijst .. ………..: M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Voor de lijst .. ………..: M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 
 Het bureau heeft zich onmiddellijk gevormd en de leden hebben dadelijk de eed afgelegd (2).  De getuigen werden geïnstalleerd naarmate zij zich aanboden en legden 
de eed af. 
 
Opmerkingen :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2 Mochten verschillende getuigen zich voor eenzelfde lijst hebben aangemeld en wanneer tot een loting mocht worden overgegaan, dan dient daarvan onder de rubriek "Opmerkingen" melding gemaakt. 
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Het eedformulier voorgeschreven bij artikel 19 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek voor de leden van het bureau is : 
«Ik zweer de stemmen getrouw op te nemen en het geheim der stemmen te bewaren». 
 
Voor de getuigen en de secretaris is het:  «Ik zweer het geheim der stemming te bewaren». 
 
De eed wordt door de bijzitter, de secretaris en door de getuigen afgelegd in handen van de voorzitter, en door deze tegenover het samengesteld bureau. 
 
De voorzitter, de bijzitter of de secretaris, in de loop der verrichtingen benoemd, in vervanging van een verhinderd lid, legt de eed af, alvorens zijn ambt waar te nemen.   
Er wordt daarvan melding gemaakt in het proces-verbaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
 
- Deel A wordt automatisch uitgedrukt in het hoofdbureau van de gemeente na lezing van de stemdiskettes en de totalisatie van de stemmen. 
 
- Deel B (verdeling van de zetels en de aanwijzing van de kandidaten) wordt eveneens automatisch verwerkt. 
 
- De totalisatie van de stemmen geschiedt apart en voorafgaandelijk aan de automatische verdeling van de zetels.  Het proces-verbaal van de totalisatie wordt uitgedrukt en met een andere diskette 

dan de diskette van de totalisatie, doet het hoofdbureau de verdeling van de zetels, waarvan ook het proces-verbaal wordt uitgedrukt.  
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II. - In ontvangstneming en totalisatie van de stemmen. 
 
 Het bureau heeft achtereenvolgens ontvangen : 
 

Nummer van de stembureaus Uur waarop de diskette(s) van 
de stembureaus word(t)(en) 

geregistreerd. 

Aantal stemmen Opmerkingen 3 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

                                                 
3 Vermelden bij het falen van de diskette dat een hernieuwde registratie van een stembureau moet gebeuren op het hoofdbureau.  Verder het ontbreken van bepaalde omslagen en dies meer. 
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Het bureau heeft vastgesteld dat de diskettes van de stembureaus regelmatig waren verzegeld vóór de ontvangst en registratie, alsmede de bijkomende omslagen; 
behoudens onderstaande opmerkingen. 
 

Opmerkingen: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Het bureau gaat vervolgens over tot de totalisatie van de stemmen 4. 
 
 Nadat de uitslagen van alle stembureaus zijn geregistreerd drukt de voorzitter van het hoofdbureau het proces-verbaal af alsook de stemopnemingstabel - (Tabel I bij dit 
formulier).  Bij elke lijst wordt het stemcijfer toegevoegd 5.  
 
 Daarna gaat het bureau over tot de verdeling van de zetels over de lijsten en de aanwijzing van de gekozen kandidaten en opvolgers.(zie Deel B - de Tabellen II tot V). 
 
          Te ………………………………………….., ………………………………… 2006. 
 
De secretaris,     De bijzitter,    De getuigen,     De voorzitter, 

                                                 
4 De afkondiging door de voorzitter van het hoofdbureau van gedeeltelijke uitslagen die de lijsten hebben behaald, kan gebeuren na de registratie van ten minste 10 bureaus en nadien van 10 bijkomende  
stembureaus en zo verder tot alle stembureaus zijn geregistreerd. 
 
Indien een gemeente meer dan 45 stembureaus telt, kan het hoofdbureau over een informaticasysteem beschikken per schijf van ten minste 45 stembureaus.  De bepalingen van het eerste lid zijn per 
informaticasysteem van toepassing.  Elk stembureau wordt voor de totalisatieverrichtingen toegewezen aan een bepaald informaticasysteem.  Na de registratie van de uitslagen van de stembureaus door de 
informaticasystemen, wordt één van de systemen bestemd voor de totalisatie van alle stemmen van de gemeente. Een totalisatrice kan de resultaten van maximum 45 stembureaus registreren. 
 
5 Het stemcijfer van iedere lijst wordt bepaald door de optelling van het getal van de magneetkaarten waarop een geldige stem is uitgebracht bovenaan de lijst of op een of meer kandidaten van die lijst. 
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Hoofdbureau van de 
GEMEENTE: ……… 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006 
 

Stemopnemingstabel – Stemcijfers (Art. 55 BGKWB) 
 

 
TABEL I …………………………………………………… 
Datum : ……………………………………………………... 
Uur : ………………………………………………………… 

     Lijst.…….. 
 
A.  LIJSTSTEMMEN (volledige lijststemmen) 
 
 Enkel bovenaan de lijst     Totaal : …………… 
         
B. NAAMSTEMMEN VOOR DE KANDIDATEN (onvolledige lijststemmen). 
 
1. …………………………………………………………….                 ……………………. 
2. …………………………………………………………….                 ……………………. 
3. …………………………………………………………….                 ……………………. 
4. …………………………………………………………….                 ……………………. 
5. …………………………………………………………….                 ……………………. 
6. …………………………………………………………….                 ……………………. 
7. …………………………………………………………….                 ……………………. 
8. …………………………………………………………….                 ……………………. 
9. …………………………………………………………….                 ……………………. 
10. …………………………………………………………….                 ……………………. 
 
        Totaal  : …………………. 1 
              Stemcijfer : …………………. 2 
 

                                                 
1 Het is het totaal van de magneetkaarten met een of meerdere voorkeurstemmen voor de kandidaten. 
2 Het stemcijfer van een lijst is het totaal van de magneetkaarten voor een lijst met een geldige stem bovenaan die lijst of met een geldige stem voor één of meer kandidaten van die lijst. 
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     Lijst.……… 
 
A.  LIJSTSTEMMEN (volledige lijststemmen) 
 
 Enkel bovenaan de lijst     Totaal : ……………………. 
         
B. NAAMSTEMMEN VOOR DE KANDIDATEN (onvolledige lijststemmen). 
 
11. …………………………………………………………….                 ……………………. 
12. …………………………………………………………….                 ……………………. 
13. …………………………………………………………….                 ……………………. 
14. …………………………………………………………….                 ……………………. 
15. …………………………………………………………….                 ……………………. 
16. …………………………………………………………….                 ……………………. 
17. …………………………………………………………….                 ……………………. 
18. …………………………………………………………….                 ……………………. 
19. …………………………………………………………….                 ……………………. 
20. …………………………………………………………….                 ……………………. 
 
        Totaal  : …………………. 1 
              Stemcijfer : …………………. 2 
 
 

                                                 
1 Het is het totaal van de magneetkaarten met een of meerdere voorkeurstemmen voor de kandidaten. 
2 Het stemcijfer van een lijst is het totaal van de magneetkaarten voor een lijst met een geldige stem bovenaan die lijst of met een geldige stem voor één of meer kandidaten van die lijst. 
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VERZAMELSTAAT 
 
Aantal geregistreerde kaarten     : ………………………………….. 
Aantal kaarten met geldige stemmen   : ………………………………….. 
Aantal kaarten met blancostemmen   : ………………………………….. 
Aantal kaarten met ongeldig verklaarde stemmen  : ………………………………….. 
 
Lijst …… behaalt : 
 
Aantal kaarten met lijststemmen (A)       ………………………..... 
Aantal kaarten met stemmen in het voordeel van één of 
meerdere kandidaten (B)        …………………………. 
 
        STEMCIJFER .....……………………… 
 
 
Lijst …… behaalt : 
 
Aantal kaarten met lijststemmen (A)       ………………………..... 
Aantal kaarten met stemmen in het voordeel van één of 
meerdere kandidaten (B)        …………………………. 
 
        STEMCIJFER .....……………………… 
 
 
Lijst …… behaalt : 
 
Aantal kaarten met lijststemmen (A)       ………………………..... 
Aantal kaarten met stemmen in het voordeel van één of 
meerdere kandidaten (B)        …………………………. 
 
        STEMCIJFER .....……………………… 
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Lijst …… behaalt : 
 
Aantal kaarten met lijststemmen (A)       ………………………..... 
Aantal kaarten met stemmen in het voordeel van één of 
meerdere kandidaten (B)        …………………………. 
 
        STEMCIJFER .....……………………… 
 
 
Lijst …… behaalt : 
 
Aantal kaarten met lijststemmen (A)       ………………………..... 
Aantal kaarten met stemmen in het voordeel van één of 
meerdere kandidaten (B)        …………………………. 
 
        STEMCIJFER .....……………………… 
 
 
Lijst …… behaalt : 
 
Aantal kaarten met lijststemmen (A)       ………………………..... 
Aantal kaarten met stemmen in het voordeel van één of 
meerdere kandidaten (B)        …………………………. 
 
        STEMCIJFER .....……………………… 
 
 
       ALGEMEEN TOTAAL …………………………. 
       (=Kaarten met geldige stemmen) 
 
Het bureau stelt vast dat het gezamenlijk totaal der stemcijfers juist gelijk is aan het aantal kaarten met geldige stemmen, hetwelk bedraagt ……….    
(……………….. kaarten in de bussen gevonden min ……………… kaarten met blanco stemmen). 
 Te ……………………….., …………………..2006 
 
De secretaris,      De bijzitters,     De getuigen,     De voorzitter, 
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Hoofdbureau van de 
GEMEENTE: ……… 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006 
 

Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen en de algemene telling van de stemmen 
 

 
     
DEEL B : Verdeling van de zetels en de aanwijzing van de gekozen kandidaten en opvolgers. 
 
 Door middel der aldus vastgestelde stemcijfers (Tabel I - Deel A), gaat het bureau over tot het verdelen der zetels onder de lijsten op de wijze in onderstaande tabel 
aangeduid. (artikel 56 Brussels Gemeentelijk Kieswetboek). 
 
 TABEL II.- Verdeling van de zetels over de lijsten. 
 
 Lijst .. Lijst .. Lijst .. Lijst .. Lijst .. 

STEMCIJFERS …………     ………… ………… ………… …………
DELERS Quotienten          Volgnummers der

quotienten 
Quotienten Volgnummers

der quotienten 
Quotienten Volgnummers

der quotienten 
Quotienten Volgnummers

der quotienten 
Quotienten Volgnummers

der quotienten 

 (1) (2) (1)        (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

                                                 
(1) Achtereenvolgens inschrijven in deze kolom, tegenover de in de eerste kolom vermelde delers, de quotiënten der delingen van het stemcijfer der lijst door genoemde delers. 
(2) Tegenover de quotiënten in de orde hunner getalsterkte en zonder onderscheid tussen de lijsten, de cijfers 1, 2, 3 enz., inschrijven tot het beloop van het getal te begeven zetels. 
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11           

12           

13           

14           

15           

16           

Aantal aan de ver-
schillende lijsten 

toegekende zetels(3) 

……. zetels ………. zetels ……. zetels     ……. zetels ……. zetels

 
 

                                                 
(3) Dit getal is gelijk aan dat der nuttige quotiënten, dit wil zeggen der quotiënten waaraan een volgnummer werd toegekend. 
 

Formulier  R9 – Deel B 
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 Vervolgens bepaalt het bureau, overeenkomstig artikel 57, derde lid, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, het verkiesbaarheidscijfer der lijsten welke ten 
minste een zetel bij bovenstaande verdeling bekomen hebben(1)  
 
 TABEL III. - Berekening van de verkiesbaarheidscijfers. 

 

AANDUIDING DER  
BESTANDDELEN 
WAARDOOR HET 

VERKIESBAARHEIDS-
CIJFER VERKREGEN 

WORDT 

LIJST .... LIJST .... LIJST .... LIJST .... 

Volledige lijststembiljetten 
Onvolledige lijststembiljetten 
(met naamstemmen) 
……............. 
 
 Totaal ………….….. 
Te vermenigvuldigen met het 
getal van de zetels dat aan de lijst 
toekomt. Uitkomst van deze 
vermenigvuldiging...............…… 
 
Te delen door het getal aan de 
lijst toegekende zetels 
vermeerderd met 
één.....…………….... 
Quotiënt van deze deling dat het 
verkiesbaarheidscijfer uitmaakt 
.......……....... 

 
 
 
__________ 
 
 
  X 
__________ 
 
 
 
:   + 1 = 
 
 
 

 
 
 
__________ 
 
 
  X 
__________ 
 
 
 
:   + 1 = 
 
 
 

 
 
 
__________ 
 
 
  X 
__________ 
 
 
 
:   + 1 = 
 
 
 

 
 
 
__________ 
 
 
X 
__________ 
 
 
 
:   + 1 = 
 
 
 

                                                 
(1) Het verkiesbaarheidscijfer van elke lijst wordt verkregen door het totaal van de in aanmerking komende stemmen te delen door het getal van de aan de lijst toegekende zetels, vermeerderd met één.  Het totaal 
van de in aanmerking komende stemmen wordt verkregen door het getal van de lijststembiljetten (bovenaan op de lijst of naast een of meer van de kandidaten van de lijst ingevuld) te vermenigvuldigen met het 
getal van de zetels dat aan de lijst toekomt. 
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AANDUIDING DER 
BESTANDDELEN 
WAARDOOR HET 

VERKIESBAARHEIDS- 
CIJFER VERKREGEN 

WORDT 

LIJST .... LIJST .... LIJST .... LIJST .... 

Volledige lijststembiljetten 
Onvolledige lijststembiljetten 
(met naamstemmen) 
……............. 
 
 Totaal ………….….. 
Te vermenigvuldigen met het 
getal van de zetels dat aan de lijst 
toekomt. Uitkomst van deze 
vermenigvuldiging...............…… 
 
Te delen door het getal aan de 
lijst toegekende zetels
vermeerderd met 
één.....…………….... 

 

Quotiënt van deze deling dat het 
verkiesbaarheidscijfer uitmaakt 
.......……..............……....... 

 
 
__________ 
 
 
 
  X 
__________ 
 
 
 
:   + 1 = 
 
 
 

 
 
__________ 
 
 
 
  X 
__________ 
 
 
 
:   + 1 = 
 
 
 

 
 
__________ 
 
 
 
  X 
__________ 
 
 
 
:   + 1 = 
 
 
 

 
 
__________ 
 
 
 
X 
__________ 
 
 
 
:   + 1 = 
 
 
 

 
  
Overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, gaat het bureau vervolgens over, voor de lijsten welke ten minste een zetel bekomen 
hebben, tot het persoonlijk toekennen aan hun kandidaten der bovenaan de lijst uitgebrachte stemmen (volledige lijststembiljetten) en stelt het aantal stemmen vast welk 
aan elke kandidaat toekomt. 
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 De hieronderstaande tabel duidt de uitkomst dezer bewerking aan. 
 
 TABEL IV. - Aanwijzing van de titularissen. 

LIJST .... 
Verkiesbaarheidscijfer :  ……… 

Aantal aan de lijst toegekende zetels: ……… 
Aantal volledige lijststembiljetten:……….. is 

te vermenigvuldigen met het getal aan de lijst toegekende 
 zetels en dit product delen door twee : .…...... (1) 

Uitkomst die het aantal stemmen vertegenwoordigt, welke, bij overdracht, aan de kandidaten 
in de orde der voordracht toe te kennen zijn   

LIJST .... 
Verkiesbaarheidscijfer :  ……... 

Aantal aan de lijst toegekende zetels: ……... 
Aantal volledige lijststembiljetten:………..  is 

te vermenigvuldigen met het getal aan de lijst toegekende  
zetels en dit product delen door twee : .…..….(1) 

Uitkomst die het aantal stemmen vertegenwoordigt, welke, bij overdracht, aan de kandidaten 
in de orde der voordracht toe te kennen zijn  

NAAM DER 
KANDIDATEN 
volgens de voordrachtsakte 

Aantal naam-
stemmen (2)  

Aantal lijst-
stemmen bij 
overdracht 
toegekend 

Aantal stemmen welke 
aan elke kandidaat 
toekomen (Totaal der 
kolommen 2 en 3) 

NAAM DER 
KANDIDATEN 
volgens de voordrachtsakte 

Aantal naam-
stemmen (2) 

Aantal lijst-
stemmen bij 
overdracht 
toegekend 

Aantal stemmen welke 
aan elke kandidaat 
toekomen (Totaal der 
kolommen 2 en 3) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 Het bureau onderlijnt de namen der kandidaten die het als werkelijk lid aanduidt. 
                                                 
(1) De overdracht dezer stemmen moet als volgt geschieden : 
 aan de naamstemmen, door de eerste kandidaat van de lijst behaald, worden zoveel lijststemmen toegevoegd als nodig om het verkiesbaarheidscijfer van die lijst te bereiken ; is er een overschot, dan wordt 

het op gelijke wijze aan de tweede kandidaat toegevoegd, en zo vervolgens totdat alle lijststemmen zijn toegekend. 
(2) Tegenover de naam van elke kandidaat het totaal aantal naamstemmen inschrijven door hem behaald zoals het staat aangetekend in de optellingstabel. 
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 Na de titularissen te hebben aangeduid, gaat het bureau, overeenkomstig artikel 58, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek over tot een nieuwe individuele 
toekenning der voor de voordrachtsorde gunstige lijststemmen ; daarbij begint het met de eerste der niet gekozen kandidaten naar de orde van voordracht. 
 
 De hieronderstaande tabel duidt de uitkomst deze bewerking aan. 
 
 TABEL V. - Aanwijzing van de opvolgers (1) 

LIJST .... 
Verkiesbaarheidscijfer :  ……… 

Aantal aan de lijst toegekende zetels: ……… 
Aantal volledige lijststembiljetten :  ………  

is te vermenigvuldigen met het getal aan de lijst toegekende  zetels  
en dit product delen door twee : .…...... (2) 

Uitkomst die het aantal stemmen vertegenwoordigt, welke, bij overdracht, aan de kandidaten in 
de orde der voordracht toe te kennen zijn   

LIJST .... 
Verkiesbaarheidscijfer :  ………. 

Aantal aan de lijst toegekende zetels: ……… 
Aantal volledige lijststembiljetten:  ……… 

 is te vermenigvuldigen met het getal aan de lijst toegekende zetels  
en dit product delen door twee : .….... (2) 

Uitkomst die het aantal stemmen vertegenwoordigt, welke, bij overdracht, aan de kandidaten 
in de orde der voordracht toe te kennen zijn  

NAAM DER 
KANDIDATEN 
volgens de 
voordrachtsakte 

Aantal naam-
stemmen (3) 

Aantal lijststemmen 
bij overdracht 
toegekend 

Aantal stemmen welke 
aan elke kandidaat 
toekomen (Totaal der 
kolommen 2 en 3) 

NAAM DER 
KANDIDATEN 
volgens de 
voordrachtsakte 

Aantal naam-
stemmen (3) 

Aantal lijststemmen 
bij overdracht toege-
kend 

Aantal stemmen welke 
aan elke kandidaat 
toekomen (Totaal der 
kolommen 2 en 3) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

                                                 
(1) Alle niet-verkozen kandidaten worden als opvolgers aangewezen.   
(2) Zelfde cijfer als op tabel IV. 
(3) Naast de naam van ieder kandidaat het totaal der door hem bekomen naamstemmen opgeven zoals dit totaal voorkomt op de tellingstabel en in de kolom 2 van tabel IV. 
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Het bureau vermeldt naast de namen der kandidaten als opvolgers aangewezen het volgnummer van aanwijzing. 
 
 Het publiek wordt in de zaal waar het bureau zetelt, toegelaten en de voorzitter deelt het volgende aan de vergadering mede : 

 
 Uit de cijfers der optellingstabel blijkt : 
 
 

De lijst  ………….. (1) bekomt ………….. zetels De lijst  ………….. (1) bekomt ………….. zetels 
De lijst  ………….. (1) bekomt …………..  zetels De lijst  ………….. (1) bekomt ………….. zetels 
De lijst  ………….. (1) bekomt …………..  zetels De lijst  ………….. (1) bekomt ………….. zetels 
De lijst  ………….. (1) bekomt …………..  zetels De lijst  ………….. (1) bekomt ………….. zetels 
De lijst  ………….. (1) bekomt …………..  zetels De lijst  ………….. (1) bekomt ………….. zetels 
De lijst  ………….. (1) bekomt …………..  zetels De lijst  ………….. (1) bekomt ………….. zetels 

 
 Worden tot gekozen gemeenteraadsleden uitgeroepen : 
 
Lijst  ………………….  (1) M ……………………………………..………. (2) 
 ……………………………………..……… 
 …………………………………………..… 
 ……………………………………..……… 
 ……………………………………..……… 
 
 
Lijst  …………………..(1)  M ……………………………………..………. (2) 
 ……………………………………..……… 
 …………………………………………..… 
 ……………………………………..……… 
 ……………………………………..……… 
 
 
Lijst  …………………..(1)  M ……………………………………..………. (2) 
 ……………………………………..……… 
 …………………………………………..… 
 ……………………………………..……… 

                                                 
(1) Nummer en letterwoord 
(2) Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M). 
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 ……………………………………..……… 
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Lijst  ………………… (1)  M …………………………………………….. (2) 
 ……………………………………..……… 
 …………………………………………..… 
 ……………………………………..……… 
 ……………………………………..……… 
 
 
Lijst  …………………..(1)  M ……………………………………..………. (2) 
 ……………………………………..……… 
 …………………………………………..… 
 ……………………………………..……… 
 ……………………………………..……… 
 
 
Lijst  …………………..(1)  M ……………………………………..………. (2) 
 ……………………………………..……… 
 …………………………………………..… 
 ……………………………………..……… 
 ……………………………………..……… 
 

 
(1) Nummer en letterwoord 
(2) Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M). 
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 Worden tot opvolgers aangewezen, de volgende kandidaten : 
        Lijst ..….. (1)   Lijst ..…..(1) 
Eerste opvolger  
Tweede opvolger 
Derde opvolger  
Vierde opvolger   
Vijfde opvolger  
Zesde opvolger  
Zevende opvolger 
Achtste opvolger  
Negende opvolger 
Tiende opvolger 
Elfde opvolger 
Twaalfde opvolger 
Dertiende opvolger 
Veertiende opvolger  
Vijftiende opvolger  
Zestiende opvolger 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 

M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 

 
         Lijst .……(1).   Lijst ...…….(1) 

Eerste opvolger  
Tweede opvolger 
Derde opvolger  
Vierde opvolger   
Vijfde opvolger  
Zesde opvolger  
Zevende opvolger 
Achtste opvolger  
Negende opvolger 
Tiende opvolger 
Elfde opvolger 
Twaalfde opvolger 
Dertiende opvolger 
Veertiende opvolger  

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 

M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 

 
(1) Nummer en letterwoord 
(2) Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M). 
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Vijftiende opvolger  
Zestiende opvolger 

: 
: 

M……………………….(2) 
M……………………….(2) 

M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
 

         Lijst .…… (1)   Lijst ...…….(1) 
Eerste opvolger  
Tweede opvolger 
Derde opvolger  
Vierde opvolger   
Vijfde opvolger  
Zesde opvolger  
Zevende opvolger 
Achtste opvolger  
Negende opvolger 
Tiende opvolger 
Elfde opvolger 
Twaalfde opvolger 
Dertiende opvolger 
Veertiende opvolger  
Vijftiende opvolger  
Zestiende opvolger 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 

M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 

         Lijst .……(1).   Lijst ...…….(1) 
Eerste opvolger  
Tweede opvolger 
Derde opvolger  
Vierde opvolger   
Vijfde opvolger  
Zesde opvolger  
Zevende opvolger 
Achtste opvolger  
Negende opvolger 
Tiende opvolger 
Elfde opvolger 
Twaalfde opvolger 
Dertiende opvolger 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 

M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 

 
(1) Nummer en letterwoord 
(2) Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M). 
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Veertiende opvolger  
Vijftiende opvolger  
Zestiende opvolger 

: 
: 
: 

M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 

M……………………….(2) 
M……………………….(2) 
M……………………….(2) 

 
 Waarvan dit proces-verbaal (Deel A en Deel B) gedurende de zitting in dubbel werd opgemaakt.  Het proces-verbaal zal door de voorzitter, binnen de drie dagen, 
gezonden worden aan de gouverneur samen met de stukken bedoeld bij artikel 60 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.(3)   Uittreksels ervan zullen aan de gekozenen 
gestuurd worden.  Een duplicaat ervan, eensluidend verklaard door de leden van het bureau, zal op het gemeentesecretariaat voor eenieder ter inzage gelegd worden. 
 
 
 
       Te ………………………………….., …………………………..2006 
 
 
 
  De Secretaris, De Bijzitters,      De Voorzitter, 

 
 
 
 
 
 

De Getuigen, 
 
 
 
 
 
 
P.S.  VERGEET NIET UW HIERBIJGEVOEGDE LIJST VOOR DE BETALING VAN HET PRESENTIEGELD UITERLIJK OP MAANDAG NA DE 

STEMMING – VOLLEDIG INGEVULD – SAMEN MET ALLE ANDERE LIJSTEN VAN DE STEMBUREAUS OVER TE MAKEN.   MAAK VOOR 
DE STEMMING DE NODIGE AFSPRAKEN MET HET GEMEENTEBESTUUR OM ELKE VERTRAGING IN DE UITBETALING VAN DE 
PRESENTIEGELDEN TE VERMIJDEN.  

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
(2) Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M). 
(3) Deze stukken zijn : de verschillende omslagen bevattende de kiezerslijsten welke voor de aantekening van de namen gediend hebben de processen-verbaal van de verschillende bureaus, de voordrachts- en bewilli-
gingsakten der kandidaten, en de akten van aanwijzing der getuigen en de processen-verbaal betreffende deze akte. 
Het bureau doet langs de snelste weg aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mededeling van het totaal van de neergelegde magneetkaarten, het totaal van de blanco en ongeldige stemmen, het 
totaal van de geldige stemmen en het stemcijfer van elke lijst. (en de verdeling van de te begeven zetels - deel B). 
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