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FORMULIER A/13 

Kieskring :  ......... 

Kieskanton : ......... 

 

Kantonhoofdbureau A 

____ 

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN 
VAN 26 MEI 2019 

 
Brief van de voorzitter 

van het kantonhoofdbureau A aan de 
bijzitters van dit bureau 

______ 
 

 

KIESWETBOEK 
 
 
 
Art. 95, § 7. het kantonhoofdbureau bestaat uit de 
voorzitter, vier bijzitters en vier plaatsvervangende bijzitters, 
door de voorzitter aangewezen uit de kiezers van het 
kanton en een secretaris, die wordt benoemd 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 100. 
 
 
Art. 95, § 10, derde lid.  Wordt gestraft met een geldboete 
van vijftig tot 
tweehonderd euro, de voorzitter, de bijzitter of de 
plaatsvervangend bijzitter die de redenen van 
zijn/haar verhindering niet opgegeven heeft binnen 
de vastgelegde termijn of die het, zonder wettige reden, 
nagelaten heeft om het opgedragen ambt te 
vervullen. 
 
 
Art. 95, § 11. De kandidaten mogen geen deel uitmaken 
van een bureau. 
 
 
Art. 100. De secretaris wordt door de voorzitter van het 

bureau benoemd uit de kiezers van de kieskring.   Hij is niet 

stemgerechtigd. 

…............ , ............ 2019 
 

Mevrouw, Mijnheer, 
 

 
Ik heb de eer U te melden, dat ik U, 
overeenkomstig artikel 95, § 7 van het 
Kieswetboek, aangewezen heb als bijzitter (of 
plaatsvervangend bijzitter) in het 
kantonhoofdbureau A dat zal zetelen te . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . straat, nr. . .  

 
U wordt verzocht U op . . . . . . . . .  (. .e dag vóór de 
stemming) om . . uur, ten zetel van dat bureau aan 
te melden om de vergadering van het bureau bij te 
wonen. 

 
Vervolgens dient U aanwezig te zijn op de 
vergaderingen waarvan U dag en uur later zullen 
medegedeeld worden. 

 
De leden van een kiesbureau hebben recht op pre-
sentiegeld en reisvergoedingen onder de 
voorwaarden bepaald door de Koning. 

 
In geval van wettige verhindering, verzoek ik U mij 
onmiddellijk hiervan in kennis te stellen. 

 
U gelieve mij onderstaand ontvangstbewijs, 
behoorlijk ondertekend, terug te zenden of me 
binnen 48 uren uw verschoningsgronden mede te 
delen. 

 
De voorzitter 

 

P.S. : Gelieve uw rekeningnummer bij te hebben 

voor de uitbetaling van uw presentiegeld 
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na de verkiezingen. 

 
Aan de Heer, Mevrouw, ........................................…………………………………………………………......... 
te ..................................................................……………………………………………………………………… 
 
_______________ 
 
N.B. De briefwisseling van de voorzitters hetzij onder elkander, hetzij met de vrederechter of met de bijzitters, 
plaatsvervangende bijzitters en secretarissen van de kiesbureaus wordt portvrij verzonden.  De vermelding "Kieswet" 
dient bovenaan de adreszijde aangebracht.  Het adres moet bovendien de hoedanigheid van de geadresseerde en van 
de afzender vermelden en door laatstgenoemde ondertekend zijn. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
ONTVANGSTBEWIJS 
 
 
(Af te scheuren en terug te sturen aan Mevrouw, Mijnheer, ...........……………….. ,  voorzitter van het 
kantonhoofdbureau A te ..............………………………., ........…………………………………………………..straat, nr. 
…...). 
 
 
 
FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 26 MEI 2019 
 
 
 
De ondergetekende, (naam).........................................………………………………………………………………...,  
(adres) ..……………………………………………………………….................................................... , aangewezen als 
bijzitter (of plaatsvervangend bijzitter) bij het kantonhoofdbureau A van .………………...................................... , verklaart 
de brief ontvangen te hebben van de voorzitter van dat bureau dd. …………………...................... , waardoor zij/hij met 
deze aanwijzing in kennis gesteld wordt. 
 
 
 

Te ..................... , ................... 2019 
 
 

Handtekening. 

 
 
 
 
 


