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FORMULIER A/25 

Kieskring : ........ 
Kieskringhoofdbureau A  
 _____ 

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

VAN 26 MEI 2019 

 
Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen 

__________ 
 

 De voorzitter van het kieskringhoofdbureau A heeft de eer navolgend uittreksel van het heden opgemaakt 
proces-verbaal van dit bureau mee te delen aan 
 .................…………………………………………………................................

 (1)
. 

 
 Op ................... 2019, om ....... uur, vergadert het kieskringhoofdbureau van de kieskring .................................., 
om over te gaan tot de algemene optelling der stemmen, behaald door de kandidaten in de verkiezing voor de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers. 

 

 Zijn aanwezig  

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

..............................…................................................................................................................................................................. 

 
 Het publiek wordt in de zaal, waar het bureau zetelt, toegelaten en de voorzitter geeft aan de vergadering 
kennis van het volgende : 

 

 Er blijkt uit de cijfers, opgegeven in de tabellen van de optellingen van de stemmen, dat : 

 

 Tot leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers zijn als verkozen uitgeroepen.(1) 

 
Voor de lijst ........: 1. M.  .....................……………………………………………………………… 

2. M. 
.........................................………………………………………………..… 

 

Voor de lijst ........: 1. M.  .....................……………………………………………………………… 
2. M. 
.........................................………………………………………………..… 

 
Voor de lijst ........: 1. M.  .....................……………………………………………………………… 

2. M. 
.........................................………………………………………………..… 

 

Voor de lijst ........: 1. M.  .....................……………………………………………………………… 
2. M. 
.........................................………………………………………………..… 

 
Voor de lijst ........: 1. M.  .....................……………………………………………………………… 

2. M. 
.........................................………………………………………………..… 

 

 Zijn opvolgers verklaard voor de Kamer van volksvertegenwoordigers.(1) 

                         
1
 Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.). 
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Voor de lijst ........: opvolgers, 1. M. .......................……………………………………………. 
opvolgers 2. M. 
.........................................………………………………… 

 

Voor de lijst ........: opvolgers, 1. M. .......................……………………………………………. 
opvolgers 2. M. 
.........................................………………………………… 

 

Voor de lijst ........: opvolgers, 1. M. .......................……………………………………………. 
opvolgers 2. M. 
.........................................………………………………… 

 

 

Voor de lijst ........: opvolgers, 1. M. .......................……………………………………………. 
opvolgers 2. M. 
.........................................………………………………… 

 

 
Voor de lijst ........: opvolgers, 1. M. .......................……………………………………………. 

opvolgers 2. M. 
.........................................………………………………… 

 

 
 Waarvan dit proces-verbaal (in dubbel) gedurende de zitting werd opgemaakt en door al de leden van het 
bureau en de getuigen ondertekend. 
 
 Gedaan te ..........................., ........................... 2019 
 

 

De secretaris,       De bijzitters, 

...................................     ............................. 

............................. 

............................. 

De getuigen,      De voorzitter, 

...................................     .............................. 

................................... 

................................... 

 

 

 

Eensluidend verklaard : 

 

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

 

De voorzitter, 

 

Aan ............................................................................ (1) 
 


