Bescheiden gevormd door de tijdelijke organen van de verkiezingen van de Kamer, van de Gewest‐ en Gemeenschapsparlementen, en van de Belgische leden van het Europees Parlement. Informatiebeheersplan

Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?

D.B.

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

01.00. 0

ARCHIEF GEVORMD DOOR DE STEMBUREAUS

0

ABC

01.01. 0

Stembureaus met traditionele stemming

0

ABC

01.01. 1

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C
aan de voorzitters van de gemeenschappelijke
stembureaus betreffende hun aanwijzing

Formulier ACD/4, ACE/4

Het afscheurbaar
ontvangstbewijs
terugsturen naar de
voorzitter van het
kantonhoofdbureau C

binnen de 48 uur

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

Bij deze aanwijzingsbrief
1
bevinden zich de ministeriële
onderrichtingen bestemd voor
de voorzitters van de
stembureaus en een dossier
met de formulieren nodig
voor de werking van het
stembureau

ABC

01.01. 2

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C
aan de bijzitters van een stembureau betreffende hun
aanwijzing

Formulier ACD/6, ACE/6

Het ontvangstbewijs
terugsturen naar de
voorzitter van het
kantonhoofdbureau C

binnen de 48 uur

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

2

ABC

01.01. 3

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C
aan de voorzitter van een stembureau betreffende de
samenstelling van het stembureau

Formulier ACD/7, ACE/7

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

De voorzitter wordt gevraagd 3
om dit formulier mee te
brengen op de dag van de
verkiezing en om er de
gegevens van de secretaris
(naam, voornaam en adres),
gekozen door de voorzitter
zelf, op aan te brengen. Het
zal hem in staat stellen om
zijn bureau samen te stellen

ABC

01.01. 4

Kennisgeving aan de voorzitter van een stembureau
naar welk stemopnemingsbureau de stembiljetten
dienen gebracht te worden

Formulier A/17, C/23, D/19 of E/19

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

4

ABC

01.01. 5

Aanstiplijsten

Een aanstiplijst is slechts een deel van de
kiezerslijst. Een stembureau ontvangt enkel
de lijst met de namen van de kiezers die in
dat bureau kunnen komen stemmen. Op
deze lijst wordt de aanwezigheid van de
kiezers aangestipt. De aanstiplijsten worden
ondertekend door de leden van het
stembureau die ze hebben bijgehouden en
door de voorzitter

5

ABC

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Overmaken aan de
onmiddellijk na de
verkiezingen
voorzitter van het
stemopnemingsbureau A
en C
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#

Verwijzing

zie 02.02.11 en
02.04.11
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Binnen welke
termijn?
binnen de drie dagen

D.B.

01.01. 6

Lijst van de niet opgekomen kiezers (en
rechtvaardigingsstukken)

Formulier ACD/13, ACE/13. Vermeldt ook de Overmaken aan de
kiezers die niet tot de stemming werden
vrederechter van het
toegelaten. Hiervoor mag ook een kopie van gerechtelijk kanton
de aanstiplijsten gebruikt worden

01.01. 7

Lijst van de afwezige kandidaat‐bijzitters

Overmaken aan de
Bijlage bij formulier ACD/13, ACE/13. Het
vrederechter van het
betreft bijzitters die zich niet hebben
gerechtelijk kanton
aangeboden; die zich te laat hebben
aangeboden zonder wettige reden; die zich
te laat hebben aangeboden met
onvoldoende reden

binnen de drie dagen

01.01. 8

Lijst van de toegelaten kiezers, niet op de kiezerslijst
opgenomen

Formulier ACD/14, ACE/14. Het betreft
kiezers die tot de stemming werden
toegelaten alhoewel ze niet ingeschreven
waren op de kiezerslijsten van het
stembureau

Overmaken aan de
vrederechter van het
gerechtelijk kanton

01.01. 9

Volmachten om te stemmen en attesten die ermee
verband hebben

Formulier ACD/11, ACD/11 EU, ACE/11,
ACE/11 EU

Overmaken aan de
vrederechter van het
gerechtelijk kanton

01.01. 10

onmiddellijk na de
Proces‐verbaal van de verkiezing in het stembureau,
Formulier ACD/12, ACE/12. Getekend door Overmaken aan de
verkiezingen
met daarbij gevoegd het geparafeerde modelstembiljet de leden van het bureau en, op hun verzoek, voorzitter van het
stemopnemingsbureau A
voor de Kamer
door de getuigen. Exemplaar van het pv
bestemd voor stemopnemingsbureau A

#

10

ABC

zie 02.02.8

01.01. 11

Teruggenomen stembiljetten (A ‐ wit)

Het betreft stembiljetten voor de Kamer die Overmaken aan de
onmiddellijk na de
door de kiezers werden teruggegeven
voorzitter van het
verkiezingen
wegens vergissing
stemopnemingsbureau A

#

11

ABC

zie 02.02.10

01.01. 12

Niet‐gebruikte stembiljetten voor de Kamer (A ‐ wit)

Overmaken aan de
onmiddellijk na de
voorzitter van het
verkiezingen
stemopnemingsbureau A

#

12

ABC

zie 02.02.12

01.01. 13

Stembiljetten voor de Kamer (A ‐ wit)

Het betreft de ingevulde stembiljetten. Er is Overmaken aan de
onmiddellijk na de
een afzonderlijke omslag met de
verkiezingen
voorzitter van het
stembiljetten gevonden in de stembussen stemopnemingsbureau A
voor het Europees / Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement

#

13

ABC

zie 02.02.9
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Overmaken aan …
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Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)
6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

cfr. selectielijst voor de
6
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie nr.
258, VR034

ABC

V

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

7
cfr. selectielijst voor de
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie nr.
258, VR034

ABC

binnen de drie dagen

V

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

cfr. selectielijst voor de
8
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie nr.
258, VR034

ABC

binnen de drie dagen

V

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

9
cfr. selectielijst voor de
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie nr.
258, VR034

ABC

V

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

Verwijzing
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?
onmiddellijk na de
verkiezingen

D.B.

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

Verwijzing

#

14

ABC

zie 02.03.8

Overmaken aan de
onmiddellijk na de
voorzitter van het
verkiezingen
stemopnemingsbureau B

#

15

ABC

zie 02.03.10

Overmaken aan de
onmiddellijk na de
voorzitter van het
verkiezingen
stemopnemingsbureau B

#

16

ABC

zie 02.03.11

01.01. 14

Proces‐verbaal van de verkiezing in het stembureau,
Formulier ACD/12, ACE/12. Getekend door Overmaken aan de
met daarbij gevoegd het geparafeerde modelstembiljet de leden van het bureau en, op hun verzoek, voorzitter van het
voor het Gewest‐ of Gemeenschapsparlement
door de getuigen. Exemplaar van het pv
stemopnemingsbureau B
bestemd voor stemopnemingsbureau B

01.01. 15

Teruggenomen stembiljetten (B ‐ roze)

01.01. 16

Niet‐gebruikte stembiljetten voor het Gewest‐ of het
Gemeenschapsparlement (B ‐ roze)

01.01. 17

Stembiljetten voor het Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement (B ‐ roze)

Het betreft de ingevulde stembiljetten. Er is Overmaken aan de
onmiddellijk na de
een afzonderlijke omslag met de
voorzitter van het
verkiezingen
stembiljetten gevonden in de stembussen stemopnemingsbureau B
voor het Europees Parlement / de Kamer

#

17

ABC

zie 02.03.9

01.01. 18

onmiddellijk na de
Proces‐verbaal van de verkiezing in het stembureau,
Formulier ACD/12, ACE/12. Getekend door Overmaken aan de
verkiezingen
met daarbij gevoegd het geparafeerde modelstembiljet de leden van het bureau en, op hun verzoek, voorzitter van het
stemopnemingsbureau C
voor het Europees Parlement
door de getuigen. Exemplaar van het pv
bestemd voor stemopnemingsbureau C

#

18

ABC

zie 02.04.8

01.01. 19

Teruggenomen stembiljetten (C ‐ blauw)

Het betreft stembiljetten voor het Europees Overmaken aan de
onmiddellijk na de
Parlement die door de kiezers werden
voorzitter van het
verkiezingen
teruggegeven wegens vergissing
stemopnemingsbureau C

#

19

ABC

zie 02.04.10

01.01. 20

Niet‐gebruikte stembiljetten voor het Europees
Parlement (C ‐ blauw)

Overmaken aan de
onmiddellijk na de
voorzitter van het
verkiezingen
stemopnemingsbureau C

#

20

ABC

zie 02.04.12

01.01. 21

Stembiljetten voor het Europees Parlement (C ‐ blauw) Het betreft de ingevulde stembiljetten. Er is Overmaken aan de
onmiddellijk na de
een afzonderlijke omslag met de
voorzitter van het
verkiezingen
stembiljetten gevonden in de stembussen stemopnemingsbureau C
voor de Kamer / het Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement

#

21

ABC

zie 02.04.9

01.01. 22

Ontvangstbewijs van de voorzitter van het
stemopnemingsbureau aan de voorzitter van het
stembureau voor de overhandigde stembiljetten

Formulier A/21, C/25, D/23 of E/23

V

Dit ontvangstbewijs is in feite 22
bedoeld om de persoon
verantwoordelijk voor de
afgifte te kwijten te
persoonlijken titel

ABC

01.01. 23

Betaalgegevens voor de presentiegelden

Bijlage bij het formulier ACD/12, ACE/12
(proces‐verbaal van de verkiezing in het
stembureau). Dient in tweevoud ingevuld te
worden

Het tweede exemplaar van de 23
lijst wordt bewaard door de
voorzitter van het stembureau
(te vernietigen 4 maanden na
de verkiezingen)

ABC

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Het betreft stembiljetten voor het Gewest‐
of Gemeenschapsparlement die door de
kiezers werden teruggegeven wegens
vergissing

Het eerste exemplaar
overmaken aan de
voorzitter van het
kantonhoofdbureau A
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onmiddellijk na de
verkiezingen

#

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

zie 03.01.13
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

01.01. 24

Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van
de reiskosten aan de leden van de bureaus

Formulier ACD/15, ACE/15

Overmaken aan de FOD
Binnenlandse
Zaken, ADIB, Dienst
verkiezingen

01.02. 0

Stembureaus met elektronische stemming

01.02. 1

Elektronische stemming met papieren
bewijsstuk
Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C
Formulier ACD/4bis, ACF/3bis of ACEG/3bis Het afscheurbaar
(in Wallonië door de voorzitter van kantonhoofdbureau
ontvangstbewijs
B) aan de voorzitters van de stembureaus met
terugsturen naar de
elektronische stemming betreffende hun aanwijzing
voorzitter van het
kantonhoofdbureau C

01.02. 2

Formulier ACD/6bis, ACF/4bis of ACEG/4bis Het ontvangstbewijs
Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C
aan de bijzitters van een stembureau met elektronische
terugsturen naar de
stemming betreffende hun aanwijzing
voorzitter van het
kantonhoofdbureau C

01.02. 3

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C
aan de voorzitter van een stembureau met
elektronische stemming betreffende de samenstelling
van het stembureau

01.02. 4

Kennisgeving door de voorzitter van het
Formulier C/23bis, ACF/10bis of ACEG/10bis
kantonhoofdbureau C aan de voorzitters van de
stembureaus met elektronische stemming betreffende
de afgifte van de gegevensdragers en andere
documenten aan het hoofdbureau (met bijlage)

01.02. 5

Aanstiplijsten

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Binnen welke
termijn?
uiterlijk 3 maanden
na de dag van de
verkiezingen
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V

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)
na de volgende
verkiezingen (minstens 5
jaar na de verkiezingen
waarop het document
betrekking heeft)

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

Vanaf 2019 kunnen de
reiskosten ook ingegeven
worden via een website

24

ABC

0

ABC

binnen de 48 uur

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

Bij deze aanwijzingsbrief
25
bevinden zich ook de
ministeriële onderrichtingen
bestemd voor de voorzitters
van de stembureaus en een
dossier met de formulieren
nodig voor de werking van het
bureau

ABC

binnen de 48 uur

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

26

ABC

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

De voorzitter wordt gevraagd 27
om dit formulier mee te
brengen op de dag van de
verkiezing en om er de
gegevens van de secretaris
(gekozen door de voorzitter
zelf) op aan te brengen. Het
zal hem in staat stellen om
zijn bureau samen te stellen

ABC

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

28

ABC

29

ABC

Formulier ACD/7bis, ACF/5bis of ACEG/5bis

Overmaken aan de
Een aanstiplijst is slechts een deel van de
kiezerslijst. Een stembureau ontvangt enkel voorzitter van het
de lijst met de namen van de kiezers die in kantonhoofdbureau
dat bureau kunnen komen stemmen. De
aanstiplijsten worden ondertekend door de
leden van het stembureau die ze hebben
bijgehouden en door de voorzitter

D.B.

onmiddellijk na de
verkiezingen

#

Verwijzing

zie 03.04.20 (+
in geval van
gemengd
kanton
03.03.18)
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?
binnen de drie dagen

D.B.

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)
6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

01.02. 6

Lijst van de niet opgekomen kiezers (en
rechtvaardigingsstukken)

Formulier ACD/13, ACF/12bis of
ACEG/12bis. Vermeldt ook de kiezers die
niet tot de stemming werden toegelaten

Overmaken aan de
vrederechter van het
gerechtelijk kanton

cfr. selectielijst voor de
30
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie nr.
258, VR034

ABC

01.02. 7

Lijst van de afwezige kandidaat‐bijzitters

Bijlage bij het formulier ACD/13, ACF/12 bis Overmaken aan de
of ACEG/12bis. Het betreft bijzitters die zich vrederechter van het
gerechtelijk kanton
niet hebben aangeboden; die zich te laat
hebben aangeboden zonder wettige reden;
die zich te laat hebben aangeboden met
onvoldoende reden

binnen de drie dagen

V

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

31
cfr. selectielijst voor de
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie nr.
258, VR034

ABC

01.02. 8

Lijst van de toegelaten kiezers, niet op de kiezerslijst
opgenomen

Formulier ACD/14, ACF/13bis of
Overmaken aan de
ACEG/13bis. Het betreft kiezers die tot de
vrederechter van het
stemming werden toegelaten alhoewel ze gerechtelijk kanton
niet ingeschreven waren op de kiezerslijsten
van het stembureau

binnen de drie dagen

V

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

cfr. selectielijst voor de
32
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie nr.
258, VR034

ABC

01.02. 9

Volmachten om te stemmen en attesten die ermee
verband hebben

Formulier ACD/11, ACD/11 EU, ACF/9 bis,
ACF/9bis EU, ACEG/9bis of ACEG/12bisEU

binnen de drie dagen

V

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

33
cfr. selectielijst voor de
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie nr.
258, VR034

ABC

01.02. 10

Kerncijferrapport

Wordt afgedrukt door de stemcomputer en Overmaken aan de
in de omslag met de gegevensdragers
voorzitter van het
gestoken (zie volgend record)
kantonhoofdbureau

onmiddellijk na de
verkiezingen

#

34

ABC

01.02. 11

Gegevensdragers met stemmen (usb‐sticks)

De gegevensdragers worden in verzegelde Overmaken aan de
omslagen gestoken, waarop de datum van voorzitter van het
kantonhoofdbureau
de verkiezingen, de identificatie van het
stembureau, van de gemeente en van het
kieskanton wordt aangegeven. De omslagen
worden verzegeld en dragen op de keerzijde
de handtekening van de voorzitter en van
de leden van het bureau en indien zij dat
wensen, de handtekening van de getuigen

onmiddellijk na de
verkiezingen

#

35

ABC

01.02. 12

Geannuleerde stembiljetten

Het betreft stembiljetten die door de kiezers Overmaken aan de
werden teruggegeven wegens vergissing
voorzitter van het
kantonhoofdbureau

onmiddellijk na de
verkiezingen

#

36

ABC

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Overmaken aan de
vrederechter van het
gerechtelijk kanton
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V

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

Verwijzing

zie 03.04.21 (+
in geval van
gemengd
kanton
03.03.19)
zie 03.04.22 (+
in geval van
gemend
kanton
03.03.20)

zie 03.04.23 (+
in geval van
gemengd
kanton
03.03.21)
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

01.02. 13

Geregistreerde stembiljetten

Het betreft de stembiljetten die zich in de
Overmaken aan de
stembus bevinden. Ze worden in een omslag voorzitter van het
gestoken die wordt verzegeld
kantonhoofdbureau

01.02. 14

Genummerde teststemmen

01.02. 15

Proces‐verbaal van de verkiezing in een stembureau
met elektronische stemming (in tweevoud)

01.02. 16

Ontvangstbewijs van de voorzitter van het
Formulier ACD/18bis, ACF/14bis of
kantonhoofdbureau aan de voorzitter van het
ACEG/14bis
stembureau voor de overhandigde gegevensdragers en
stembiljetten

01.02. 17

Bewijs van ontvangst van de stembus (zonder
stembiljetten), de chipkaarten en het ongebruikt
stempapier

Bijlage bij het formulier C/23bis, ACF/10bis
of ACEG/10bis. Getekend door de
gemachtigde van de gemeente

01.02. 18

Betaalgegevens voor de presentiegelden

Bijlage bij het formulier ACD/12bis,
ACF/11bis of ACEG/11bis (proces‐verbaal
van de verkiezing in een stembureau met
elektronische stemming). Dient in tweevoud
ingevuld te worden

Het eerste exemplaar
overmaken aan de
voorzitter van het
kantonhoofdbureau A

01.02. 19

Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van
de reiskosten aan de leden van de bureaus

ACD/15, ACF/16bis of ACEG/16bis

Overmaken aan de FOD
uiterlijk 3 maanden
Binnenlandse Zaken,
na de dag van de
ADIB, Dienst verkiezingen verkiezingen

01.02. 20

Stembus, chipkaarten en niet‐gebruikt stempapier

Stempapier is het papier in de
Overhandigen aan de
onmiddellijk na de
stemcomputer waarop de stemmen worden verantwoordelijke
verkiezingen
geprint
aangewezen door het
College van burgemeester
en schepenen

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Formulier ACD/12bis, ACF/11bis of
ACEG/11bis

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?
onmiddellijk na de
verkiezingen

D.B.

Overmaken aan de
voorzitter van het
kantonhoofdbureau

Overmaken aan de
voorzitter van het
kantonhoofdbureau
(beide exemplaren)
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ID‐nr.

Trefw.

Verwijzing

#

37

ABC

onmiddellijk na de
verkiezingen

#

38

ABC

onmiddellijk na de
verkiezingen

#

39

ABC

zie 03.04.24 (+
in geval van
gemengd
kanton
03.03.22)
zie 03.04.25 (+
in geval van
gemengd
kanton
03.03.23)
zie 03.04.13,
03.04.16,
03.04.19 (+ in
geval van
gemengd
kanton
03.03.24)

onmiddellijk na de
verkiezingen

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)

Opmerking

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

40

ABC

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

41

ABC

Het tweede exemplaar van de 42
lijst wordt bewaard door de
voorzitter van het stembureau
(te vernietigen 4 maanden na
de verkiezingen)

ABC

Vanaf 2019 kunnen de
reiskosten ook ingegeven
worden via een website

43

ABC

44

ABC

#

V

niet van
toe‐
passing

na de volgende
verkiezingen (minstens 5
jaar na de verkiezingen
waarop het document
betrekking heeft)

zie 03.01.13
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?

D.B.

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

02.00. 0

ARCHIEF GEVORMD DOOR DE
STEMOPNEMINGSBUREAUS

0

ABC

02.01. 0

Gemeenschappelijke reeksen stemopnemingsbureaus
A, B en C (enkel traditionele stemming)

0

ABC

02.01. 1

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C
Formulier ACD/3, ACE/3
aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus A, B
en C betreffende hun aanwijzing

Het afscheurbaar
ontvangstbewijs terug
sturen naar de voorzitter
van het
kantonhoofdbureau C

binnen de 48 uur

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

45

ABC

02.01. 2

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C
Formulier ACD/5, ACE/5
aan de bijzitters van de stemopnemingsbureaus A, B en
C betreffende hun aanwijzing

Het ontvangstbewijs
terugsturen naar de
voorzitter van het
kantonhoofdbureau C

binnen de 48 uur

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

46

ABC

02.01. 3

Kennisgeving aan de voorzitters van de
stemopnemingsbureaus betreffende de aan hun
bureau toegewezen stembureaus en betreffende de
samenstelling van het bureau (bijzitters)

Formulier A/16 (stemopnemingsbureaus A),
formulier D/18 of E/18
(stemopnemingsbureaus B), formulier C/22
(stemopnemingsbureaus C)

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

ABC

02.01. 4

Lijst van afwezige bijzitters

Overmaken aan het
Formulier A/22 bijlage 2
(stemopneminsbureaus A), formulier D/24 vredegerecht
of E/24 bijlage 2 (stemopnemingsbureaus B)
en formulier C/26 bijlage 2
(stemopnemingsbureau C)

binnen de 3 dagen

V

De voorzitter wordt gevraagd 47
om dit formulier mee te
brengen op de dag van de
verkiezingen en er de
gegevens van de secretaris op
te noteren
48
6 maanden na de
cfr. selectielijst voor de
beslissing van de Kamer archieven van de rechterlijke
over de geldigheid van de macht (2017). Omzendbrief
verkiezing (publicatie FOD van de minister van Justitie nr.
258, VR034
Binnenlandse Zaken)

02.01. 5

Betaalgegevens voor de presentiegelden

Formulier A/22 bijlage
(stemopnemingsbureaus A), formulier D/24
of E/24 bijlage (stemopnemingsbureau B)
en formulier C/26 bijlage
(stemopnemingsbureau C). Dient in
tweevoud ingevuld te worden

Het eerste exemplaar
overmaken aan de
voorzitter van het
kantonhoofdbureau A

onmiddellijk na de
verkiezingen

#

Het tweede exemplaar van de 49
lijst wordt bewaard door de
voorzitter van het stembureau
(te vernietigen na de betaling)

ABC

02.01. 6

Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van
de reiskosten aan de leden van de bureaus

Formulier ACD/15, ACE/15, ACF/16bis of
ACEG/16bis

Overmaken aan de FOD
Binnenlandse
Zaken, ADIB, Dienst
verkiezingen

Uiterlijk 3 maanden
na de dag van de
verkiezingen

V

Vanaf 2019 kunnen de
reiskosten ook ingegeven
worden via een website

ABC

20190524_elec_NL_vdef.xlsx
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na de volgende
verkiezingen (minstens 5
jaar na de verkiezingen
waarop het document
betrekking heeft)

50

Verwijzing

ABC

zie 03.01.13
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?

D.B.

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

0

A

Verwijzing

02.02. 0

Reeksen eigen aan stemopnemingsbureaus A (Kamer.
Enkel traditionele stemming)

02.02. 1

Proces‐verbaal van de stemopnemingsverrichtingen

Formulier A/22. Wordt voorgelegd aan de Overmaken aan het
voorzitter van het kantonhoofdbureau.
kieskringhoofdbureau A
Wanneer deze vaststelt dat het dubbel (zie
reeks 02.02.3) juist is of nadat het
stemopnemingsbureau de voorgeschreven
verbeteringen heeft aangebracht, bevestigt
hij de regelmatigheid ervan in het proces‐
verbaal zelf van het bureau, op de hiervoor
vooziene plaats, en bevestigt hij de
ontvangst van het dubbel exemplaar. Het PV
wordt ondertekend door de leden van het
bureau en de getuigen

binnen de 24 uur

#

51

A

zie 04.01.16

02.02. 2

Stemopnemingstabel ("tabel van de uitslag van de
opneming van de stembiljetten")

Formulier A/22 bijlage 1. "Deze tabel
Overmaken aan het
vermeldt het aantal in elke stembus
kieskringhoofdbureau A
gevonden stembiljetten, het aantal blanco
of ongeldige stembiljetten, het aantal
geldige stembiljetten; zij vermeldt
vervolgens voor elke lijst, gerangschikt naar
haar volgnummer, de resultaten van de
stemopneming vastgesteld overeenkomstig
artikel 159" (KW, art. 161)

binnen de 24 uur

#

52

A

zie 04.01.17

20190524_elec_NL_vdef.xlsx
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

02.02. 3

Dubbel van de stemopnemingstabel

Van deze tabel (zie record hierboven) wordt Overmaken aan de
onmiddellijk een dubbel gemaakt. Dit stuk voorzitter van het
draagt als opschrift de naam van de
kantonhoofdbureau A
kieskring en van het kieskanton, het
nummer van het stemopnemingsbureau, de
datum van de verkiezing en de vermelding
"Uitslag van de stemopneming der
stembiljetten, ontvangen in de bureaus nrs.
.... van de gemeente". De dubbel wordt
voorgelegd aan de voorzitter van het
kantonhoofdbureau. Indien de voorzitter
vaststelt dat de tabel in orde is, stelt hij er
zijn paraaf op. In het tegenovergestelde
geval verzoekt hij de voorzitter van het
stemopnemingsbureau de tabel eerst door
zijn bureau te doen aanvullen of verbeteren,
en in voorkomend geval, het oorspronkelijk
proces‐verbaal te doen aanvullen of
verbeteren (KW, art. 161). In het geval van
stemopnemingsbureaus die gebruik maken
van het systeem e‐counting neemt de
voorzitter van het stemopnemingsbureau
ook de usb‐stick mee met daarop de
elektronische versie van de uitslagen

02.02. 4

Usb‐stick: enkel in het geval van
Ontvangstbewijs voor de dubbel van de
stemopnemingstabel en voor de usb‐stick (met daarop stemopnemingsbureaus die gebruik maken
de elektronische versie van de uitslagen) vanwege de van het systeem e‐counting
voorzitter van het kantonhoofdbureau A

02.02. 5

Betwiste stembiljetten ‐ geldig (A ‐ wit)

Overmaken aan het
kieskringhoofdbureau A

binnen de 24 uur

02.02. 6

Betwiste stembiljetten ‐ ongeldig (A ‐ wit)

Overmaken aan het
kieskringhoofdbureau A

binnen de 24 uur

02.02. 7

Blanco of ongeldige stembiljetten (A ‐ wit)

Overmaken aan de griffie
van de rechtbank van
eerste aanleg of aan de
griffie van het
vredegerecht

02.02. 8

Processen‐verbaal van de stembureaus (met het
geparafeerd modelstembiljet van de Kamer)

Overmaken aan het
kieskringhoofdbureau A

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?
Na het beëindigen
van de
stemmentelling en
de controle van het
pv door de voorzitter
van het
kantonhoofdbureau
A

D.B.

ID‐nr.

Trefw.

Verwijzing

53

A

zie 03.01.7

54

A

#

55

A

zie 04.01.19

#

56

A

zie 04.01.20

cfr. selectielijst voor de
57
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie,
nr. 258, VR034

A

58

A

#

V
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V

binnen de 24 uur

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)

#

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

Opmerking

zie 04.01.21
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Class. Sort. Identificatie
02.02. 9

Geldige stembiljetten (A ‐ wit)

02.02. 10

Teruggenomen stembiljetten (A ‐ wit)

02.02. 11

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?

D.B.

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)
6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

59
cfr. selectielijst voor de
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie,
nr. 258, VR034

A

Overmaken aan de griffie
van de rechtbank van
eerste aanleg of aan de
griffie van het
vredegerecht

V

Overmaken aan de griffie
van de rechtbank van
eerste aanleg of aan de
griffie van het
vredegerecht

V

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

cfr. selectielijst voor de
60
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie,
nr. 258, VR034

A

Aanstiplijsten (stembureau)

Overmaken aan de griffie
van de rechtbank van
eerste aanleg of aan de
griffie van het
vredegerecht

V

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

cfr. selectielijst voor de
61
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie,
nr. 258, VR034

A

02.02. 12

Niet‐gebruikte stembiljetten (A ‐ wit)

Overmaken aan de
gouverneur van de
provincie

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

62

A

02.03. 0

Reeksen eigen aan stemopnemingsbureaus B (Gewest‐
en Gemeenschapsparlementen. Enkel traditionele
stemming)

0

B

02.03. 1

Proces‐verbaal van de stemopnemingsverrichtingen

63

B

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Het betreft de stembiljetten die door de
kiezers werden teruggegeven wegens
vergissing

Formulier D/24, E/24, E/24‐D. Wordt
Overmaken aan het
voorgelegd aan de voorzitter van het
kieskringhoofdbureau B
kantonhoofdbureau. Wanneer deze
vaststelt dat het dubbel juist is of nadat het
stemopnemingsbureau de voorgeschreven
verbeteringen heeft aangebracht, bevestigt
hij de regelmatigheid ervan in het proces‐
verbaal zelf van het bureau, op de hiervoor
vooziene plaats, en bevestigt hij de
ontvangst van het dubbel exemplaar. Het PV
wordt ondertekend door de leden van het
bureau en de getuigen
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binnen de 24 uur

#

Verwijzing

zie 04.02.18
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

02.03. 2

Stemopnemingstabel ("tabel van de uitslag van de
opneming van de stembiljetten")

Overmaken aan het
Formulier D/24 of E/24, bijlage 1. "Deze
kieskringhoofdbureau B
tabel vermeldt het aantal in elke stembus
gevonden stembiljetten, het aantal blanco
of ongeldige stembiljetten, het aantal
geldige stembiljetten; zij vermeldt
vervolgens voor elke lijst, gerangschikt naar
haar volgnummer, de resultaten van de
stemopneming vastgesteld overeenkomstig
artikel 159" (KW, art. 161)

02.03. 3

Dubbel van de stemopnemingstabel

Van deze tabel (zie record hierboven) wordt Overmaken aan de
onmiddellijk een dubbel gemaakt. Dit stuk voorzitter van het
draagt als opschrift de naam van de
kantonhoofdbureau B
kieskring en van het kieskanton, het
nummer van het stemopnemingsbureau, de
datum van de verkiezing en de vermelding
"Uitslag van de stemopneming der
stembiljetten, ontvangen in de bureaus nrs.
.... van de gemeente". De dubbel wordt
voorgelegd aan de voorzitter van het
kantonhoofdbureau. Indien de voorzitter
vaststelt dat de tabel in orde is, stelt hij er
zijn paraaf op. In het tegenovergestelde
geval verzoekt hij de voorzitter van het
stemopnemingsbureau de tabel eerst door
zijn bureau te doen aanvullen of verbeteren,
en in voorkomend geval, het oorspronkelijk
proces‐verbaal te doen aanvullen of
verbeteren (KW, art. 161). In het geval van
stemopnemingsbureaus die gebruik maken
van het systeem e‐counting neemt de
voorzitter van het stemopnemingsbureau
ook de usb‐stick mee met daarop de
elektronische versie van de uitslagen

02.03. 4

Usb‐stick: enkel in het geval van
Ontvangstbewijs voor het dubbel van de
stemopnemingstabel en voor de usb‐stick (met daarop stemopnemingsbureaus die gebruik maken
de elektronische versie van de uitslagen) vanwege de van het systeem e‐counting
voorzitter van het kantonhoofdbureau B

02.03. 5

Betwiste stembiljetten ‐ geldig (B ‐ roze)

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?
binnen de 24 uur

Na het beëindigen
van de
stemmentelling en
de controle van het
pv door de voorzitter
van het
kantonhoofdbureau
B

D.B.

ID‐nr.

Trefw.

Verwijzing

#

64

B

zie 04.02.19

#

65

B

zie 03.02.7

66

B

67

B

V

Overmaken aan het
kieskringhoofdbureau B
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binnen de 24 uur

#

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

Opmerking

zie 04.02.21
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

02.03. 6

Betwiste stembiljetten ‐ ongeldig (B ‐ roze)

Overmaken aan het
kieskringhoofdbureau B

02.03. 7

Blanco of ongeldige stembiljetten (B ‐ roze)

Overmaken aan de griffie
van de rechtbank van
eerste aanleg of aan de
griffie van het
vredegerecht

02.03. 8

Overmaken aan het
kieskringhoofdbureau B

02.03. 9

Processen‐verbaal van de stembureaus (met het
geparafeerde modelstembiljet voor het Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement)
Geldige stembiljetten (B ‐ roze)

02.03. 10

Teruggenomen stembiljetten (B ‐ roze)

02.03. 11

Niet‐gebruikte stembiljetten (B ‐ roze)

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Binnen welke
termijn?
binnen de 24 uur

D.B.
#

V

binnen de 24 uur

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

#

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

Verwijzing

68

B

zie 04.02.22

cfr. selectielijst voor de
69
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie,
nr. 258, VR034

B

70

B

Overmaken aan de griffie
van de rechtbank van
eerste aanleg of aan de
griffie van het
vredegerecht

V

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

71
cfr. selectielijst voor de
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie,
nr. 258, VR034

B

Het betreft stembiljetten die door de kiezers Overmaken aan de griffie
werden teruggegeven wegens vergissing
van de rechtbank van
eerste aanleg of aan de
griffie van het
vredegerecht

V

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

72
cfr. selectielijst voor de
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie,
nr. 258, VR034

B

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

73

B

Overmaken aan de
gouverneur van de
provincie
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?

D.B.

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

0

C

Verwijzing

02.04. 0

Reeksen eigen aan stemopnemingsbureaus C
(Europees Parlement. Enkel traditionele stemming)

02.04. 1

Proces‐verbaal van het stemopnemingsverrichtingen

Formulier C/26. Wordt voorgelegd aan de
Overmaken aan het
voorzitter van het kantonhoofdbureau.
provinciehoofdbureau
Wanneer deze vaststelt dat het dubbel (zie
reeks 02.04.3) juist is of nadat het
stemopnemingsbureau de voorgeschreven
verbeteringen heeft aangebracht, bevestigt
hij de regelmatigheid ervan in het proces‐
verbaal zelf van het bureau, op de hiervoor
vooziene plaats, en bevestigt hij de
ontvangst van het dubbel exemplaar. Het PV
wordt ondertekend door de leden van het
bureau en de getuigen

binnen de 24 uur

#

74

C

zie 04.04.6

02.04. 2

Stemopnemingstabel ("tabel van de uitslag van de
opneming van de stembiljetten")

Formulier C/26 bijlage 1. "Deze tabel
Overmaken aan het
vermeldt het aantal in elke stembus
provinciehoofdbureau
gevonden stembiljetten, het aantal blanco
of ongeldige stembiljetten, het aantal
geldige stembiljetten; zij vermeldt
vervolgens voor elke lijst, gerangschikt naar
haar volgnummer, de resultaten van de
stemopneming vastgesteld overeenkomstig
artikel 159" (KW, art. 161)

binnen de 24 uur

#

In de stemopnemingsbureaus 75
van het kieskanton C van Sint‐
Genesius‐Rode voor de
verkiezing van het Europese
Parlement, worden twee
modeltabellen opgemaakt: de
ene vermeldt de uitslagen van
de stemopneming bestemd
voor het Nederlandse
kiescollege en het tweede
vermeldt de uitslagen
bestemd voor het Franse
kiescollege (WVEP, art. 33,
tweede lid, 3°/1)

C

zie 04.04.7

20190524_elec_NL_vdef.xlsx
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

02.04. 3

Dubbel van de stemopnemingstabel

Van deze tabel (zie record hierboven) wordt Overmaken aan de
onmiddellijk een dubbel gemaakt. Dit stuk voorzitter van het
draagt als opschrift de naam van de
kantonhoofdbureau C
kieskring en van het kieskanton, het
nummer van het stemopnemingsbureau, de
datum van de verkiezing en de vermelding
"Uitslag van de stemopneming der
stembiljetten, ontvangen in de bureaus nrs.
.... van de gemeente. De dubbel wordt
voorgelegd aan de voorzitter van het
kantonhoofdbureau. Indien de voorzitter
vaststelt dat de tabel in orde is, stelt hij er
zijn paraaf op. In het tegenovergestelde
geval verzoekt hij de voorzitter van het
stemopnemingsbureau de tabel eerst door
zijn bureau te doen aanvullen of verbeteren,
en in voorkomend geval, het oorspronkelijk
proces‐verbaal te doen aanvullen of
verbeteren (KW, art. 161). In het geval van
stemopnemingsbureaus die gebruik maken
van het systeem e‐counting neemt de
voorzitter van het stemopnemingsbureau
ook de usb‐stick mee met daarop de
elektronische versie van de uitslagen

02.04. 4

Usb‐stick: enkel in het geval van
Ontvangstbewijs voor het dubbel van de
stemopnemingstabel en voor de usb‐stick (met daarop stemopnemingsbureaus die gebruik maken
de elektronische versie van de uitslagen) vanwege de van het systeem e‐counting
voorzitter van het kantonhoofdbureau C

02.04. 5

Betwiste stembiljetten ‐ geldig (C ‐ blauw)

02.04. 6

Betwiste stembiljetten ‐ ongeldig (C ‐ blauw)

02.04. 7

Blanco of ongeldige stembiljetten (C ‐ blauw)

02.04. 8

Processen‐verbaal van de stembureaus (met het
geparafeerde modelstembiljet voor het Europees
Parlement)

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?
Na het beëindigen
van de
stemmentelling en
de controle van het
pv door de voorzitter
van het
kantonhoofdbureau
C

D.B.

ID‐nr.

Trefw.

Verwijzing

76

C

zie 03.03.12

77

C

#

78

C

zie 04.04.9

#

79

C

zie 04.04.10

cfr. selectielijst voor de
80
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie,
nr. 258, VR034

C

81

C

#

V

binnen de 24 uur
Overmaken aan het
provinciehoofdbureau
Overmaken aan het
binnen de 24 uur
provinciehoofdbureau
Overmaken aan de griffie
van de rechtbank van
eerste aanleg of aan de
griffie van het
vredegerecht

Overmaken aan het
provinciehoofdbureau
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binnen de 24 uur

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)

V

#

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

Opmerking

zie 04.04.11
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Class. Sort. Identificatie
02.04. 9

Geldige stembiljetten (C ‐ blauw)

02.04. 10

Teruggenomen stembiljetten (C ‐ blauw)

02.04. 11

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?

D.B.

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)
6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

82
cfr. selectielijst voor de
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie,
nr. 258, VR034

C

Overmaken aan de griffie
van de rechtbank van
eerste aanleg of aan de
griffie van het
vredegerecht

V

Het betreft stembiljetten die door de kiezers Overmaken aan de griffie
werden teruggeven wegens vergissing
van de rechtbank van
eerste aanleg of aan de
griffie van het
vredegerecht

V

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

cfr. selectielijst voor de
83
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie,
nr. 258, VR034

C

Aanstiplijsten (stembureau)

Overmaken aan de griffie
van de rechtbank van
eerste aanleg of aan de
griffie van het
vredegerecht

V

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

cfr. selectielijst voor de
84
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie,
nr. 258, VR034

C

02.04. 12

Niet‐gebruikte stembiljetten (C ‐ blauw)

Overmaken aan de
gouverneur van de
provincie

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

85

C

03.00. 0

ARCHIEF GEVORMD DOOR DE
KANTONHOOFDBUREAUS

0

ABC

03.01. 0

Kantonhoofdbureaus A (Kamer)

0

A

03.01. 1

Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B Formulier A/12
aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau A

03.01. 2

Ontvangstbewijzen van de aanwijzingen van de
bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van het
kantonhoofdbureau A

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Kantonhoofdbureaus: traditioneel +
gemengd

Ontvangstbewijs
afscheuren en overmaken
aan de voorzitter van het
kieskringhoofdbureau B

Formulier A/13
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V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

86

A

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

87

A

Verwijzing
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Class. Sort. Identificatie
03.01. 3

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?

D.B.

Uitvoering definitieve
Opmerking
bestemming (D.B.)
na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

ID‐nr.

Trefw.

88

A

Tabel met de voorzitters van de stem‐ en van de
Kopie van het formulier ACD/8(bis), ACE/8
stemopnemingsbureaus, vanwege de voorzitter van het (brief van de voorzitter van het
kantonhoofdbureau C
kantonhoofdbureau C aan de
provinciegouverneur), waarbij een
begeleidende brief gevoegd wordt (bijlage
bij ACD/8, ACE/8)
Stukken betreffende de aanwijzing en oproeping van
Kopieën van formulier A/18
getuigen
(inontvangstneming van de aanwijzingen),
A/19 (aanwijzingen), A/20 (oproeping). Het
betreft uitgaande stukken

V

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

89

A

03.01. 5

Formulier A/15
Proces‐verbaal van de loting van de stembureaus
waarvan de stembiljetten door de respectieve
stemopnemingsbureaus A moeten worden onderzocht

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

90

A

03.01. 6

Kopieën van de processen‐verbaal van de lotingen van Kopieën van de bijlage bij het formulier
D/18 of E/18 en van formulier C/21
de andere kantonhoofdbureaus (B en C)

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

91

A

03.01. 7

Dubbels van de stemopnemingstabellen

Overgemaakt door de
stemopnemingsbureaus A

92

A

03.01. 8

Uitslagen van de elektronische stemming, doorgestuurd
door de voorzitter van kantonhoofdbureau C (gemengd
kanton waar de stemming tegelijkertijd traditioneel en
elektronisch is), "alsook een kopie van de processen‐
verbaal van de stembureaus waar gebruik is gemaakt
van de elektronische stemming met papieren
bewijsstuk"

Formulier ACD/17‐Mx. De titel van dit
formulier is: "Gemengd kanton waar de
stemming tegelijkertijd traditioneel en
elektronisch is ‐ Ontvangstbewijs van
doorsturen van elektronische uitslagen aan
de voorzitter van kantonhoofdbureau A of B
door de voorzitter van kantonhoofdbureau
C". De elektronische uitslagen worden
doorgestuurd via de toepassing "Martine"

03.01. 9

onverwijld
Mededeling van de gedeeltelijke en volledige uitslagen Het betreft meer bepaald: het totaal aantal Via digitale weg aan de
ingediende stembiljetten, het totaal aantal minister van Binnenlandse
Zaken
geldige stembiljetten, het totaal aantal
blanco en ongeldige stembiljetten, het
stemcijfer van elke lijst, het totaal aantal
naamstemmen die elke kandidaat‐titularis
of ‐opvolger behaald heeft

03.01. 4

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Overmaken aan de
voorzitter van het
kieskringhoofdbureau A
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#

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

93

A

>>

zie archiefselectielijst FOD
Binnenlandse Zaken

94

A

Verwijzing

zie 04.01.18
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

03.01. 10

Digitale versie van het proces‐verbaal van het
kantonhoofdbureau A met verzamelstaat van de
uitslagen van het kieskanton / Proces‐verbaal van een
kantonhoofdbureau A (met verzamelstaat van de
uitslagen) waar de stemming zowel traditioneel (op
papier) als elektronisch gebeurt

Formulier A/23, A/23‐Mx, A/23B‐Mx
(kanton Sint‐Genesius‐Rode). Proces‐verbaal
van het kantonhoofdbureau A met
samenvattende tabel ("verzamelstaat" ‐ per
gemeente en per stemopnemingsbureau)
van het aantal neergelegde stembiljetten,
het aantal blanco of ongeldige
stembiljetten, het aantal geldige
stembiljetten, en voor elke lijst,
gerangschikt naar haar volgnummer, het
aantal stemmen van elk van de vier in
artikel 156, § 1, tweede lid, van het
Algemeen Kieswetboek, bedoelde
subcategorieën, alsmede voor elke
kandidaat‐titularis of kandidaat‐opvolger,
het totaal van de door hem verkregen
naamstemmen. Het kantonhoofdbureau
totaliseert voor het hele kanton al die
rubrieken en voegt er het stemcijfer van
elke lijst aan toe

Overmaken aan de
voorzitter van het
kieskringhoofdbureau A
en aan de minister van
Binnenlandse Zaken (via
de toepassing "Martine")

03.01. 11

Papieren versie van het proces‐verbaal van het
kantonhoofdbureau A met verzamelstaat van de
uitslagen van het kieskanton / Proces‐verbaal van een
kantonhoofdbureau A (met verzamelstaat van de
uitslagen) waar de stemming zowel traditioneel (op
papier) als elektronisch gebeurt

Formulier A/23, A/23‐Mx en A/23B‐Mx
Overmaken aan de
(kanton Sint‐Genesius‐Rode). Proces‐verbaal voorzitter van het
van het kantonhoofdbureau A met
kieskringhoofdbureau A
samenvattende tabel ("verzamelstaat" ‐ per
gemeente en per stemopnemingsbureau ‐
van het aantal neergelegde stembiljetten,
het aantal blanco of ongeldige
stembiljetten, het aantal geldige
stembiljetten, en voor elke lijst gerangschikt
naar haar volgnummer, het aantal
lijststemmen van elk van de vier in artikel
156, § 1, tweede lid van het Algemeen
Kieswetboek, bedoelde subcategorieën,
alsmede voor elke kandidaat‐titularis of
kandidaat‐opvolger, het totaal van de door
hem verkregen naamstemmen. Het
kantonhoofdbureau totaliseert voor het
hele kanton al die rubrieken en voegt er het
stemcijfer van elke lijst aan toe

20190524_elec_NL_vdef.xlsx
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Binnen welke
termijn?
onverwijld

D.B.
>>

#

Uitvoering definitieve
Opmerking
ID‐nr.
bestemming (D.B.)
zie archiefselectielijst FOD In het kieskanton Sint‐
95
Binnenlandse Zaken
Genesius‐Rode stelt het
kantonhoofdbureau A de
samenvattende tabel op in
twee exemplaren en stuurt dit
via digitale weg respectievelijk
naar de voorzitter van het
hoofdbureau van de kieskring
Vlaams‐Brabant en naar de
voorzitter van het
hoofdbureau van de kieskring
Brussel‐Hoofdstad, en naar de
minister van Binnenlandse
Zaken. Een papieren versie
van de samenvattende
tabellen evenals van het
proces‐verbaal wordt
verstuurd naar de voorzitter
van het hoofdbureau van de
kieskring Vlaams‐Brabant en
naar de voorzitter van het
hoofdbureau van de kieskring
Brussel‐Hoofdstad (KWB, art.
161, 12 de lid)

Ondertekend door de
96
voorzitter, de bureauleden en
de getuigen. Verzending
onder verzegelde omslag

Trefw.

Verwijzing

A

A

zie 04.01.24
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

03.01. 12

Ontvangstmelding vanwege de voorzitter van het
kieskringhoofdbureau (voor ontvangst van de digitale
versie van het pv)

03.01. 13

Formulieren voor de betaling van het presentiegeld van Bijlagen bij de pv's van alle kiesbureaus.
Deze dienen volledig ingevuld en
alle kiesbureaus van het kanton (stembureaus,
stemopnemingsbureaus A, B en C, kantonhoofdbureaus ondertekend te zijn
A, B en C en in voorkomend geval andere
hoofdbureaus)

03.01. 14

Overzichtstabel van inkomende formulieren voor de
betaling van het presentiegeld, opgemaakt door de
voorzitter van het kantonhoofdbureau A

03.01. 15

Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van
de reiskosten aan de leden van het bureau

03.02. 0

Kantonhoofdbureaus B (Gewest‐ en
Gemeenschapsparlementen)

03.02. 1

Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B Formulier D/15, E/15
aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau B
betreffende zijn aanwijzing

03.02. 2

Ontvangstbewijzen van de aanwijzingen van de
bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van het
kantonhoofdbureau B

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?

D.B.
V

Formulier ACD/15, ACE/15, ACF/16bis of
ACEG/16bis

Overmaken aan de
postontvanger
kantonhoofdplaats

Overmaken aan de FOD
Binnenlandse
Zaken, ADIB, Dienst
verkiezingen

Ontvangstbewijs
afscheuren en overmaken
aan de voorzitter van het
kieskringhoofdbureau A

Formulier D/16, E/16

Pagina 30

maandagochtend na
de verkiezingen

uiterlijk 3 maanden
na de dag van de
verkiezingen

Uitvoering definitieve
Opmerking
bestemming (D.B.)
na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

ID‐nr.

Trefw.

97

A

V

na de volgende
verkiezingen (minstens 5
jaar na de verkiezingen
waarop de documenten
betrekking hebben)

De postontvanger van de
98
kantonhoofdplaats bezorgt dit
aan de hoofdzetel van Bpost.
Zij doen de uitbetaling en
bezorgen de formulieren aan
de FOD Binnenlandse Zaken
(Dienst Verkiezingen). Deze
vernietigt de documenten na
de volgende verkiezingen

A

V

na de volgende
verkiezingen (minstens 5
jaar na de verkiezingen
waarop het document
betrekking heeft)

99

A

V

na de volgende
verkiezingen (minstens 5
jaar na de verkiezingen
waarop het document
betrekking heeft)

100

A

0

B

Vanaf 2019 kunnen de
reiskosten ook ingegeven
worden via een website

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

101

B

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

102

B

Verwijzing
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Class. Sort. Identificatie
03.02. 3

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?

D.B.

Uitvoering definitieve
Opmerking
bestemming (D.B.)
na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

ID‐nr.

Trefw.

103

B

Tabel met de voorzitters van de stem‐ en van de
Kopie van het formulier ACD/8(bis), ACE/8
stemopnemingsbureaus, vanwege de voorzitter van het (brief van de voorzitter van het
kantonhoofdbureau C
kantonhoofdbureau C aan de
provinciegouverneur), waarbij een
begeleidende brief gevoegd wordt (bijlage
bij ACD/8, ACE/8)
Stukken betreffende de aanwijzing en oproeping van
Kopieën van formulier D/20 of E/20
getuigen
(inontvangstneming van de aanwijzingen),
D/21 of E/21 (aanwijzing), D/22 of E/22
(oproeping). Het betreft uitgaande stukken

V

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

104

B

03.02. 5

Proces‐verbaal van de loting van de stembureaus die
door elk stemopnemingsbureau B moeten worden
onderzocht

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

105

B

03.02. 6

Kopieën van de processen‐verbaal van de lotingen van Kopieën van formulier A/15 en van
de andere kantonhoofdbureaus (A en C)
formulier C/21

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

106

B

03.02. 7

Dubbels van de stemopnemingstabellen

Overgemaakt door de
stemopnemingsbureaus B

107

B

03.02. 8

Uitslagen van de elektronische stemming, doorgestuurd
door de voorzitter van kantonhoofdbureau C (gemengd
kanton waar de stemming tegelijkertijd traditioneel en
elektronisch is), "alsook een kopie van de processen‐
verbaal van de stembureaus waar gebruik is gemaakt
van de elektronische stemming met papieren
bewijsstuk"

Formulier ACD/17‐Mx. De titel van dit
formulier is: "Gemengd kanton waar de
stemming tegelijkertijd traditioneel en
elektronisch is ‐ Ontvangstbewijs van
doorsturen van elektronische uitslagen aan
de voorzitter van kantonhoofdbureau A of B
door de voorzitter van kantonhoofdbureau
C". De elektronische uitslagen worden
doorgestuurd via de toepassing "Martine".

03.02. 9

Mededeling van de gedeeltelijke en volledige uitslagen Het betreft meer bepaald: het totaal aantal
ingediende stembiljetten, het totaal aantal
geldige stembiljetten, het totaal aantal
blanco en ongeldige stembiljetten, het
stemcijfer van elke lijst, het totaal aantal
naamstemmen dat enlke kandidaat‐titularis
of ‐opvolger behaald heeft

03.02. 4

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Bijlage bij het formulier D/18 of E/18

Overmaken aan de
voorzitter van het
kieskringhoofdbureau B

onverwijld
Via digitale weg
overmaken aan de
minister van Binnenlandse
Zaken en aan de
voorzitters van de
gemeenschaps‐ en/of
gewestregeringen
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#

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

108

B

>>

zie archiefselectielijst FOD
Binnenlandse Zaken

109

B

Verwijzing

zie 04.02.20
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

03.02. 10

Digitale versie van het proces‐verbaal van het
kantonhoofdbureau B met verzamelstaat van de
uitslagen van het kieskanton (met bijlage) / Proces‐
verbaal van een kantonhoofdbureau B (met bijlage ‐
verzamelstaat van de uitslagen) waar de stemming
zowel traditioneel (op papier) als elektronisch gebeurt

Formulier D/25, D/25‐Mx, E/25, E/25‐Mx.
Proces‐verbaal van het kantonhoofdbureau
B met samenvattende tabel
("verzamelstaat" ‐ per gemeente en per
stemopnemingsbureau) van het aantal
neergelegde stembiljetten, het aantal
blanco of ongeldige stembiljetten, het
aantal geldige stembiljetten; en voor elk van
de lijsten die gerangschikt worden naar hun
volgnummer, het aantal stembiljetten voor
elk van de vier in artikel 156, § 1, tweede lid,
van het Algemeen Kieswetboek, bedoelde
subcategorieën, alsmede voor elke
kandidaat‐titularis of kandidaat‐opvolger
van elke lijst, het totaal van de door hem
verkregen naamstemmen. Het
kantonhoofdbureau totaliseert voor het
hele kanton al die rubrieken en voegt er het
stemcijfer van elke lijst aan toe

Overmaken aan de
voorzitter van het
kieskringhoofdbureau B,
aan de minister van
Binnenlandse Zaken en
aan de voorzitters van de
gemeenschaps‐ en/of
gewestregeringen (via de
toepassing "Martine")

03.02. 11

Papieren versie van het proces‐verbaal van het
kantonhoofdbureau B met verzamelstaat van de
uitslagen van het kieskanton (met bijlage) / Proces‐
verbaal van een kantonhoofdbureau B (met bijlage ‐
verzamelstaat van de uitslagen) waar de stemming
zowel traditioneel (op papier) als elektronisch gebeurt

Formulier D/25, D/25‐Mx, E/25, E/25‐Mx.
Overmaken aan de
Proces‐verbaal van het kantonhoofdbureau voorzitter van het
B met samenvattende tabel
kieskringhoofdbureau B
("verzamelstaat" ‐ per gemeente en per
stemopnemingsbureau) van het aantal
neergelegde stembiljetten, het aantal
blanco of ongeldige stembiljetten, het
aantal geldige stembiljetten; en voor elk van
de lijsten die gerangschikt worden naar hun
volgnummer, het aantal stembiljetten voor
elk van de vier in artikel 156, § 1, tweede lid,
van het Algemeen Kieswetboek, bedoelde
subcategorieën, alsmede voor elke
kandidaat‐titularis of kandidaat‐opvolger
van elke lijst, het totaal van de door hem
verkregen naamstemmen. Het
kantonhoofdbureau totaliseert voor het
hele kanton al die rubrieken en voegt er het
stemcijfer van elke lijst aan toe

20190524_elec_NL_vdef.xlsx
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Binnen welke
termijn?
onverwijld

D.B.
>>

#

Uitvoering definitieve
Opmerking
bestemming (D.B.)
zie archiefselectielijst FOD
Binnenlandse Zaken

ID‐nr.

Trefw.

110

B

Ondertekend door de
111
voorzitter, de bureauleden en
de getuigen. Verzending
onder verzegelde omslag

B

Verwijzing

zie 04.02.26
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?

D.B.

ID‐nr.

Trefw.

112

B

na de volgende
verkiezingen (minstens 5
jaar na de verkiezingen
waarop het document
betrekking heeft)

113

B

0

C

03.02. 12

Ontvangstmelding vanwege de voorzitter van het
kieskringhoofdbureau (voor ontvangst van de digitale
versie van het pv)

03.02. 13

Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van
de reiskosten aan de leden van het bureau

03.03. 0

Kantonhoofdbureaus C (Europees Parlement)

03.03. 1

Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan Formulier ACD/1, ACE/1
de voorzitter van het kantonhoofdbureau C betreffende
de aanwijzing van de leden van de
stemopnemingsbureaus A, B en C en de voorzitters van
de gemeenschappelijke stembureaus

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

114

C

03.03. 2

Lijst van personen die kunnen worden bekleed met de Lijst aangeleverd door het gemeentebestuur
functie van voorzitter van een stembureau of
voorzitter/bijzitter van een stemopnemingsbureau

V

na de verkiezingsdag

115

C

03.03. 3

Lijst van personen die kunnen worden bekleed met de Lijst aangeleverd door het gemeentebestuur
functie van bijzitter van een stembureau
Formulier C/20
Ontvangstbewijzen van de aanwijzingen van de
bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van het
kantonhoofdbureau C

V

na de verkiezingsdag

116

C

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

117

C

03.03. 4

V

Uitvoering definitieve
Opmerking
bestemming (D.B.)
na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

Formulier ACD/15, ACE/15, ACF/16bis of
ACEG/16bis

Overmaken aan de FOD
Binnenlandse
Zaken, ADIB, Dienst
verkiezingen

uiterlijk 3 maanden
na de dag van de
verkiezingen

V

Vanaf 2019 kunnen de
reiskosten ook ingegeven
worden via een website

03.03. 5

Ontvangstbewijzen van aanwijzingen als voorzitter of ACD/3, ACE3, ACD/4, ACE/4, ACD/5, ACE/5,
(plaatsvervangend) bijzitter van een stembureau of een ACD/6, ACE/6, ACF/3bis, ACF/4bis,
ACEG/3bis en ACEG/4bis
stemopnemingsbureau

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

118

C

03.03. 6

Tabel met de voorzitters van de stem‐ en van de
stemopnemingsbureaus

>>

zie archiefselectielijst FOD
Binnenlandse Zaken

119

C

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Deze info wordt bewaard in een database,
met name de 'Contactendatabank'
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

03.03. 7

Stukken betreffende de aanwijzing en oproeping van
getuigen

Kopieën van formulier ACD/2, ACD/2bis,
ACE/2, ACF/2bis, ACEG/2bis
(inontvangstneming van de aanwijzingen),
ACD/9, ACD/9bis, ACE/9, ACF/7bis,
ACEG/7bis (aanwijzingen stembureaus +
stemopnemingsbureaus C), ACD/10,
ACD/10bis, ACE/10, ACF/8bis of ACEG/8bis
(oproeping). Het betreft uitgaande stukken

03.03. 8

Proces‐verbaal van de loting van de getuigen en de
plaatsvervangende getuigen bij alleenstaande
kandidaten in de stem‐ en stemopnemingsbureaus

Formulier C/24

03.03. 9

Proces‐verbaal van de loting van de stembureaus die
door elk stemopnemingsbureau C moeten worden
onderzocht

Formulier C/21

03.03. 10

Kopieën van de processen‐verbaal van de lotingen van Kopieën van formulier A/15 en van de
de andere kantonhoofdbureaus (A en B)
bijlage bij het formulier D/18 of E/18

03.03. 11

Bewijzen voor ontvangst van de omslagen met de
gegevensdragers en met de beveiligingselementen voor
het gebruik van de gegevensdragers, getekend door de
voorzitters van de stembureaus

De gegevensdragers en de
beveiligingselementen worden door de FOD
Binnenlandse Zaken aan de voorzitters van
de kantonbureaus C geleverd. Deze laatste
geven ze op de dag voor de verkiezingen
aan de voorzitters van de stembureaus af

03.03. 12

Dubbels van de stemopnemingstabellen

Overgemaakt door de
stemopnemingsbureaus C

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?

D.B.
V

Overmaken aan de
voorzitter van het
provinciehoofdbureau,
samen met het proces‐
verbaal (dus samen met
03.03.16)

Overmaken aan de
voorzitter van het
provinciehoofdbureau

Pagina 34

Uitvoering definitieve
Opmerking
bestemming (D.B.)
na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

#

ID‐nr.

Trefw.

120

C

121

C

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

122

C

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

123

C

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

124

C(Mx)

125

C

#

Verwijzing

stroomt verder
door met
03.03.16

zie 04.04.8
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?

D.B.
V

Uitvoering definitieve
Opmerking
bestemming (D.B.)
na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

ID‐nr.

Trefw.

126

C(Mx)

03.03. 13

Uitslagen van de elektronische stemming (gemengd
Formulier ACD/17‐Mx. De titel van dit
kanton waar de stemming tegelijkertijd traditioneel en formulier is: "Gemengd kanton waar de
elektronisch is)
stemming tegelijkertijd traditioneel en
elektronisch is ‐ Ontvangstbewijs van
doorsturen van elektronische uitslagen aan
de voorzitter van kantonhoofdbureau A of B
door de voorzitter van kantonhoofdbureau
C" ‐ De elektronische uitslagen worden
doorgestuurd via de toepassing "Martine"

03.03. 14

Mededeling van de gedeeltelijke en volledige uitslagen Het betreft meer bepaald: het totaal aantal
ingediende stembiljetten, het totaal aantal
geldige stembiljetten, het totaal aantal
blanco en ongeldige stembiljetten, het
stemcijfer van elke lijst, het totaal aantal
naamstemmen dat enlke kandidaat‐titularis
of ‐opvolger behaald heeft

Via digitale weg
onverwijld
overmaken aan de
minister van Binnenlandse
Zaken

>>

zie archiefselectielijst FOD
Binnenlandse Zaken

127

C

03.03. 15

Digitale versie van het proces‐verbaal van het
kantonhoofdbureau C met verzamelstaat van de
uitslagen van het kieskanton (met bijlage) ‐ Proces‐
verbaal van een kantonhoofdbureau C (met bijlage ‐
verzamelstaat van de uitslagen) waar de stemming
zowel traditioneel (op papier) als elektronisch gebeurt

Overmaken aan de
onverwijld
voorzitter van het
provinciehoofdbureau en
aan de minister van
Binnenlandse Zaken (via
de toepassing "Martine")

>>

zie archiefselectielijst FOD
Binnenlandse Zaken

128

C

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Formulier C/27, C/27‐Mx, C27B‐Mx (kanton
Sint‐Genesius‐Rode). Proces‐verbaal van het
kantonhoofdbureau C met samenvattende
tabel ("verzamelstaat" ‐ per gemeente en
per stemopnemingsbureau) van het aantal
neergelegde stembiljetten, het aantal
blanco of ongeldige stembiljetten, het
aantal geldige stembiljetten; en voor elk van
de lijsten die gerangschikt worden naar hun
volgnummer, het aantal stembiljetten voor
elk van de vier in artikel 156, § 1, tweede lid,
van het Algemeen Kieswetboek, bedoelde
subcategorieën, alsmede voor elke
kandidaat‐titularis of kandidaat‐opvolger
van elke lijst, het totaal van de door hem
verkregen naamstemmen. Het
kantonhoofdbureau totaliseert voor het
hele kanton al die rubrieken en voegt er het
stemcijfer van elke lijst aan toe
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

03.03. 16

Papieren versie van het proces‐verbaal van het
kantonhoofdbureau C met verzamelstaat van de
uitslagen van het kieskanton (met bijlage) ‐ Proces‐
verbaal van een kantonhoofdbureau C (met bijlage ‐
verzamelstaat van de uitslagen) waar de stemming
zowel traditioneel (op papier) als elektronisch gebeurt

Formulier C/27, C/27‐Mx, C/27B‐Mx (kanton
Sint‐Genesius‐Rode). Proces‐verbaal van het
kantonhoofdbureau C met samenvattende
tabel ("verzamelstaat" ‐ per gemeente en
per stemopnemingsbureau) van het aantal
neergelegde stembiljetten, het aantal
blanco of ongeldige stembiljetten, het
aantal geldige stembiljetten; en voor elk van
de lijsten die gerangschikt worden naar hun
volgnummer, het aantal stembiljetten voor
elk van de vier in artikel 156, § 1, tweede lid,
van het Algemeen Kieswetboek, bedoelde
subcategorieën, alsmede voor elke
kandidaat‐titularis of kandidaat‐opvolger
van elke lijst, het totaal van de door hem
verkregen naamstemmen. Het
kantonhoofdbureau totaliseert voor het
hele kanton al die rubrieken en voegt er het
stemcijfer van elke lijst aan toe

Overmaken aan de
voorzitter van het
provinciehoofdbureau
(samen met 03.03.8)

03.03. 17

Ontvangstmeldingen vanwege de voorzitter van het
provinciehoofdbureau

03.03. 18

Aanstiplijsten

Deze werden overgemaakt door
stembureaus met elektronische stemming

03.03. 19

Kerncijferrapport

Deze werden overgemaakt door
stembureaus met elektronische stemming

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Binnen welke
termijn?

D.B.

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)

#

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

Verwijzing

Ondertekend door de
129
voorzitter, de bureauleden en
de getuigen. Verzending
onder verzegelde omslag

C

zie 04.04.14

C

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

130

Overmaken aan de griffie
van de rechtbank van
eerste aanleg of aan de
griffier van het
vredegerecht

V

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

131
cfr. selectielijst voor de
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie,
nr. 258, VR034

C(Mx)

Overmaken aan het
kieskringhoofdbureau A +
B

#

132

C(Mx)
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

03.03. 20

Gegevensdragers met stemmen (usb‐sticks)

Deze werden overgemaakt door
stembureaus met elektronische stemming

03.03. 21

Geannuleerde stembiljetten

Deze werden overgemaakt door
stembureaus met elektronische stemming

Overmaken aan de griffie
van de rechtbank van
eerste aanleg of aan de
griffier van het
vredegerecht

V

03.03. 22

Geregistreerde stembiljetten

Deze werden overgemaakt door
stembureaus met elektronische stemming

Overmaken aan de griffie
van de rechtbank van
eerste aanleg of aan de
griffie van het
vredegerecht

03.03. 23

Genummerde teststemmen

Deze werden overgemaakt door
stembureau met elektronische stemming

Overmaken aan de griffie
van de rechtbank van
eerste aanleg of aan de
griffie van het
vredegerecht

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?
Overmaken aan de
zodra de verkiezing
ambtenaar die hiervoor
definitief geldig of
werd aangesteld door de ongeldig wordt
minister van Binnenlandse verklaard
Zaken

Pagina 37

D.B.

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)
"Deze ambtenaar wist de
gegevensdragers en stelt
schriftelijk vast dat dit
wissen plaatstgevonden
heeft"

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

133
"Tot de geldigheid van de
verkiezingen, behoudt de
voorzitter van het
kantonhoofdbureau de
omslagen met de
stembiljetten en de
gegevensdragers. De
gegevensdragers die
voortkomen van de
stembureaus alsmede deze
die werden gebruikt door het
hoofdbureau voor de
totalisatie van de stemmen
worden (...) afgegeven aan de
ambtenaar die hiervoor werd
aangesteld door de Minister
van Binnenlandse Zaken,
zodra de verkiezing definitief
geldig of ongeldig werd
verklaard". De usb‐sticks die
ter controle verzameld
worden door de deskundigen,
worden door hen
overgemaakt aan de FOD
Binnenlandse Zaken

C(Mx)

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

cfr. selectielijst voor de
134
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie,
nr. 258, VR034

C(Mx)

V

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

135
cfr. selectielijst voor de
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie,
nr. 258, VR034

C(Mx)

V

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

136
cfr. selectielijst voor de
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie,
nr. 258, VR034

C(Mx)

V

Verwijzing
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

03.03. 24

Processen‐verbaal van de verkiezing in een stembureau Formulier ACD/12bis, ACF/11bis,
met elektronische stemming
overgemaakt door stembureau met
elektronische stemming

03.03. 25

Ontvangstbewijs van de ambtenaar aangesteld door de
minister van Binnenlandse Zaken, voor ontvangst van
de gegevensdragers afkomstig van de stembureaus
alsmede deze die werden gebruikt door het
kantonhoofdbureau voor de totalisatie van de
stemmen

Wanneer het College van Deskundigen de
USB‐sticks niet verzamelt om controles uit
te oefenen, dient de normale procedure te
worden gevolgd, nl. het overdragen aan de
ambtenaar aangesteld door de minister van
Binnenlandse Zaken. In dit geval komt het
ontvangstbewijs voor

03.03. 26

Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van
de reiskosten aan de leden van het bureau

Formulier ACD/15, ACE/15, ACF/16bis of
ACEG/16bis

03.04. 0

Kantonhoofdbureaus: elektronisch

03.04. 1

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?

Overmaken aan het
kieskringhoofdbureau A, B
of het
provinciehoofdbureau
(afhankelijk van de
verkiezing)

Overmaken aan de FOD
Binnenlandse
Zaken, ADIB, Dienst
verkiezingen

Elektronische stemming met papieren
bewijsstuk
Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan Formulier ACD/1bis, ACF/1bis, ACEG/1bis
de voorzitter van het kantonhoofdbureau in een
kieskanton met elektronische stemming

D.B.

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)

Opmerking

#

uiterlijk 3 maanden
na de dag van de
verkiezingen

ID‐nr.

Trefw.

Verwijzing

137

C(Mx)

zie 04.01.23,
04.02.25,
04.04.13

C(Mx)

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

De usb‐sticks die ter controle 138
verzameld worden door de
deskundigen, worden door
hen overgemaakt aan de FOD
Binnenlandse Zaken

V

na de volgende
verkiezingen (minstens 5
jaar na de verkiezingen
waarop het document
betrekking heeft)

Vanaf 2019 kunnen de
reiskosten ook ingegeven
worden via een website

139

C

0

ABC

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

140

ABC

03.04. 2

Lijst van personen die kunnen worden bekleed met de Lijst aangeleverd door het gemeentebestuur
functie van voorzitter van een stembureau

V

na de verkiezingsdag

141

ABC

03.04. 3

Lijst van personen die kunnen worden bekleed met de Lijst aangeleverd door het gemeentebestuur
functie van bijzitter van een stembureau
Formulier C/20bis
Ontvangstbewijzen van de aanwijzingen van de
bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van het
kantonhoofdbureau

V

na de verkiezingsdag

142

ABC

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

143

ABC

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

144

ABC

V

na de verkiezingsdag

145

ABC

03.04. 4

03.04. 5

Ontvangstbewijzen van aanwijzingen als voorzitter of
(plaatsvervangend) bijzitter van een stembureau

Formulier ACD/4bis, ACD/6bis, ACF/3bis,
ACF/4bis

03.04. 6

Lijst met de samenstelling van de stembureaus in het
kanton

ACD/8bis, ACF/6bis, ACEG/6bis

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Overmaken aan de
provinciegouverneur
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

03.04. 7

Kopie van de lijst met de samenstelling van de
stembureaus in het kanton, met begeleidende brief

Begeleidende brief als bijlage bij ACD/8bis,
ACF/6bis en ACEG/6bis

Overmaken aan het
collegehoofdbureau, het
kieskringhoofdbureau A
en het
kieskringhoofdbureau B

03.04. 8

Stukken betreffende de aanwijzing en oproeping van
getuigen

Kopieën van formulier ACD/2bis, ACF/2bis,
ACEG/2bis (inontvangstneming van de
aanwijzing), ACD/9, ACF/7bis, ACEG/7bis
(aanwijzing), ACD/10bis, ACF/8bis,
ACEG/8bis (oproeping). Het betreft
uitgaande stukken

03.04. 9

Proces‐verbaal van de loting van de getuigen en van de Formulier C/24bis
plaatsvervangende getuigen bij alleenstaande
kandidaten in de stembureaus met geautomatiseerde
stemming

03.04. 10

Bewijzen voor ontvangst van de omslagen met de
gegevensdragers en met de beveiligingselementen voor
het gebruik van de gegevensdragers, getekend door de
voorzitters van de stembureaus

De gegevensdragers en de
beveiligingselementen worden door de FOD
Binnenlandse Zaken aan de voorzitters van
de kantonbureaus C geleverd. Deze laatste
geven ze op de dag voor de verkiezingen
aan de voorzitters van de stembureaus af

03.04. 11

Digitale versie van het proces‐verbaal door het
kantonhoofdbureau van ontvangst van de
gegevensdragers van de stembureaus met
elektronische stemming van het gehele kieskanton ‐
Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen

Formulier ACD/17bis, ACF/15bis,
ACEG/15bis

03.04. 12

Papieren versie van het proces‐verbaal door het
kantonhoofdbureau van ontvangst van de
gegevensdragers van de stembureaus met
elektronische stemming van het gehele kieskanton ‐
Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen

Formulier ACD/17bis, ACF/15bis,
ACEG/15bis

03.04. 13

Processen‐verbaal van de stembureaus. Exemplaar
voor de Kamer

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Binnen welke
termijn?

D.B.
V

V

Overmaken aan de
voorzitter van het
provinciehoofdbureau,
samen met het proces‐
verbaal (dus samen met
03.04.15)

Uitvoering definitieve
Opmerking
bestemming (D.B.)
na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

ID‐nr.

Trefw.

146

ABC

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

147

ABC

148

ABC

#

Verwijzing

stroomt verder
door met
03.04.15

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

149

ABC

Verkiezing van de Kamer: onverwijld
overmaken aan de
voorzitter van het
kieskringhoofdbureau A
en aan de minister van
Binnenlandse Zaken (via
de toepassing "Martine")

>>

zie archiefselectielijst FOD Er is geen dubbel van de
Binnenlandse Zaken
stemopnemingstabel bij
elektronische stemming

150

A

Verkiezing van de Kamer: binnen de 24 uur
overmaken aan de
voorzitter van het
kieskringhoofdbureau A

#

151

A

zie 04.01.24

Verkiezing van de Kamer: binnen de 24 uur
overmaken aan het
kieskringhoofdbureau A

#

152

A

zie 04.01.23
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

03.04. 14

Digitale versie van het proces‐verbaal door het
kantonhoofdbureau van ontvangst van de
gegevensdragers van de stembureaus met
elektronische stemming van het gehele kieskanton ‐
Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen

Formulier ACD/17bis, ACF/15bis,
ACEG/15bis

Verkiezing van het
Europees Parlement:
overmaken aan de
voorzitter van het
provinciehoofdbureau en
aan de minister van
Binnenlandse Zaken (via
de toepassing "Martine")

03.04. 15

Papieren versie van het proces‐verbaal door het
kantonhoofdbureau van ontvangst van de
gegevensdragers van de stembureaus met
elektronische stemming van het gehele kieskanton ‐
Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen

Formulier ACD/17bis, ACF/15bis,
ACEG/15bis

03.04. 16

Processen‐verbaal van de stembureaus. Exemplaar
voor het Europees Parlement

03.04. 17

Digitale versie van het proces‐verbaal door het
kantonhoofdbureau van ontvangst van de
gegevensdragers van de stembureaus met
elektronische stemming van het gehele kieskanton ‐
Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen

Formulier ACD/17bis, ACF/15bis,
ACEG/15bis

Verkiezing van het
binnen de 24 uur
Europees Parlement:
overmaken aan de
voorzitter van het
provinciehoofdbureau
(samen met 03.04.9 )
Verkiezing van het
binnen de 24 uur
Europees Parlement:
overmaken aan de
voorzitter van het
provinciehoofdbureau
onverwijld
Verkiezing van het
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement
: overmaken aan de
voorzitter van de
kieskringhoofdbureau B,
aan de minister van
Binnenlandse Zaken en
aan de voorzitter van de
gemeenschaps‐ of
gewestregering (via de
toepassing "Martine")

03.04. 18

Papieren versie van het proces‐verbaal door het
kantonhoofdbureau van ontvangst van de
gegevensdragers van de stembureaus met
elektronische stemming van het gehele kieskanton ‐
Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen

Formulier ACD/17bis, ACF/15bis,
ACEG/15bis

03.04. 19

Processen‐verbaal van de stembureaus. Exemplaar
voor het Gewest‐ of Gemeenschapsparlement

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Binnen welke
termijn?
onverwijld

D.B.

ID‐nr.

Trefw.

153

C

#

154
Ondertekend door de
voorzitter, de bureauleden en
de getuigen; versturen in een
verzegelde omslag (KWB, art.
161, 11de lid)

C

zie 04.04.15

#

155

C

zie 04.04.13

156

B

>>

>>

Uitvoering definitieve
Opmerking
bestemming (D.B.)
zie archiefselectielijst FOD
Binnenlandse Zaken

zie archiefselectielijst FOD
Binnenlandse Zaken

Verwijzing

Verkiezing van het Gewest‐ binnen 24 uur
of
Gemeenschapsparlement:
overmaken aan de
voorzitter van het
kieskringhoofdbureau B

#

Ondertekend door de
157
voorzitter, de bureauleden en
de getuigen; versturen in een
verzegelde omslag (KWB, art.
22, §1, 11de lid)

B

zie 04.02.26

Verkiezing van het Gewest‐ binnen de 24 uur
of
Gemeenschapsparlement:
overmaken aan de
voorzitter van het
kieskringhoofdbureau B

#

158

B

zie 04.02.25
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

03.04. 20

Aanstiplijsten

Deze werden overgemaakt door
stembureaus met elektronische stemming

Overmaken aan de griffie
van de rechtbank van
eerste aanleg of aan de
griffier van het
vredegerecht

V

03.04. 21

Kerncijferrapport

Deze werden overgemaakt door
stembureaus met elektronische stemming

#

03.04. 22

Gegevensdragers met stemmen (usb‐sticks)

Deze werden overgemaakt door
stembureaus met elektronische stemming

Overmaken aan het
kieskringhoofdbureau A
en B
Overmaken aan de
ambtenaar die hiervoor
werd aangesteld door de
minister van Binnenlandse
Zaken

03.04. 23

Geannuleerde stembiljetten

Deze werden overgemaakt door
stembureaus met elektronische stemming

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Overmaken aan de griffie
van de rechtbank van
eerste aanleg of aan de
griffier van het
vredegerecht
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Binnen welke
termijn?

zodra de verkiezing
definitief geldig of
ongeldig wordt
verklaard

D.B.

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)
6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezingen (publicatie
FOD Binnenlandse Zaken)

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

159
cfr. selectielijst voor de
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie,
nr. 258, VR034

ABC

160

ABC

V

"Deze ambtenaar wist de
gegevensdragers en stelt
schriftelijk vast dat dit
wissen plaatsgevonden
heeft"

161
"Tot de geldigheid van de
verkiezingen, behoudt de
voorzitter van het
kantonhoofdbureau de
omslagen met de
stembiljetten en de
gegevensdragers. De
gegevensdragers die
voortkomen van de
stembureaus alsmede deze
die werden gebruikt door het
hoofdbureau voor de
totalisatie van de stemmen
worden (...) afgegeven aan de
ambtenaar die hiervoor werd
aangesteld door de Minister
van Binnenlandse Zaken,
zodra de verkiezing definitief
geldig of ongeldig werd
verklaard". De usb‐sticks die
ter controle verzameld
worden door de deskundigen,
worden door hen
overgemaakt aan de FOD
Binnenlandse Zaken

ABC

V

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezingen (publicatie
FOD Binnenlandse Zaken)

cfr. selectielijst voor de
162
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie,
nr. 258, VR034

ABC

Verwijzing

zie 04.01.22,
04.02.24,
04.04.12
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)
6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezingen (publicatie
FOD Binnenlandse Zaken)

03.04. 24

Geregistreerde stembiljetten

Deze werden overgemaakt door
stembureaus met elektronische stemming
met papieren bewijsstuk

Overmaken aan de griffie
van de rechtbank van
eerste aanleg of aan de
griffie van het
vredegerecht

V

163
cfr. selectielijst voor de
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie,
nr. 258, VR034

ABC

03.04. 25

Genummerde teststemmen

Deze werden overgemaakt door
stembureau met elektronische stemming

Overmaken aan de griffie
van de rechtbank van
eerste aanleg of aan de
griffie van het
vredegerecht

V

6 maanden na de
beslissing van de Kamer
over de geldigheid van de
verkiezingen (publicatie
FOD Binnenlandse Zaken)

cfr. selectielijst voor de
164
archieven van de rechterlijke
macht (2017). Omzendbrief
van de minister van Justitie,
nr. 258, VR034

ABC

03.04. 26

Betaalgegevens voor de presentiegelden
(kantonhoofdbureau, stembureaus)

Bijlage bij het formulier ACD/12bis,
ACF/11bis of ACEG/11bis (proces‐verbaal
van de verkiezing in een stembureau met
elektronische stemming)

Overmaken aan de
postontvanger
kantonhoofdplaats

V

na de volgende
verkiezingen (minstens 5
jaar na de verkiezingen
waarop de documenten
betrekking hebben)

165
De postontvanger van de
kantonhoofdplaats bezorgt dit
aan de hoofdzetel van Bpost.
Zij doen de uitbetaling en
bezorgen de formulieren aan
de FOD Binnenlandse Zaken
(Dienst Verkiezingen). Deze
vernietigt de documenten na
de volgende verkiezingen)

ABC

03.04. 27

Overzichtstabel van inkomende formulieren voor de
betaling van het presentiegeld, opgemaakt door de
voorzitter van het kantonhoofdbureau A

V

na de volgende
verkiezingen (minstens 5
jaar na de verkiezingen
waarop het document
betrekking heeft)

166

ABC

03.04. 28

Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van
de reiskosten aan de leden van het bureau

V

5 jaar na de verkiezingen

167

ABC

04.00. 0

ARCHIEF GEVORMD DOOR DE HOOFDBUREAUS

0

ABC

04.01. 0

Kieskringhoofdbureau A (Kamer)

0

A

04.01. 1

Tabel met de voorzitters van de stem‐ en van de
Kopie van het formulier ACD/8(bis), ACE/8
stemopnemingsbureaus, vanwege de voorzitter van het (brief van de voorzitter van het
kantonhoofdbureau C
kantonhoofdbureau C aan de
provinciegouverneur), waarbij een
begeleidende brief gevoegd wordt (bijlage
bij ACD/9bis, ACE/9)

168

A

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

ACD/15, ACF/16bis of ACEG/16bis

Overmaken aan de FOD
Binnenlandse
Zaken, ADIB, Dienst
verkiezingen

Binnen welke
termijn?

maandag na de
verkiezingen

uiterlijk 3 maanden
na de dag van de
verkiezingen

D.B.

V

Pagina 42

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

Opmerking

Vanaf 2019 kunnen de
reiskosten ook ingegeven
worden via een website

ID‐nr.

Trefw.

Verwijzing
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?

D.B.

Uitvoering definitieve
Opmerking
bestemming (D.B.)
na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

ID‐nr.

Trefw.

169

A

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

170

A

04.01. 2

Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau Kopie van formulier A/1 (het betreft een
A aan de kiezers betreffende het indienen van de akten uitgaand stuk)
van voordracht van kandidaten en bewilliging

V

04.01. 3

Ontvangstbewijzen van de aanwijzingen als
(plaatsvervangend) bijzitter van het
kieskringhoofdbureau A

Formulier A/2

V

04.01 4

Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van
de kieskring

Formulier A/3

Overmaken aan de griffier samen met het pv
van de Kamer van
van de algemene
Volksvertegenwoordigers optelling van de
stemmen door het
kieskring‐
hoofdbureau A (dus
samen met 04.01.26)

B

171

A

04.01 5

Akte van voordracht van kandidaten door ten minste
drie aftredende Kamerleden

Formulier A/4

Overmaken aan de griffier samen met het pv
van de Kamer van
van de algemene
Volksvertegenwoordigers optelling van de
stemmen door het
kieskring‐
hoofdbureau A (dus
samen met 04.01.26)

B

172

A

04.01. 6

Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling
Formulier A/6
(bewilliging = de aanvaarding van de voordracht van de
kandidaat)

Overmaken aan de griffier samen met het pv
van de Kamer van
van de algemene
Volksvertegenwoordigers optelling van de
stemmen door het
kieskring‐
hoofdbureau A (dus
samen met 04.01.26)

B

173
De voordrachten van
kandidaten zijn slechts
ontvankelijk indien ze zijn
vergezeld van een verklaring
van bewilliging. De bewilliging
moet gebeuren in een
gedagtekende en
ondertekende schriftelijke
verklaring, die tegen
ontvangstbewijs moet
overhandigd worden aan de
voorzitter van het
hoofdbureau van de kieskring
en dit binnen dezelfde termijn
als voor de voordracht van de
kandidaten (KWB, art. 116, §
4, vijfde lid)

A
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

04.01. 7

Digitale versie van de processen‐verbaal inzake de
voorlopige en definitieve afsluiting van de
kandidatenlijsten

Formulier A/7

04.01. 8

Papieren versie van de processen‐verbaal inzake de
voorlopige en definitieve afsluiting van de
kandidatenlijsten

Formulier A/7

04.01. 9

Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per
aangetekende brief door het kieskringhoofdbureau A

Kopie van formulier A/8 (het betreft een
uitgaand stuk)

04.01. 10

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?
Overmaken aan de FOD .... op de 55ste dag
Binnenlandse Zaken via de voor de verkiezingen
toepassing "Martine"
(voorlopige
afsluiting), op de
52ste dag voor de
verkiezingen
(definitieve
afsluiting). Bij
beroep: op de 41ste
dag voor de
verkiezingen

D.B.

Overmaken aan de griffier voor de verkiezingen
van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers

B

>>

Uitvoering definitieve
Opmerking
ID‐nr.
bestemming (D.B.)
zie archiefselectielijst FOD Het proces‐verbaal van de al 174
Binnenlandse Zaken
dan niet volledig beëindigde
verrichtingen moet door al de
leden van het bureau en de
aanwezige getuigen worden
ondertekend. Zo beroep
ingesteld werd, wordt het
proces‐verbaal in dubbel
opgemaakt, en op elk
exemplaar komen de
handtekeningen voor van de
appelanten, de bureauleden
en de getuigen

Idem

Trefw.
A

175

A

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

176

A

Gemotiveerde bezwaren tegen kandidaturen

V

na de beslissing van de
Het kieskringhoofdbureau
177
Kamer over de geldigheid verzendt een ontvangstbewijs
van de verkiezing
voor deze bezwaren
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

A

04.01. 11

Kennisgeving door het kieskringhoofdbureau A van een Kopie van formulier A/10 (het betreft een
uitgaand stuk)
bezwaar aan een kandidaat per aangetekende brief

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

178

A

04.01. 12

Aanvraag en toestemming tot het bekomen van
Formulier A/11
éénzelfde volgnummer als toegekend aan een lijst voor
het Europees Parlement

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

179

A
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Overmaken aan het
collegehoofdbureau
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

04.01. 13

Drukproef van de stembiljetten

04.01. 14

Affiche met de kandidatenlijst

"Vermeldt met vette letter in zwarte inkt de Overmaken aan de griffier
naam van de kandidaten in dezelfde vorm van de Kamer van
als diegene die het kieswetboek bepaalt
Volksvertegenwoordigers
voor het stembiljet, alsmede hun
voornamen, hun beroep en hun
hoofdverblijfplaats; het neemt ook de
onderrichtingen voor de kiezer (model 1)
over, zoals gevoegd bij het kieswetboek"

04.01. 15

Staat van de bladen stempapier, afgegeven aan de
voorzitter van het hoofdbureau A van de kieskring

Formulier A/14

04.01. 16

Binnen welke
termijn?

D.B.
V

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)
na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

De voorzitter moet een "goed 180
om af te drukken" geven.
Stembiljetten op wit
stempapier

A

"De kandidatenlijst wordt
onverwijld aangeplakt in alle
gemeenten van de kieskring
(Kieswetboek, art. 127)"

181

A

182

A

samen met het pv
van de algemene
optelling van de
stemmen door het
kieskring‐
hoofdbureau A (dus
samen met 04.01.26)

B

Overmaken aan de griffier samen met het pv
van de algemene
van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers optelling van de
stemmen door het
kieskring‐
hoofdbureau A (dus
samen met 04.01.26)

V

Proces‐verbaal van de stemopnemingsverrichtingen

Overgemaakt door stemopnemingsbureaus Overmaken aan de griffier samen met het pv
A
van de Kamer van
van de algemene
Volksvertegenwoordigers optelling van de
stemmen door het
kieskring‐
hoofdbureau A (dus
samen met 04.01.26)

B

183

A

04.01. 17

Stemopnemingstabel ("tabel van de uitslag van de
opneming van de stembiljetten")

Overgemaakt door stemopnemingsbureaus Overmaken aan de griffier samen met het pv
A
van de Kamer van
van de algemene
Volksvertegenwoordigers optelling van de
stemmen door het
kieskring‐
hoofdbureau A (dus
samen met 04.01.26)

B

184

A

04.01. 18

Dubbel van de stemopnemingstabel

Overgemaakt door het kantonhoofdbureau
A

V

185

A
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na de volgende
verkiezingen

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?
Overgemaakt door stemopnemingsbureaus Overmaken aan de griffier samen met het pv
A
van de Kamer van
van de algemene
Volksvertegenwoordigers optelling van de
stemmen door het
kieskring‐
hoofdbureau A (dus
samen met 04.01.26)

D.B.

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)
na de volgende
verkiezingen

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

186

A

04.01. 19

Betwiste stembiljetten ‐ geldig (A ‐ wit)

04.01. 20

Betwiste stembiljetten ‐ ongeldig (A ‐ wit)

Overgemaakt door stemopnemingsbureaus Overmaken aan de griffier samen met het pv
van de Kamer van
van de algemene
A
Volksvertegenwoordigers optelling van de
stemmen door het
kieskring‐
hoofdbureau A (dus
samen met 04.01.26)

V

na de volgende
verkiezingen

187

A

04.01. 21

Processen‐verbaal van de stembureaus (met het
geparafeerd modelstembiljet van de Kamer)

Overgemaakt door stemopnemingsbureaus Overmaken aan de griffier samen met het pv
van de algemene
A
van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers optelling van de
stemmen door het
kieskring‐
hoofdbureau A (dus
samen met 04.01.26)

V

na de volgende
verkiezingen

188

A

04.01. 22

Kerncijferrapport

Overmaken aan de griffier
van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers

V

na de volgende
verkiezingen

189

A

04.01. 23

Processen‐verbaal van de verkiezing in een stembureau
met elektronische stemming

Overmaken aan de griffier
van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers

V

na de volgende
verkiezingen

190

A

04.01. 24

Proces‐verbaal van het kantonhoofdbureau A met
verzamelstaat van de uitslagen van het kieskanton /
Proces‐verbaal van een kantonhoofdbureau (met
bijlage ‐ verzamelstaat van de uitslagen) waar de
stemming zowel traditioneel (op papier) als
elektronisch gebeurt / Proces‐verbaal door het
kantonhoofdbureau van ontvangst van de
gegevensdragrs van de stembureaus met elektronische
stemming van het gehele kieskanton ‐
stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen

Formulier A/23, A/23‐Mx, A/23B‐Mx,
Overmaken aan de griffier
van de Kamer van
ACD/17bis, ACF/15bis, ACEG/15bis.
Volksvertegenwoordigers
Processen‐verbaal van de
kantonhoofdbureaus A met samenvattende
tabellen ‐ Papieren versie, overgemaakt
door de kantonhoofdbureaus A

De digitale versie van dit pv
191
wordt ter beschikking gesteld
via de toepassing "Martine"

A
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samen met het pv
van de algemene
optelling van de
stemmen door het
kieskring‐
hoofdbureau A (dus
samen met 04.01.26)

V

B

Verwijzing
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

04.01. 25

Digitale versie van het proces‐verbaal van de algemene Formulier A/24
telling van de stemmen door het kieskringhoofdbureau
A, met zetelverdeling en aanwijzing van de gekozenen

04.01. 26

Papieren versie van het proces‐verbaal van de
algemene telling van de stemmen door het
kieskringhoofdbureau A, met zetelverdeling en
aanwijzing van de gekozenen ‐ eerste exemplaar
(Kamer)

04.01. 27

Papieren versie van het proces‐verbaal van de
algemene telling van de stemmen door het
kieskringhoofdbureau A, met zetelverdeling en
aanwijzing van de gekozenen ‐ tweede exemplaar
(kieskringhoofdbureau)

04.01. 28

Kennisgeving door de voorzitter van
kieskringhoofdbureau A van de uitslag van de
verkiezing aan de verkozenen

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

In tweevoud opgemaakt op papier en
ondertekend door de leden van het
hoofdbureau en getekend door de leden
van het hoofdbureau en door de getuigen

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?
Overmaken aan de griffier onverwijld
van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
en aan de minister van
Binnenlandse Zaken via de
toepassing "Martine"

D.B.
>>

Uitvoering definitieve
Opmerking
bestemming (D.B.)
zie archiefselectielijst FOD
Binnenlandse Zaken

ID‐nr.

Trefw.

192

A

193

A

Overmaken aan de griffier binnen de vijf dagen
van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers,
samen met: 1° de
betwiste biljetten voor de
Kamer, verzameld per
kanton; 2° de
voordrachtsakten van de
kandidaten; 3° de tabellen
met de uitslagen van de
stemopneming; 4° de
processen‐verbaal van de
stem‐ en
stemopnemingsbureaus,
gegroepeerd per
kieskanton; 5° de
processen‐verbaal van het
kantonhoofdbureau

B

Dit exemplaar blijft ter
plaatse

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

194

A

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

195

A

Kopie van formulier A/25 (het betreft een
uitgaand stuk)
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

04.01. 29

Verslag van de verkiezingsuitgaven (2 exemplaren
bestemd voor de Controlecommissie)

De voorzitters van de hoofdbureaus van de
kieskring maken een verslag op "van de
uitgaven die de kandidaten en de politieke
partijen voor verkiezingspropaganda
hebben gedaan, alsmede over de herkomst
van de geldmiddelen die zij daartoe hebben
aangewend. Bij het opmaken van hun
verslag kunnen de voorzitters alle
inlichtingen en nadere aanvullingen
opvragen die daartoe noodzakelijk zijn". Het
verslag moet binnen 75 dagen na de datum
van de verkiezingen in vier exemparen
opgemaakt worden. 2 exemplaren worden
door de voorzitter van het hoofdbureau
bewaard en twee exemplaren worden bij de
voorzitters van de Controlecommissie van
het Parlement neergelegd

Overmaken aan de
voorzitters van de
Controlecommissie van
het Parlement

04.01. 30

Verslag van de verkiezingsuitgaven (2 exemplaren
bewaard door de voorzitter van het hoofdbureau)

Een exemplaar wordt vanaf de 75ste dag na
de verkiezing ter griffie van de REA
gedurende 15 dagen ter inzage gelegd van
alle kiesgerechtigden op vertoon van hun
oproepingsbrief voor de verkiezingen. De
kiesgerechtigden kunnen binnen die termijn
van 15 dagen hun opmerkingen formuleren

na 90 dagen
Overmaken aan de
Controlecommissie van
het Parlement, samen
met de opmerkingen van
de kandidaten en
kiesgerechtigen

04.01. 31

Betaalgegevens voor de presentiegelden

Bijlage bij formulier A/24. Dient in tweevoud Het eerste exemplaar
op de dag van de
ingevuld te worden
afgeven aan de voorzitter stemming
van het
kantonhoofdbureau A

04.02. 0

Kieskringhoofdbureau B (Gewest‐ en
Gemeenschapsparlementen)

04.02. 1

Tabel met de voorzitters van de stem‐ en van de
Kopie van het formulier ACD/8(bis),
stemopnemingsbureaus, vanwege de voorzitter van het ACE/8(bis), ACF/6bis, ACEG/6bis (brief van
kantonhoofdbureau C
de voorzitter van het kantonhoofdbureau C
aan de provinciegouverneur), waarbij een
begeleidende brief gevoegd wordt (bijlage
bij ACD/9(bis), ACE/9(bis))

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Binnen welke
termijn?
na de 75ste dag na
de datum van de
verkiezingen

D.B.

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

Minstens één exemplaar
bewaren (zie ook volgende
reeks)

196

A

B

197

A

#

Het tweede exemplaar wordt 198
bewaard door de voorzitter
van het kieskringhoofdbureau
(te vernietigen 4 maanden na
de verkiezing)

A

B

V
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Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)

na de beslissing van het
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

0

B

199

B

Verwijzing

zie 03.01.13
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?

D.B.

Uitvoering definitieve
Opmerking
bestemming (D.B.)
na de beslissing van het
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

ID‐nr.

Trefw.

200

B

04.02. 2

Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau Kopie van formulier D/1, E/1, F/1bis, G/1bis
B aan de kiezers betreffende het indienen van de akten (het betreft een uitgaand stuk)
van voordracht en bewilliging

V

04.02. 3

Ontvangstbewijzen van de aanwijzingen als bijzitter van Formulier D/2, E/2, F/2bis, G/2bis
het kieskringhoofdbureau B

V

na de beslissing van het
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

201

B

04.02. 4

Ontvangstbewijzen van aanwijzingen als voorzitter van Formulier D/15, E/15
het kantonhoofdbureau B

V

na de beslissing van het
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

202

B

04.02. 5

Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van
de kieskring (met bijlage)

Formulier D/3, E/3, F/3bis, F/6bis, G/3bis

Overmaken aan de griffier
van het desbetreffende
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement

samen met het pv
van de algemene
optelling der
stemmen door
kieskring‐
hoofdbureau B (dus
samen met 04.02.28)

B

203

B

04.02. 6

Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 2 Formulier D/4, E/4, F/4bis, F/7bis, G/4bis
aftredende parlementsleden / Akte van voordracht van
kandidaten door ten minste 1 aftredend lid van het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement, behorend tot
dezelfde taalgroep als de kandidaten ‐ Brussels
Hoofdstedelijk Parlement ‐ Nederlandse taalgroep/
Brusselse leden van het Vlaams Parlement ‐
Nederlandse taalgroep / Von mindestens zwei
ausscheidenden Mitgliedern des Parlaments der
Deutschsprachigen Gemeinschaft gemachter
Wahlvorschlag

Overmaken aan de griffier
van het desbetreffende
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement

samen met het pv
van de algemene
optelling der
stemmen door
kieskring‐
hoofdbureau B (dus
samen met 04.02.28)

B

204

B

04.02. 7

Formulier D/6, E/6, F/9bis, G/6bis
Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling
(bewilliging = de aanvaarding van de voordracht van de
kandidaat)

Overmaken aan de griffier
van het desbetreffende
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement

samen met het pv
van de algemene
optelling der
stemmen door
kieskring‐
hoofdbureau B (dus
samen met 04.02.28)

B

205

B
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?

D.B.

04.02. 8

Aanvraag, toestemming en onderzoek inzake het
verkrijgen van éénzelfde volgnummer en letterwoord
als toegekend aan een lijst voor het Europese
Parlement

Formulier D/14, E/14, F/10bis, G/7bis

Overmaken aan het
collegehoofdbureau

V

04.02. 9

Digitale versie van de processen‐verbaal van de
voorlopige en definitieve afsluiting van de
kandidatenlijsten

Formulier D/7, E/7, F/13bis, G/8bis

Overmaken aan de FOD … op de 55ste dag
Binnenlandse Zaken via de voor de verkiezingen
toepassing "Martine"
(voorlopige
afsluiting), op de
52ste dag voor de
verkiezingen
(definitieve
afsluiting). Bij
beroep: op de 41ste
dag voor de
verkiezingen

>>

04.02. 10

Papieren versie van de processen‐verbaal van de
voorlopige en definitieve afsluiting van de
kandidatenlijsten

Formulier D/7, E/7, F/13bis, G/8bis

Overmaken aan de griffier voor de verkiezingen
van het desbetreffende
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement

B

04.02. 11

Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per
aangetekende brief door het kieskringhoofdbureau B

Kopieën van formulier D/11, E/11, F/14bis,
G/9bis (het betreft uitgaande stukken)

04.02. 12

04.02. 13

Uitvoering definitieve
Opmerking
bestemming (D.B.)
na de beslissing van het
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

ID‐nr.

Trefw.

206

B

zie archiefselectielijst FOD
Binnenlandse Zaken

207

B

208

B

V

na de beslissing van het
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

209

B

Gemotiveerde bezwaren tegen kandidaturen

V

na de beslissing van het
Het kieskringhoofdbureau
210
Gewest‐ of
verzendt een ontvangstbewijs
Gemeenschapsparlement voor deze bezwaren
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

B

Kennisgeving door het kieskringhoofdbureau B van een Kopieën van formulier D/13, E/13, F/16bis,
bezwaar aan een kandidaat per aangetekende brief
G/11bis (het betreft uitgaande stukken)

V

na de beslissing van het
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

B
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

04.02. 14

Stukken betreffende de lijstenverbinding
("apparentering")

Formulier E/8 (eenzijdige verklaring van
lijstenverbinding), E/9 (wederzijdse
verklaring van lijstenverbinding), E/10
(tabel van de verbonden lijsten, opgemaakt
door het provinciaal centraal bureau),
F/11bis (wederzijdse verklaring van
lijstenverbinding), F/12bis (tabel van de
groepen met verbonden lijsten, opgemaakt
door het gewestbureau)

Overmaken aan de griffier
van het desbetreffende
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement

04.02. 15

Drukproef van de stembiljetten

04.02. 16

Affiche met de kandidatenlijst

"Vermeldt met vette letter in zwarte inkt de
naam van de kandidaten in dezelfde vorm
als diegene die het kieswetboek bepaalt
voor het stembiljet, alsmede hun
voornamen, hun beroep en hun
hoofdverblijfplaats; het neemt ook de
onderrichtingen voor de kiezer (model 1)
over, zoals gevoegd bij het kieswetboek"

Overmaken aan de griffier
van het desbetreffende
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement

samen met het pv
van de algemene
optelling der
stemmen door
kieskring‐
hoofdbureau B (dus
samen met 04.02.28)

B

04.02. 17

Staat van de bladen stempapier, afgegeven aan de
voorzitter van het kieskringhoofdbureau B

Formulier D/17, E/17

Overmaken aan de griffier
van het desbetreffende
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement

samen met het pv
van de algemene
optelling der
stemmen door het
kieskring‐
hoofdbureau B (dus
samen met 04.02.28)

V

04.02. 18

Proces‐verbaal van de stemopnemingsverrichtingen

Overgemaakt door stemopnemingsbureaus Overmaken aan de griffier
B
van het desbetreffende
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement

samen met het pv
van de algemene
optelling der
stemmen door
kieskring‐
hoofdbureau B (dus
samen met 04.02.28)

B
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Binnen welke
termijn?

D.B.
B

V
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Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)

na de beslissing van het
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

na de volgende
verkiezingen

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

Ingevolge de provincialisering 212
van de kieskringen in
Vlaanderen voor de verkiezing
van het Vlaams Parlement,
zijn er geen lijstverbindingen
("apparentering") meer
mogelijk in Vlaanderen. De
formulieren betreffende de
lijstenverbinding zijn enkel
nog van toepassing voor de
verkiezing van het Waals
Parlement en van het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement

B

De voorzitter moet een "goed 213
om af te drukken" geven. De
stembiljetten worden op roze
stempapier gedrukt

B

214

B

215

B

216

B

Verwijzing
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?
Overgemaakt door stemopnemingsbureaus Overmaken aan de griffier samen met het pv
B
van het desbetreffende
van de algemene
Gewest‐ of
optelling der
Gemeenschapsparlement stemmen door
kieskring‐
hoofdbureau B (dus
samen met 04.02.28)

D.B.

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

B

217

B

V

218

B

04.02. 19

Stemopnemingstabel ("tabel van de uitslag van de
opneming van de stembiljetten")

04.02. 20

Dubbel van de stemopnemingstabel

Overgemaakt door kantonhoofdbureau B

04.02. 21

Betwiste stembiljetten ‐ geldig (B ‐ roze)

Overgemaakt door stemopnemingsbureaus Overmaken aan de griffier
B
van het desbetreffende
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement

samen met het pv
van de algemene
optelling der
stemmen door
kieskring‐
hoofdbureau B (dus
samen met 04.02.28)

V

na de volgende
verkiezingen

219

B

04.02. 22

Betwiste stembiljetten ‐ ongeldig (B ‐ roze)

Overgemaakt door stemopnemingsbureaus Overmaken aan de griffier
B
van het desbetreffende
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement

samen met het pv
van de algemene
optelling der
stemmen door
kieskring‐
hoofdbureau B (dus
samen met 04.02.28)

V

na de volgende
verkiezingen

220

B

04.02. 23

Processen‐verbaal van de stembureaus (met het
geparafeerd modelstembiljet voor het Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement)

Overgemaakt door stemopnemingsbureaus Overmaken aan de griffier
B
van het desbetreffende
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement

samen met het pv
van de algemene
optelling der
stemmen door
kieskring‐
hoofdbureau B (dus
samen met 04.02.28)

V

na de volgende
verkiezingen

221

B

04.02. 24

Kerncijferrapport

Overmaken aan de griffier
van het desbetreffende
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement

samen met het pv
van de algemene
optelling der
stemmen door
kieskring‐
hoofdbureau B (dus
samen met 04.02.28)

V

na de volgende
verkiezingen

222

B
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?
Overmaken aan de griffier samen met het pv
van het desbetreffende
van de algemene
Gewest‐ of
optelling der
Gemeenschapsparlement stemmen door
kieskring‐
hoofdbureau B (dus
samen met 04.02.28)

D.B.

04.02. 25

Processen‐verbaal van de verkiezing in een stembureau
met elektronische stemming

04.02. 26

Processen‐verbaal van het kantonhoofdbureau B met
verzamelstaat van de uitslagen van het kieskanton (met
bijlage) / Processen‐verbaal van een
kantonhoofdbureau B (met bijlage ‐ verzamelstaat van
de uitslagen) waar de stemming zowel traditioneel (op
papier) als elektronisch gebeurt / Processen‐verbaal
door het kantonhoofdbureau van ontvangst van de
gegevensdragers van de stembureaus met
elektronische stemming van het gehele kieskanton ‐
Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen

04.02. 27

Digitale versie van het proces‐verbaal van de algemene Formulier D/26, E/26, F/17bis, G/12bis
optelling van de stemmen door het
kieskringhoofdbureau B

Overmaken 1° aan de
onverwijld
griffier van het
desbetreffende Gewest‐
of
Gemeenschapsparlement,
2° aan de voorzitter van
de desbetreffende
gemeenschaps‐ of
gewestregering en 3° aan
de minister van
Binnenlandse Zaken, via
de toepassing "Martine"

>>

04.02. 28

Papieren versie van het proces‐verbaal van de
In tweevoud opgemaakt op papier en
algemene optelling van de stemmen door het
ondertekend door de leden van het
kieskringhoofdbureau B ‐ eerste exemplaar (Gewest‐ of hoofdbureau en door de getuigen
Gemeenschapsparlement)

Overmaken aan de griffier binnen de vijf dagen
van het desbetreffende
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement,
samen met de processen‐
verbaal van de
stembureaus en de
stemopnemingsbureaus,
het proces‐verbaal van
het kantonhoofdbureau,
de akten van voordracht
en de betwiste
stembiljetten

B

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Formulier D/25, D/25‐Mx, E/25, E/25‐Mx,
ACD/17bis, ACF/15bis, ACEG/15bis. Proces‐
verbaal van het kantonhoofdbureau B met
samenvattende tabel ‐ Papieren versie
overgemaakt door het kantonhoofdbureau
B

Overmaken aan de griffier
van het desbetreffende
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement
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samen met het pv
van de algemene
optelling der
stemmen door
kieskring‐
hoofdbureau B (dus
samen met 04.02.28)

V

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)
na de volgende
verkiezingen

B

zie archiefselectielijst FOD
Binnenlandse Zaken

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

223

B

De digitale versie van dit pv
224
wordt ter beschikking gesteld
via de toepassing "Martine"

B

225

B

226

B

Verwijzing
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?

V

Uitvoering definitieve
Opmerking
bestemming (D.B.)
na de beslissing van het
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

ID‐nr.

Trefw.

227

B

na de beslissing van het
Gewest‐ of
Gemeenschapsparlement
over de geldigheid van de
verkiezing (publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

228

B

229

B

04.02. 29

Papieren versie van het proces‐verbaal van de
algemene optelling van de stemmen door het
kieskringhoofdbureau B ‐ tweede exemplaar
(kieskringhoofdbureau)

04.02. 30

Kennisgeving van de uitslag van de verkiezingen aan de Kopieën van formulier D/28, E/28, F/18bis,
verkozenen door de voorzitter van het
F/19 bis, G/13bis (het betreft uitgaande
stukken)
kieskringhoofdbureau B

04.02. 31

Verslag van de verkiezingsuitgaven (2 exemplaren
bestemd voor de Controlecommissie)

De voorzitters van de hoofdbureaus van de
kieskring maken een verslag op "van de
uitgaven die de kandidaten en de politieke
partijen voor verkiezingspropaganda
hebben gedaan, alsmede over de herkomst
van de geldmiddelen die zij daartoe hebben
aangewend. Bij het opmaken van hun
verslag kunnen de voorzitters alle
inlichtingen en nadere aanvullingen
opvragen die daartoe noodzakelijk zijn". Het
verslag moet binnen 75 dagen na de datum
van de verkiezingen in vier exemparen
opgemaakt worden. 2 exemplaren worden
door de voorzitter van het hoofdbureau
bewaard en twee exemplaren worden bij de
voorzitters van de Controlecommissie van
het Parlement neergelegd

Overmaken aan de
voorzitters van de
Controlecommissie van
het Parlement

04.02. 32

Verslag van de verkiezingsuitgaven (2 exemplaren
bewaard door de griffie van de rechtbank van eerste
aanleg)

Een exemplaar wordt vanaf de 75ste dag na
de verkiezing ter griffie van de REA
gedurende 15 dagen ter inzage gelegd van
alle kiesgerechtigden op vertoon van hun
oproepingsbrief voor de verkiezingen. De
kiesgerechtigden kunnen binnen die termijn
van 15 dagen hun opmerkingen formuleren

Overmaken aan de
na 90 dagen
Controlecommissie van
het Parlement, samen
met de opmerkingen van
de kandidaten en
kiesgerechtigen

B

230

B

04.02. 33

Betaalgegevens voor presentiegelden

Bijlage bij formulier D/26, E/26, F/17bis,
G/12bis

Het eerste exemplaar aan op de dag van de
stemming
de voorzitter van het
kantonhoofdbureau A
afgeven

#

Het tweede exemplaar wordt 231
bewaard door de voorzitter
van het kieskringhoofdbureau
(te vernietigen 4 maanden na
de verkiezingen)

B

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Dit exemplaar blijft ter
plaatse

D.B.

V

Pagina 54

na de 75ste dag na
de datum van de
verkiezingen

B

Minstens één exemplaar
bewaren (zie ook volgende
reeks)

Verwijzing

zie 03.01.13

Afgedrukt op 24/05/2019

Bescheiden gevormd door de tijdelijke organen van de verkiezingen van de Kamer, van de Gewest‐ en Gemeenschapsparlementen, en van de Belgische leden van het Europees Parlement. Informatiebeheersplan

Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?

D.B.

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

Verwijzing

0

B

0

04.03. 0

Provinciaal centraal bureau (enkel Waals Parlement)

04.03. 1

Tabel van de verbonden lijsten, opgemaakt door het
provinciaal centraal bureau

Formulier E/10

Overmaken aan de griffier
van het Waals Parlement

B

232

B

04.03. 2

Proces‐verbaal van de verdeling van de zetels voor de
gehele provincie door het provinciaal centraal bureau

Formulier E/27

Overmaken aan de griffier
van het Waals Parlement

B

233

B

04.03. 3

Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de
verkozenen door de voorzitter van het provinciaal
centraal bureau

Kopieën van formulier E/29 (het betreft
uitgaande stukken)

234

B

04.04. 0

Provinciehoofdbureau (Europees Parlement)

0

C

04.04. 1

Ontvangstbewijzen van de aanwijzingen als bijzitter (of Formulier C/19
plaatsvervangend bijzitter) in het provinciehoofdbureau

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

235

C

04.04. 2

Kennisgeving door het collegehoofdbureau van het
modelstembiljet aan de voorzitter van het
provinciehoofdbureau (met kieskantons met
elektronische stemming)

Formulier C/16, C/16‐bis

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

De voorzitter van het
236
provinciehoofdbureau laat de
stembiljetten drukken, met
zwarte inkt op blauw papier
(WVEP, art. 26 en 27). Het
formulier bis is voor de
provinciehoofdbureaus
met kieskantons met en
zonder elektronische
stemming

C

04.04. 3

Kennisgeving door het kieskringhoofdbureau Brussel‐
Hoofdstad van het modelstembiljet aan de voorzitter
van het provinciehoofdbureau Vlaams‐Brabant

C/16‐B

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

237

C

04.04. 4

Rekeningen van de drukkers voor het drukken van de
stembiljetten

V

zie selectielijsten
provinciearchieven

238

C
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V

Overmaken aan de
provinciegouverneur
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na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

De rekeningen van de
drukkers moeten ter
vereffening aan de
gouverneur van de provincie
gezonden worden

0
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

ID‐nr.

Trefw.

04.04. 5

Staat der bladen stempapier

Formulier C/18

Overmaken aan de griffier
van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers

V

239

C

04.04. 6

Processen‐verbaal van de stemopnemingsverrichtingen Overgemaakt door stemopnemingsbureaus Overmaken aan de griffier
C
van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers

B

240

C

04.04. 7

Stemopnemingstabellen ("tabel van de uitslag van de
opneming van de stembiljetten")

Overgemaakt door stemopnemingsbureaus Overmaken aan de griffier
C
van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers

B

241

C

04.04. 8

Dubbels van de stemopnemingstabellen

Overgemaakt door kantonhoofdbureau (C)

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

242

C

04.04. 9

Betwiste stembiljetten ‐ geldig (C ‐ blauw)

Overgemaakt door stemopnemingsbureaus Overmaken aan de griffier
C
van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers

V

na de volgende
verkiezingen

243

C

04.04. 10

Betwiste stembiljetten ‐ ongeldig (C ‐ blauw)

Overgemaakt door stemopnemingsbureaus Overmaken aan de griffier
C
van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers

V

na de volgende
verkiezingen

244

C

04.04. 11

Processen‐verbaal van de stembureaus (met het
geparafeerd modelstembiljet voor het Europees
Parlement)

Overgemaakt door stemopnemingsbureaus Overmaken aan de griffier
C
van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers

V

na de volgende
verkiezingen

245

C

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Pagina 56

Binnen welke
termijn?

D.B.

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)
na de volgende
verkiezingen

Opmerking

Verwijzing
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

04.04. 14

Proces‐verbaal van het kantonhoofdbureau C met
verzamelstaat van de uitslagen van het kieskanton (met
bijlage) ‐ Proces‐verbaal van een kantonhoofdbureau C
(met bijlage ‐ verzamelstaat van de uitslagen) waar de
stemming zowel traditioneel (op papier) als
elektronisch gebeurt

Formulier C/27, C/27‐Mx, C/27B‐Mx (kanton Overmaken aan de griffier
Sint‐Genesius‐Rode). Proces‐verbaal van het van de Kamer van
kantonhoofdbureau C met samenvattende Volksvertegenwoordigers
tabel ‐ Papieren versie, overgemaakt door
de kantonhoofdbureaus C

B

De digitale versie van dit pv
248
wordt ter beschikking gesteld
via de toepassing "Martine".
Het proces‐verbaal van de
loting van de getuigen en de
plaatsvervangende getuigen
bij alleenstaande kandidaten
in de stem‐ en
stemopnemingsbureaus
(03.03.8), dat het pv van het
kantonhoofdbureau vergezelt,
valt ook onder deze
definitieve bestemming

C

04.04. 15

Formulier ACD/17bis, ACF/15bis,
Overmaken aan de griffier
Proces‐verbaal door het kantonhoofdbureau van
ontvangst van de gegevensdragers van de stembureaus ACEG/15bis ‐ Papieren versie, overgemaakt van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
met elektronische stemming van het gehele kieskanton ‐ door kantonhoofdbureau
Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen

B

De digitale versie van dit pv
249
wordt ter beschikking gesteld
via de toepassing "Martine".
Het proces‐verbaal van de
loting van de getuigen en de
plaatsvervangende getuigen
bij alleenstaande kandidaten
in de stem‐ en
stemopnemingsbureaus
(03.04.9), dat het pv van het
kantonhoofdbureau vergezelt,
valt ook onder deze
definitieve bestemming

C

04.04. 16

Digitale versie van het proces‐verbaal van ontvangst
Formulier C/28
door het provinciehoofdbureau van de tabellen van de
kantonhoofdbureaus C ‐ uitslag op het niveau van de
provincie (met bijlage)

>>

250

C

04.04. 17

Papieren versie van het proces‐verbaal van ontvangst Formulier C/28. In tweevoud opgemaakt op Overmaken aan de
door het provinciehoofdbureau van de tabellen van de papier en ondertekend door de leden van
voorzitter van het
kantonhoofdbureaus C ‐ uitslag op het niveau van de
het hoofdbureau en de getuigen
collegehoofdbureau
provincie (met bijlage) ‐ eerste exemplaar (Kamer)

251

C

04.04. 18

Papieren versie van het proces‐verbaal van ontvangst
door het provinciehoofdbureau van de tabellen van de
kantonhoofdbureaus C ‐ uitslag op het niveau van de
provincie (met bijlage) ‐ tweede exemplaar
(provinciehoofdbureau)

252

C
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Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?

Overmaken aan de
onmiddellijk
voorzitter van het
collegehoofdbureau en
aan de minister van
Binnenlandse Zaken via de
toepassing "Martine"

Dit exemplaar blijft ter
plaatse
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"langs de snelste
weg"

D.B.

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)

zie archiefselectielijst FOD
Binnenlandse Zaken

#

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

Verwijzing

zie 04.05.18
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

04.04. 19

Betaalgegevens voor de presentiegelden

Bijlage bij formulier C/28

04.05. 0

Collegehoofdbureau voor het Europees Parlement

04.05. 1

Ontvangstbewijs getekend door de voorzitter van het
kantonhoofdbureau C voor ontvangst van de brief van
de voorzitter van het collegehoofdbureau betreffende
de samenstelling van de kiesbureaus

04.05. 2

04.05. 3

04.05. 4

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?
Het eerste exemplaar
op de dag van de
afgeven aan de voorzitter stemming
van het
kantonhoofdbureau A

Formulier ACD/1, ACE/1

D.B.

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)

#

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

Verwijzing

C

zie 03.01.13

0

C

0

Het tweede exemplaar wordt 253
bewaard door de voorzitter
van het provinciehoofdbureau
(te vernietigen 4 maanden na
de verkiezingen)

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

254

C

Ontvangstbewijs getekend door de voorzittter van het Formulier ACD/1bis, ACF/1bis, ACE/1bis,
kantonhoofdbureau met elektronische stemming voor ACEG/1bis
ontvangst van de brief van de voorzitter van het
collegehoofdbureau betreffende de stemverrichtingen

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

255

C

Kopie van het formulier ACD/8(bis), ACE/8
Tabel met de voorzitters van de stem‐ en van de
stemopnemingsbureaus, vanwege de voorzitter van het (brief van de voorzitter van het
kantonhoofdbureau C aan de
kantonhoofdbureau C
provinciegouverneur), waarbij een
begeleidende brief gevoegd wordt (bijlage
bij ACD/9(bis), ACE/9)
Kennisgeving door de minister van Binnenlandse Zaken
aan de voorzitters van de collegehoofdbureaus van de
verschillende beschermde letterwoorden of logo's en
hun volgnummers, alsmede van de naam, de
voornamen en het adres van de door de poltieke
formaties aangewezen personen en hun
plaatsvervangers die alleen gemachtigd zijn de
kandidatenlijsten voor echt te erkennen

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

256

C

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

257

C

04.05. 5

Bericht van de voorzitter van het collegehoofdbureau
voor de ontvangst van de akten van voordracht van
kandidaten en bewilliging

Kopie van formulier C/7 (het betreft een
uitgaand stuk)

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

258

C

04.05. 6

Ontvangstbewijzen van de aanwijzigingen als bijzitter
(of plaatsvervangend bijzitter) in het
collegehoofdbureau

Formulier C/6

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

259

C
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

04.05. 7

Akte van voordracht van kandidaten door ten minste
5000 kiezers

Formulier C/8

Overmaken aan de griffier
van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers

04.05. 8

Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 5 Formulier C/9
Belgische parlementsleden

Overmaken aan de griffier
van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers

04.05. 9

Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling

Formulier C/11

Overmaken aan de griffier
van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers

04.05. 10

Digitale versie van de processen‐verbaal van de
voorlopige en definitieve afsluiting van de
kandidatenlijsten

Formulier C/12

Overmaken aan de FOD
Binnenlandse Zaken via de
toepassing "Martine"

04.05. 11

Papieren versie van de processen‐verbaal van de
voorlopige en definitieve afsluiting van de
kandidatenlijsten

04.05. 12

Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen (per
aangetekende brief)

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Binnen welke
termijn?
samen met het pv
van de algemene
optelling der
stemmen door het
collegehoofdbureau
(dus samen met
04.05.20)
samen met het pv
van de algemene
optelling der
stemmen door het
collegehoofdbureau
(dus samen met
04.05.20)
samen met het pv
van de algemene
optelling der
stemmen door het
collegehoofdbureau
(dus samen met
04.05.20)
... op de 55ste dag
voor de verkiezingen
(voorlopige
afsluiting), op de
52ste dag voor de
verkiezingen
(definitieve
afsluiting). Bij
beroep: op de 41ste
dag voor de
verkiezingen

Overmaken aan de griffier samen met het pv
van de Kamer van
van de algemene
Volksvertegenwoordigers optelling der
stemmen door het
collegehoofdbureau
(dus samen met
04.05.20)
Kopie van formulier C/13 (het betreft een
uitgaand stuk)

D.B.

ID‐nr.

Trefw.

B

260

C

B

261

C

B

262

C

263

C

264

C

265

C

>>

zie archiefselectielijst FOD
Binnenlandse Zaken

B

V
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Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

Opmerking

Verwijzing
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?

D.B.

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)
na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

De voorzitter verzendt een
ontvangstbewijs voor de
bezwaren

266

C

04.05. 13

Gemotiveerde bezwaren tegen kandidaten

V

04.05. 14

Kennisgeving van een bezwaar aan een kandidaat (per Kopie van Formulier C/15 (het betreft een
aangetekende brief)
uitgaand stuk)
Affiche met de kandidatenlijst
"Vermeldt met vette letter in zwarte inkt de Overmaken aan de griffier
naam van de kandidaten in dezelfde vorm van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers
als diegene die het kieswetboek bepaalt
voor het stembiljet, alsmede hun
voornamen, hun beroep en hun
hoofdverblijfplaats; het neemt ook de
onderrichtingen voor de kiezer (model 1)
over, zoals gevoegd bij het kieswetboek"

V

267

C

B

268

C

04.05. 15

samen met het pv
van de algemene
optelling der
stemmen door het
collegehoofdbureau
(dus samen met
04.05.20)

04.05. 16

Kopie van de kennisgeving door het
collegehoofdbureau van het modelstembiljet aan de
voorzitters van de provinciehoofdbureau

Formulier C/16 (het betreft een uitgaand
stuk)

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

Dit modelbiljet wordt door de 269
voorzitter van het
provinciehoofdbureau
gebruikt om de stembiljetten
te laten drukken (op blauw
stempapier)

C

04.05. 17

Kennisgeving door het collegehoofdbureau van het
modelstembiljet aan de voorzitter van het
provinciehoofdbureau met kieskantons met
elektronische stemming

De voorzitters van de
provinciehoofdbureaus waar kieskantons
met geautomatiseerde/elektronische
stemming zijn, moeten ingelicht worden dat
voor deze kantons geen stembiljetten
moeten gedrukt worden. Ze dienen
hiervoor het formulier C/16bis te gebruiken.
De voorzitters van de kantonhoofdbureaus
worden hiervan op de hoogte gebracht door
het formulier ACD/1bis

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

270

C

04.05. 18

Proces‐verbaal van ontvangst door het
provinciehoofdbureau van de tabellen van de
kantonhoofdbureaus C ‐ uitslag op het niveau van de
provincie (met bijlage)

Formulier C/28 ‐ Papieren versie,
overgemaakt door provinciehoofdbureau

De digitale versie van dit pv
271
wordt ter beschikking gesteld
via de toepassing "Martine"

C

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

Overmaken aan de griffier samen met het pv
van de Kamer van
van de algemene
Volksvertegenwoordigers optelling der
stemmen door het
collegehoofdbureau
(dus samen met
04.05.20)
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B

Verwijzing
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

04.05. 19

Digitale versie van het proces‐verbaal van de algemene Formulier C/29
optelling van de stemmen in het collegehoofdbureau

04.05. 20

Papieren versie van het proces‐verbaal van de
algemene optelling van de stemmen in het
collegehoofdbureau ‐ eerste exemplaar (Kamer)

04.05. 21

Papieren versie van het proces‐verbaal van de
algemene optelling van de stemmen in het
collegehoofdbureau ‐ tweede exemplaar
(collegehoofdbureau)

04.05. 22

Kennisgeving van de uitslag van de verkiezingen aan de Kopie van formulier C/30 (het betreft een
gekozenen door het collegehoofdbureau
uitgaand stuk)

04.05. 23

Verslag van de verkiezingsuitgaven (2 exemplaren
bestemd voor de Controlecommissie)

20190524_elec_NL_vdef.xlsx

In tweevoud opgemaakt op papier en
ondertekend door de leden van het
hoofdbureau en door de getuigen

De voorzitters van de hoofdbureaus van de
kieskring maken een verslag op "van de
uitgaven die de kandidaten en de politieke
partijen voor verkiezingspropaganda
hebben gedaan, alsmede over de herkomst
van de geldmiddelen die zij daartoe hebben
aangewend. Bij het opmaken van hun
verslag kunnen de voorzitters alle
inlichtingen en nadere aanvullingen
opvragen die daartoe noodzakelijk zijn". Het
verslag moet binnen 75 dagen na de datum
van de verkiezingen in vier exemparen
opgemaakt worden. 2 exemplaren worden
door de voorzitter van het hoofdbureau
bewaard en twee exemplaren worden bij de
voorzitters van de Controlecommissie van
het Parlement neergelegd

Overmaken aan …

Binnen welke
termijn?
Overmaken aan de griffier onmiddellijk na de
van de Kamer van
verkiezingen
Volksvertegenwoordigers
en aan de minister van
Binnenlandse Zaken via de
toepassing "Martine"

D.B.
>>

Uitvoering definitieve
Opmerking
bestemming (D.B.)
zie archiefselectielijst FOD
Binnenlandse Zaken

ID‐nr.

Trefw.

272

C

273

C

Overmaken aan de griffier binnen de vijf dagen
van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers

B

Dit exemplaar blijft ter
plaatse

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

274

C

V

na de beslissing van de
Kamer over de geldigheid
van de verkiezing
(publicatie FOD
Binnenlandse Zaken)

275

C

276

C

Overmaken aan de
voorzitters van de
Controlecommissie van
het Parlement
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na de 75ste dag na
de datum van de
verkiezingen

B

Minstens één exemplaar
bewaren (zie ook volgende
reeks)

Verwijzing
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Class. Sort. Identificatie

Bijkomende identificatie

Overmaken aan …

04.05. 24

Verslag van de verkiezingsuitgaven (2 exemplaren
bewaard door de voorzitter van het hoofdbureau)

Een exemplaar wordt vanaf de 75ste dag na
de verkiezing ter griffie van de REA
gedurende 15 dagen ter inzage gelegd van
alle kiesgerechtigden op vertoon van hun
oproepingsbrief voor de verkiezingen. De
kiesgerechtigden kunnen binnen die termijn
van 15 dagen hun opmerkingen formuleren

Overmaken aan de
Controlecommissie van
het Parlement, samen
met de opmerkingen van
de kandidaten en
kiesgerechtigen

04.05. 25

Betaalgegevens voor presentiegelden

Bijlage bij formulier C/29

Het eerste exemplaar
op de dag van de
afgeven aan de voorzitter stemming
van het
kantonhoofdbureau A

20190524_elec_NL_vdef.xlsx
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Binnen welke
termijn?
na 90 dagen

D.B.

Uitvoering definitieve
bestemming (D.B.)

Opmerking

ID‐nr.

Trefw.

B

277

C

#

Het tweede exemplaar wordt 278
bewaard door de voorzitter
van het collegehoofdbureau
(te vernietigen 4 maanden na
de verkiezing)

C

Verwijzing

zie 03.01.13
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