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FORMULIER ACD/12 
Nederlandse Kiescollege 
Kieskanton  ...............................................................  
Stembureau nr. ........  
      _________ 

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, 
VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT 

VAN 26 MEI 2019 
Proces-verbaal van de stemverrichtingen 

__________ 
 

Dit proces-verbaal moet in drie exemplaren ingevuld worden: 
 Het eerste is bestemd voor het stemopnemingsbureau A (Verkiezing van de Kamer); 
 Het tweede is bestemd voor het stemopnemingsbureau B (Verkiezing van het Vlaams 

Parlement); 
 Het derde is bestemd voor het stemopnemingsbureau C (Verkiezing van het Europese 

Parlement).
 
I. – Vorming en samenstelling van het bureau. 
 
 Op zondag … 2019 om 8 uur komt het stembureau nr. ..... van het stemkanton ........................................... bijeen in het voor de 
stemming aangeduide lokaal om over te gaan tot de verrichtingen betreffende de verkiezing van .................... (aantal) vertegenwoordigers 
in het Europese Parlement, van .............. (aantal) volksvertegenwoordigers  en van ............. (aantal) leden van het Vlaams Parlement. 

 
Het bureau is samengesteld als volgt: (1) 

Voorzitter: M ....................................................……………………………………………................................ 
Bijzitter: M ....................................................……………………………………………................................ 
Bijzitter: M ....................................................……………………………………………................................ 
Bijzitter: M ....................................................……………………………………………................................ 
Bijzitter: M ....................................................……………………………………………................................ 
Secretaris: M ....................................................……………………………………………................................ 
 
 
OPMERKINGEN 
Vermeld hier indien nodig 
 De identiteit van de bijzitter die het bureau heeft aangewezen als voorzitter, aangezien de voorzitter van het stembureau afwezig was bij het 

begin van of tijdens de stemverrichtingen 
 Dat de voorzitter om 7.45 u., aangezien het aantal bijzitters en plaatsvervangende bijzitters onvoldoende was, het bureau heeft aangevuld met 

aanwezige kiezers die konden lezen en schrijven. Vermeld de eventuele klachten tegen deze aanwijzing(en) en de beslissing die het bureau 
heeft genomen. 

...………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hebben als getuigen zitting gehad: (1) 
 
Voor de lijst ...   : M..................................................……………………………………… 
Voor de lijst...   : M ..................................................……………………………………… 
Voor de lijst...   : M ..................................................……………………………………… 
Voor de lijst...   : M ..................................................……………………………………… 
Voor de lijst...   : M ..................................................……………………………………… 
Voor de lijst...   : M ..................................................……………………………………… 
Voor de lijst...   : M ..................................................……………………………………… 
Voor de lijst...   : M ..................................................……………………………………… 
Voor de lijst...   : M ..................................................……………………………………… 
 
(of) Geen enkele getuige heeft zich aangemeld. 
 
De voorzitter, de bijzitters, de secretaris en de getuigen leggen de eed af die voorschreven werd in artikel 104 van het Algemeen 
Kieswetboek. (2) 

                                                      
1 De naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M).  
2 De formule van de eed voor de leden van het bureau is: «Ik zweer dat ik het geheim van de stemming zal bewaren» 
De eed wordt door de bijzitter, de secretaris en door de getuigen afgelegd in handen van de voorzitter, en door deze tegenover het samengesteld 
bureau. 
De voorzitter, de bijzitter of de secretaris, die in de loop van de stemming benoemd zou worden om een ander lid te vervangen, legt de eed af, alvorens 
zijn taak op te nemen. Er wordt daarvan melding gemaakt in het proces-verbaal 
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II. – Controle van de steminrichtingen. 
 
 Er wordt vastgesteld dat de inrichtingen van het bureau en het materieel voldoen aan de wettelijke bepalingen (3). 
 
 
OPMERKINGEN 
Vermeld hier indien nodig de eventuele gebreken of tekorten die vastgesteld werden.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
 
III. – Voorbereiding van de stemming 
 
 De voorzitter delegeert zijn politionele bevoegdheid in het lokaal waar de stemming plaatsvindt aan 
M................................................, lid van het bureau (4).  
 
 De voorzitter overhandigt het bureau de behoorlijk gesloten en verzegelde pakken met de stembiljetten.  Het bureau opent deze 
pakken en onderzoekt de inhoud ervan.  De zich in elk pak bevindende biljetten worden één voor één geteld.  Het aantal blauwe 
stembiljetten (Europees Parlement) is ...............; het aantal witte stembiljetten (Kamer) is .............; het aantal roze stembiljetten 
(Vlaams Parlement) is ..........  
 
 
OPMERKINGEN 
Vermeld hier indien nodig de eventuele verschillen die gebleken zijn tussen het aantal stembiljetten dat effectief in de pakken werd gevonden en het 
aantal dat vermeld stond op de nota die bij deze pakken gevoegd was. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
 
Bij deze verkiezingen zijn er drie stembussen : één stembus met een blauw etiket voorbehouden voor de stembiljetten voor de verkiezing 
van de vertegenwoordigers voor het Europese Parlement, een tweede stembus met wit etiket voorbehouden voor de stembiljetten voor de 
verkiezing van de Kamerleden en een derde stembus met roze etiket voorbehouden voor de stembiljetten voor de verkiezing van het 
Vlaams Parlement. Op deze etiketten wordt respectievelijk vermeld : EUROPEES PARLEMENT, KAMER en VLAAMS PARLEMENT.  
  
 
Het bureau stelt vast dat de drie bussen geen stembiljetten bevatten. Deze bussen worden opnieuw gesloten. Voor elke stembus wordt 
een van de twee sleutels door de voorzitter bewaard en de tweede door M. .................................................., de oudste van de in het 
bureau zetelende bijzitters.  
 
Het bureau bepaalt door loting de plaats waar de stempel geplaatst moet worden op de stembiljetten. De drie model-stembiljetten (één 
blauw, één wit en één roze), die geparafeerd zijn door de voorzitter en de getuigen, zullen respectievelijk gevoegd worden bij het 
exemplaar van dit proces-verbaal bestemd voor het stemopnemingsbureau A (het witte stembiljet), bij het exemplaar voor het 
stemopnemingsbureau B (het roze stembiljet) en bij het exemplaar voor het stemopnemingsbureau C (het blauwe stembiljet) en dragen de 
afdruk van de stempel op de aangeduide plaats. 
 
De twee aanstippingslijsten werden afgegeven, de ene aan M. …………………………………….., de secretaris die ermee belast is om de 
namen van de kiezers aan te stippen, en de andere aan M. …………………………………….., de bijzitter die ermee belast is om na te 
gaan of de gegevens van de lijst overeenkomen met deze van de oproepingsbrief en hun identiteitskaart. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Om de gelijkvormigheid van de steminrichtingen na te gaan, gebruikt u de tweede bijlage bij de handleiding die u ontvangen heeft. 
4 Desgevallend weg te laten. De voorzitter of zijn afgevaardigde is ermee belast de orde in de wachtzaal te handhaven, d.w.z. te beletten dat andere 
personen dan de kiezers van het stembureau en de kandidaten in deze zaal toegelaten worden en erover te waken dat de kiezers niet langer in het 
stemlokaal blijven dan nodig om hun stembiljetten in te vullen en in de bussen te steken. 
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IV. – Verloop van de stemming. 
 
 De stemming wordt geopend verklaard om 8 uur ‘s ochtends. 
 
 De kiezers worden tot de stemming toegelaten tot 14 uur (5). 

                                                      
5 Naarmate de kiezers zich aanbieden, met hun oproepingsbrief en hun identiteitskaart bij de hand, stipt de secretaris hun naam aan op de oproeplijst ; de 
voorzitter, of een bijzitter die hij aanduidt, doet hetzelfde op een andere kiezerslijst na onderzocht te hebben of de gegevens van de lijst overeenstemmen 
met deze van de oproepingsbrief en de identiteitskaart.  

 

BELANGRIJKE OPMERKINGEN : 

 

a.Kiezers met een blauwe oproepingsbrief: De kiezers met een nationaliteit van de Europese Unie die zich hebben ingeschreven op de 

Belgische kiezerslijst zijn apart vermeld op de kiezerslijst van uw stembureau.  Deze kiezers kunnen enkel stemmen voor de verkiezing van 

het Europese Parlement.  Zij ontvangen dus alleen een blauw stembiljet voor het Europese Parlement, nadat zij hun blauwe oproepingsbrief 

en identiteitsbewijs hebben afgegeven (de identiteit kan worden aangetoond door een ander document dan de identiteitskaart). 

 

b.Kiezers met een gele oproepingsbrief: Deze Belgen, die verblijven in het buitenland, kunnen persoonlijk of per volmacht stemmen voor de 

verkiezing van de Kamer.   

Deze kiezers kunnen enkel stemmen voor de verkiezing van de Kamer.  Zij ontvangen dus alleen een wit stembiljet voor de Kamer, nadat 

zij hun gele oproepingsbrief en identiteitsbewijs hebben afgegeven (de identiteit kan worden aangetoond door een ander document dan de 

identiteitskaart). 

 

c.Kiezers met een groene oproepingsbrief: Deze Belgen, die in het buitenland verblijven, kunnen persoonlijk of per volmacht stemmen voor de 

verkiezing van de Kamer en het Europees Parlement.   

Deze kiezers kunnen stemmen voor de verkiezing van de Kamer en van het Europees Parlement.  Zij ontvangen dus een wit stembiljet 

voor de Kamer en een blauw stembiljet voor het Europees Parlement, nadat zij hun groene oproepingsbrief en identiteitsbewijs hebben 

afgegeven (de identiteit kan worden aangetoond door een ander document dan de identiteitskaart). 

 

 

d.Kiezers met een witte oproepingsbrief: De Belgen die ingeschreven zijn in een Belgische gemeente overhandigen hun witte oproepingsbrief 

en hun identiteitskaart.  Zij kunnen stemmen voor de 3 verkiezingen en krijgen aldus 3 stembiljetten. 
 

 
Het bureau laat de kiezers die op de lijst zijn ingeschreven toe tot de stemming, zelfs indien zij hun oproepingsbrief niet bijhebben, als het hun identiteit en 
hoedanigheid erkent.  

 
De namen van de kiezers die niet ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de afdeling, maar die tot de stemming toegelaten werden door het bureau, worden 
toegevoegd aan de twee aanstiplijsten. 

 
De persoon die niet ingeschreven is op de aan de voorzitter bezorgde lijst, wordt niet tot de stemming toegelaten indien hij geen van volgende bewijzen kan 
overleggen: ofwel een beslissing van het college van burgemeester en schepenen, ofwel een uittreksel uit een arrest van het Hof van Beroep dat beveelt tot 
zijn inschrijving, ofwel een getuigschrift van het college van burgemeester en schepenen waarin bevestigd wordt dat de betrokkene de hoedanigheid van 
kiezer bezit. 
 
De voorzitter, de secretaris, de getuigen en de plaatsvervangende getuigen stemmen in het stembureau waar zijn hun opdrachten uitvoeren. Indien de 
getuigen of de plaatsvervangende getuigen kiezer zijn in een andere kieskring voor het Vlaams Parlement, zijn zij verplicht te stemmen in de kieskring en in 
het bureau waar zij op de kiezerslijsten voorkomen. 
 
Ondanks hun inschrijving op de lijst mag het stembureau volgende personen niet tot de stemming toelaten: 
 
1° degenen van wie het college van burgemeester en schepenen of het hof van beroep de afvoering heeft uitgesproken bij een beslissing of arrest 

waaruit een uittreksel is overgelegd;  
2° degenen die onder toepassing vallen van een van de bepalingen van de artikelen 6 en 7 van het Kieswetboek en van wie de onbekwaamheid 

blijkt uit een stuk waarvan de wet de overlegging voorschrijft;  
3° degenen van wie hetzij door documenten, hetzij door eigen bekentenis bewezen is dat zij op de dag van de verkiezing de stemgerechtigde leeftijd 

niet hebben bereikt of dezelfde dag reeds in een ander stembureau of een andere gemeente hebben gestemd. 
 
De stembiljetten zijn rechthoekig in vieren gevouwen en op de keerzijde gestempeld met de stempel die de datum van de verkiezing en de naam van 
het kieskanton vermeldt. Ze worden ontplooid voor de voorzitter gelegd, die ze terugplooit in de reeds gevormde vouwen, alvorens ze aan de kiezers te 
overhandigen. 
 
De kiezer begeeft zich rechtstreeks in een der stemhokjes, brengt er zijn stem uit, toont de voorzitter elk regelmatig in vieren gevouwen stembiljet, met de 
stempel op de buitenzijde, en steekt het in de stembus, nadat de voorzitter of zijn afgevaardigde de oproepingsbrief met de datumstempel heeft 
afgestempeld. 
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De kiezer verlaat zo snel mogelijk het gedeelte van de zaal waar de stemming plaatsvindt. 
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OPMERKINGEN 
Vermeld hier de opmerkingen over kiezers die werden toegelaten tot de stemming en de verandering die werd aangebracht in de plaatsing van de 
stempel (6). 
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

                                                      
6 De volgende vermeldingen moeten, indien het geval zich voordoet, in het proces-verbaal aangetekend worden: 
  
 a) Teruggenomen stembiljetten 
 
 «Kiezers, in volgend aantal: ………………..., die door onvoorzichtigheid de stembiljetten die ze ontvingen beschadigd hebben, vragen er de 

voorzitter andere en geven hem de eerste terug, die onmiddellijk onbruikbaar worden gemaakt.. 
 
 Van kiezers, in volgend aantal: …………………, die bij het verlaten van het stemhokje hun stembiljetten zo opengevouwen hebben dat ze hun 

uitgebrachte stem bekend hebben gemaakt,werd hun biljet teruggenomen en onmiddellijk onbruikbaar gemaakt, en de voorzitter heeft deze 
kiezers verplicht opnieuw te stemmen .» 

 
 b) Bijstand aan de kiezers 
 
 « Aangezien de kiezer ............................................. wegens een handicap onbekwaam is om alleen naar het stemhokje te gaan of om zelf zijn 

stem uit te brengen, wordt hij door de voorzitter gemachtigd om zich te laten begeleiden door Mevrouw, Mijnheer, 
........................................................... 

 
 Aangezien de bijzitter .....................................of de getuige ................. de echtheid of de ernst van het aangevoerd handicap betwist, beslist het 

bureau de kiezer.......................  te machtigen (of niet te machtigen) om zich te laten begeleiden  . Reden van de beslissing : 
....................................................................................................................... ».  

  
 c) Wijziging van de plaatsing van de stempel 
 
 «Aangezien Mevrouw, Mijnheer, ..................................................(voorzitter, bijzitter of getuige), gevraagd heeft om de plaats van de stempel te 

wijzigen, is er overgegaan tot een nieuwe loting, welke ........................................................................................................................... heeft 
aangeduid als nieuwe plaats. De stempel werd geplaatst op de voor het modelstembiljet aangewezen plaats, met de aanduiding van het uur 
waarop de nieuwe loting plaatshad (ofwel :  het bureau heeft aan dit verzoek geen onmiddellijk gevolg gegeven, om de volgende 
reden:..................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................).» 
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V. – Einde van de stemming. 
 
 Aangezien zich om 14 uur geen kiezer meer aanbiedt om te stemmen, wordt de stemming gesloten verklaard (7). 
 OF 
 Om 14 uur wordt bevel gegeven om geen kiezers meer in de wachtzaal binnen te laten. Zij die zich daar op dat ogenblik al 
bevinden, worden nog tot de stemming toegelaten. Om ........................ uur wordt de stemming beëindigd (7).  
 
VI. – Afsluiten van de kiesverrichtingen. 
 
1. 
a) Het bureau stelt de lijst op van de kiezers die op de kiezerslijst waren ingeschreven, maar niet aan de verkiezing hebben 

deelgenomen. Deze lijst wordt door alle bureauleden ondertekend (lijst van de afwezige kiezers - formulier ACD/13).  
 

 
OPMERKINGEN 
Vermeld hier in voorkomend geval de identiteit van het (de) lid (leden)) van het bureau dat (die) deze lijst weigert (weigeren) te tekenen en 
de aangehaalde redenen. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
b) Het bureau maakt de lijst op van de kandidaat-bijzitters en de plaatsvervangende bijzitters van het stembureau die geen 

wettige reden van verhindering hadden; die zich te laat aangeboden hebben of die afwezig bleven op de dag van de 
stemming (lijst van de afwezige bureauleden – bijlage bij het formulier ACD/13). 

 
c) Bij voorgenoemde lijsten worden gevoegd: 

- De lijst van de kiezers die bij toepassing van art. 142 van het Kieswetboek toegelaten werden tot de stemming, hoewel zij 
niet op de kiezerslijst voorkwamen (lijst van de toegevoegde kiezers – Formulier ACD/14); 

 
- ............ (aantal) volmachten (Belgische kiezers die in België verblijven) en de erbij horende attesten; 
- ............ (aantal) volmachten (Europese kiezers) en de erbij horende attesten; 
- ............ (aantal) volmachten (Belgische kiezers die in het buitenland verblijven) en de erbij horende attesten; 

 
 
 
  
  

- De verantwoordingsstukken die de afwezigen doorstuurden.  
 
 
 
Het aantal kiezers voor de verkiezing van het Europees Parlement bedraagt dus  ..................................  
(aantal Belgische – die in België (Type 1) en in het buitenland verblijven (Type 4 & 5) - en Europese kiezers (Type 2) die persoonlijk 
gestemd hebben en volmachten die gegeven werden door Belgische – die in België (Type 1) verblijven en in het buitenland verblijven 
(Type 4 & 5) -  en Europese kiezers (Type 2)) 
 
 
Het aantal kiezers voor de verkiezing van de Kamer bedraagt dus  ..................................  
(aantal Belgische kiezers – die in België (Type 1) en in het buitenland verblijven (Type 3, 4 & 5) - die persoonlijk gestemd hebben en 
volmachten die gegeven werden door Belgische kiezers – die in België (Type 1) en in het buitenland verblijven (Type 3, 4 & 5) -  ) 
 
 
Het aantal kiezers voor de verkiezing van het Vlaams Parlement bedraagt dus  ..................................  
(aantal Belgische kiezers – die in België verblijven (Type 1) - die persoonlijk gestemd hebben en volmachten die gegeven werden door 
Belgische kiezers – die in België verblijven (Type 1) -  ) 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7 Schrappen wat niet past. 
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Het bureau steekt al de hierboven onder 1 vermelde stukken (formulieren ACD/13, ACD/14, de volmachten met bijhorende 
attesten en de verantwoordingsstukken van de afwezigen) in een verzegelde omslag. Die wordt binnen drie dagen aan de 
vrederechter van het kanton gezonden. Op de omslag wordt de inhoud ervan vermeld en er staat als opschrift eveneens de 
naam van de gemeente, de datum van de verkiezing en het nummer van het stembureau vermeld.  
  
 
2. Vervolgens stelt het bureau het volgende vast: 
 
a) Voor de verkiezing van het Europees Parlement (blauwe stembiljetten) 
 

- Het aantal NEERGELEGDE stembiljetten bedraagt     …………. 

(komt overeen met het aantal personen die persoonlijk of bij volmacht deelgenomen hebben aan de stemming) 

- Het aantal van de kiezers TERUGGENOMEN stembiljetten bedraagt   …………. 

- Het aantal NIET-GEBRUIKTE stembiljetten bedraagt      …………. 

- De som van deze stembiljetten, waarbij het modelbiljet geteld wordt dat gebruikt werd om de plaats van de stempeling te 

bepalen, komt overeen met het aantal stembiljetten dat ontvangen en geteld werd vóór de opening van de stemming 

        …………. 

 

EVENTUELE OPMERKINGEN 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

De van de kiezers teruggenomen stembiljetten en de niet-gebruikte stembiljetten worden onmiddellijk in twee afzonderlijke 
omslagen geplaatst. Deze omslagen vermelden de verkiezing waarop ze betrekking hebben, het nummer van het stembureau en 
het aantal stembiljetten dat ze bevatten. 

 
 
 
 
b) Voor de verkiezing van de Kamer (witte stembiljetten) 
 
 

- Het aantal NEERGELEGDE stembiljetten bedraagt     …………. 

(komt overen met het aantal personen die persoonlijk of bij volmacht deelgenomen hebben aan de stemming) 

- Het aantal van de kiezers TERUGGENOMEN stembiljetten bedraagt   …………. 

- Het aantal NIET-GEBRUIKTE stembiljetten bedraagt      …………. 

- De som van deze stembiljetten, waarbij het modelbiljet geteld wordt dat gebruikt werd om de plaats van de stempeling te 

bepalen, komt overeen met het aantal stembiljetten dat ontvangen en geteld werd vóór de opening van de stemming 

        …………. 

 

EVENTUELE OPMERKINGEN 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

De van de kiezers teruggenomen stembiljetten en de niet-gebruikte stembiljetten worden onmiddellijk in twee afzonderlijke 
omslagen geplaatst. Deze omslagen vermelden de verkiezing waarop ze betrekking hebben, het nummer van het stembureau en 
het aantal stembiljetten dat ze bevatten. 

   
c) Voor de verkiezing van het Vlaams Parlement (roze stembiljetten) 
 
 

- Het aantal NEERGELEGDE stembiljetten bedraagt     …………. 

(komt overen met het aantal personen die persoonlijk of bij volmacht deelgenomen hebben aan de stemming) 
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- Het aantal van de kiezers TERUGGENOMEN stembiljetten bedraagt   …………. 

- Het aantal NIET-GEBRUIKTE stembiljetten bedraagt      …………. 

- De som van deze stembiljetten, waarbij het modelbiljet geteld wordt dat gebruikt werd om de plaats van de stempeling te 

bepalen, komt overeen met het aantal stembiljetten dat ontvangen en geteld werd vóór de opening van de stemming 

        …………. 

 

EVENTUELE OPMERKINGEN 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

De van de kiezers teruggenomen stembiljetten en de niet-gebruikte stembiljetten worden onmiddellijk in twee afzonderlijke 
omslagen geplaatst. Deze omslagen vermelden de verkiezing waarop ze betrekking hebben, het nummer van het stembureau en 
het aantal stembiljetten dat ze bevatten. 

 
3. De twee aanstippingslijsten worden elk in een afzonderlijke omslag geplaatst, na ondertekening door alle bureauleden. De ene is 

bestemd voor het stemopnemingsbureau A (Kamer), de andere voor het stemopnemingsbureau C (Europees Parlement). 
 
4. De voorzitter opent in het bijzijn van het bureau elke stembus en controleert of deze geen stembiljetten bevat die voor de andere 
stembus bedoeld zijn, zonder de stembiljetten echter te ontvouwen en te tellen. 

 
 Het aantal stembiljetten dat bij vergissing in een verkeerde bus werd gestoken bedraagt :  
 
 - ............... voor de Kamer 
 - ............... voor het Europese Parlement 
 - ............... voor het Vlaams Parlement 
  en worden in afzonderlijke en gemerkte omslagen gestoken (8). 
 

 
Te gebruiken indien de stembiljetten in de stembussen blijven 

 
Nadat hij de bijzondere omslag met de stembiljetten die per vergissing in een andere stembus werden gestoken dan deze 
waarvoor ze bedoeld waren, in de stembussen heeft gestoken, sluit de voorzitter de gleuf van elke stembus af en verzegelt hij 
deze. 
 
Op elke stembus wordt een nota aangebracht met vermelding van de verkiezing waarop ze betrekking heeft, het nummer van het 
stembureau en het aantal stembiljetten dat deze moet bevatten volgens de verschillende aanstippings- en andere lijsten (9). 

 
Te gebruiken indien de stembiljetten in speciale omslagen gestoken worden 

                                                      
8 Deze dragen, naargelang het geval, volgend opschrift: 
«VERKIEZING VAN ………. VOOR  DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS  
Kieskanton ..................... Gemeente .............................. Bureau nr. ............... 
............ stembiljetten voor de Kamer gevonden in de stembus voor het Europese Parlement of het Vlaams Parlement». 
 
OF 
«VERKIEZING VAN …   VOOR HET EUROPEES PARLEMENT  
Kieskanton ..................... Gemeente .............................. Bureau nr. ............... 
............ stembiljetten voor het Europese Parlement gevonden in de stembus voor de Kamer of voor het Vlaams Parlement». 
 
OF 
«VERKIEZING VAN …   VOOR HET VLAAMS PARLEMENT  
Kieskanton ..................... Gemeente .............................. Bureau nr. ............... 
............ stembiljetten voor het Vlaams Parlement gevonden in de stembus voor de Kamer of voor het Europese Parlement». 
 
 
9 Deze nota draagt, naargelang het geval, onderstaand opschrift: 
« VERKIEZING VAN ………. VOOR  HET EUROPEES PARLEMENT 
Kieskanton ..................... Gemeente .............................. Bureau nr. ............... 
Aantal kiezers: ………………………………………….». 
Naargelang het geval wordt “het Europees Parlement” vervangen door “de Kamer” of “het Vlaams Parlement”. 
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De voorzitter maakt elke stembus leeg en laat de inhoud ervan in speciale omslagen steken. De speciale omslag met de 
stembiljetten die per vergissing in een andere stembus werden gestoken dan deze waarvoor ze bedoeld waren, wordt hierin 
gestoken. 
 
De speciale omslagen worden onmiddellijk verzegeld door de stempels van al de leden van het bureau en door deze van de 
getuigen, indien deze het vragen. 
 
Op elke stembus wordt een nota aangebracht met vermelding van de verkiezing waarop ze betrekking heeft, alsmede het 
nummer van het stembureau en het aantal stembiljetten dat deze moet bevatten volgens de verschillende aanstippings- en 
andere lijsten (9). 

 
 

5. Elk lid van het bureau, de voorzitter, de secretaris en de bijzitters, vullen in twee exemplaren het document in ter betaling van 
het presentiegeld, en ondertekenen dit. 

 
De voorzitter zal hiervan onmiddellijk een exemplaar aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau A geven en zelf een dubbel 
bewaren. 

 
 
Ten blijke waarvan het proces-verbaal in drie exemplaren werd opgemaakt en staande de vergadering werd ondertekend door de leden 
van het bureau. 
 
 
Nadat het proces verbaal werd gelezen en de opmerkingen werden opgenomen zoals de getuigen vroegen, worden de drie exemplaren 
onder verschillende omslagen geplaatst en verzegeld, de ene voor het stemopnemingsbureau A (Kamer), ene voor het 
stemopnemingsbureau B (Vlaams Parlement) en ene voor het stemopnemingsbureau C (Europees Parlement)  . 
 
De voorzitter, of M. ……………………………………………………….., bijzitter, begeleid door drie getuigen, zal onmiddellijk de 
verschillende omslagen (zie samenvatting hierna) vervoeren naar het adres dat hem vooraf werd aangegeven en zal deze tegen 
ontvangstbewijs afgeven  
- Aan de voorzitter van het stemopnemingsbureau A dat belast is met de telling van de stembiljetten van zijn bureau, indien de 

stembiljetten de verkiezing van de Kamer betreffen; 
- Aan de voorzitter van het stemopnemingsbureau B dat belast is met de telling van de stembiljetten van zijn bureau, indien de 

stembiljetten de verkiezing van het Vlaams Parlement betreffen (10); 
- Aan de voorzitter van het stemopnemingsbureau C, dat belast is met de telling van de stembiljetten van zijn bureau, indien de 

stembiljetten de verkiezing van het Europees Parlement betreffen10. 
 
 
 
 
 
 
 

Gedaan te .................................................................., op … 
 
 
 

De Secretaris    De Bijzitters,   De Voorzitter, 
 
 
 

                                                      
10 De verschillende blauwe omslagen die stembiljetten bevatten, worden in één pak verzameld dat van het volgend opschrift voorzien wordt : 

 

Gemeente ................................ 

VERKIEZING VAN ............2019 VOOR HET EUROPESE PARLEMENT 

Kieskanton ................ Bureau nr. ............... 

Pak, bestemd voor de heer ...................., voorzitter van het stemopnemingsbureau C nr. ................. zetelende te ........................ 

straat, nr. ...... 

Aldus ook worden de roze omslagen in één pak en van hetzelfde opschrift voorzien mits de aanduiding "voor het Parlement" te stellen, in plaats van "voor 

het Europese Parlement", met vermelding van het stemopnemingsbureau B in plaats van C.  

Eveneens wordt zo gehandeld voor de witte omslagen (Kamer) die stembiljetten bevatten.  De omslagen worden in een wit pak verzameld met het opschrift 

"voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers", met vermelding van het stemopnemingsbureau A in plaats van C. 
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De getuigen, 
 
 
 
 

Een overzicht van de te maken pakken en van hun bestemmelingen is weergegeven op de 
keerzijde, alsook de instructies over de toelating van de kiezers tot de stemming ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMENVATTING VAN DE VERZENDINGEN  
EN VAN HUN BESTEMMELINGEN. 

____________ 
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Pak 
 

Inhoud 
 

Afgifte en bestemming 

 
 
 

1 
 

 
1. Een exemplaar van de lijst voor de betaling van het 

presentiegeld (De voorzitter van het stembureau bewaart het 
tweede exemplaar). 
 

 
 

 
Onmiddellijk  

aan de 
VOORZITTER 

VAN 
KANTONHOOFDBUREAU A 

 
 
 
 
 

2 

 
1. Stembus (of omslag) met de stembiljetten voor de verkiezing 

van de Kamer (de omslag met de stembiljetten voor de 
verkiezing van de Kamer, die gevonden werden in de 
stembus voor het Europees Parlement of voor het Vlaams 
Parlement, zal hier ook in worden gestoken) 
Als het om een stembus gaat, VERGEET DAN DE 
SLEUTELS NIET TOE TE VOEGEN 

2. Omslag met een exemplaar van het proces-verbaal van het 
stembureau en het model van stembiljet voor de verkiezing 
van de Kamer 

3. Omslag met een exemplaar van de aanstippingslijsten 
4. Omslag met de stembiljetten voor de verkiezing van de 

Kamer die werden teruggenomen van de kiezers 
5. Omslag met de niet-gebruikte stembiljetten voor de 

verkiezing van de Kamer 
 

WIT 
 

 
 
 
 

Onmiddellijk 
en tegen ontvangstbewijs (A/23) 

aan de 
VOORZITTER  

VAN HET STEMOPNEMINGSBUREAU A 
 

 
 
 
 

3 

 
1. Stembus (of omslag) met de stembiljetten voor de verkiezing 

van het Vlaams Parlement (de omslag met de stembiljetten 
voor de verkiezing van het Vlaams Parlement, die gevonden 
werden in de stembus voor de Kamer of voor het Europees 
Parlement, zal hier ook in worden gestoken) 
Als het om een stembus gaat, VERGEET DAN DE 
SLEUTELS NIET TOE TE VOEGEN 

2. Omslag met een exemplaar van het proces-verbaal van het 
stembureau en het model van stembiljet voor de verkiezing 
van het Vlaams Parlement 

3. Omslag met de stembiljetten voor de verkiezing van het 
Vlaams Parlement die werden teruggenomen van de kiezers 

4. Omslag met de niet-gebruikte stembiljetten voor de 
verkiezing van het Vlaams Parlement 

 
ROZE 

 

 
 
 
 

Onmiddellijk 
en tegen ontvangstbewijs (D/10) 

aan de 
VOORZITTER  

VAN HET STEMOPNEMINGSBUREAU B 
 

 
 
 
 

4 

 
1. Stembus (of omslag) met de stembiljetten voor de verkiezing 

van de Kamer (de omslag met de stembiljetten voor de 
verkiezing van het Europees Parlement, die gevonden 
werden in de stembus voor de Kamer of voor het Vlaams 
Parlement, zal hier ook in worden gestoken) 
Als het om een stembus gaat, VERGEET DAN DE 
SLEUTELS NIET TOE TE VOEGEN 

2. Omslag met een exemplaar van het proces-verbaal van het 
stembureau en het model van stembiljet voor de verkiezing 
van het Europees Parlement 

3. Omslag met een exemplaar van de aanstippingslijsten 
4. Omslag met de stembiljetten voor de verkiezing van het 

Europees Parlement die werden teruggenomen van de 
kiezers 

5. Omslag met de niet-gebruikte stembiljetten voor de 
verkiezing van het Europees Parlement 

 
BLAUW 

 

 
 
 
 

Onmiddellijk 
en tegen ontvangstbewijs (C/24) 

aan de 
VOORZITTER  

VAN HET STEMOPNEMINGSBUREAU C 
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5 

 
1. Lijst met de afwezige kiezers (waaronder de niet toegelaten 

kiezers – formulier ACD/13) en hun rechtvaardigingen 
2. De verantwoordingsstukken betreffende de afwezige kiezers; 
3. Volmachten en bijgevoegde attesten 
4. Lijst met de kiezers die toegelaten werden tot de stemming 

hoewel zij niet ingeschreven waren op de kiezerslijst van het 
bureau (formulier ACD/14) 

5. Lijst met de afwezige bijzitters (formulier ACD/13) 
 

 
 

Binnen de 3 dagen 
aan de 

VREDERECHTER 
VAN HET KANTON 
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INSTRUCTIES OVER DE TOELATING VAN DE KIEZERS TOT DE 
STEMMING. 

____________ 
 
I. - Kiezers die niet op de aanstiplijsten staan, maar toch tot de stemming mogen toegelaten worden. 
 
Buiten de kiezers, die ingeschreven zijn op de lijsten van de stembureaus, worden, op grond van artikel 142, leden 5 en 6, van het 
Kieswetboek, tot de stemming toegelaten : 
1° �de voorzitter, de secretaris, de getuigen en de plaatsvervangende getuigen, als zij kiezer zijn in de kieskring waar zij hun taak 

uitoefenen, ook al zijn ze ingeschreven op de lijsten van een ander stembureau. 
2° �hij die hetzij een beslissing van het college van burgemeester en schepenen of een uittreksel uit een arrest van het hof van beroep 

waarbij zijn inschrijving wordt bevolen, kan tonen, hetzij een getuigschrift van het college van burgemeester en schepenen waarbij 
wordt bevestigd dat hij de hoedanigheid van kiezer bezit. 

 
De kiezer die niet voorzien is van zijn oproepingsbrief, kan tot de stemming toegelaten worden, indien zijn identiteit en zijn 
hoedanigheid van kiezer door het bureau worden erkend. 
 
De namen van de niet op de lijsten ingeschreven kiezers, die tot de stemming in de afdeling werden toegelaten, worden op de twee 
aanstippingslijsten toegevoegd. 
 
II.- Kiezers die op de aanstiplijsten staan, maar niet tot de stemming mogen toegelaten worden. 
 
Mogen, onder bedreiging der strafbepalingen, bepaald bij artikel 202 van het Kieswetboek, niet aan de stemming deelnemen, al zijn ze 
ingeschreven op de kiezerslijsten der afdeling : 
1° �degenen van wie het college van burgemeester en schepenen of het hof van beroep de schrapping heeft uitgesproken bij een 

beslissing of een arrest waaruit een uittreksel is overgelegd. 
2° zij die onder toepassing vallen van één der bepalingen van de artikelen 6 en 7 van het Kieswetboek en wier kiesonbekwaamheid 

blijkt uit een stuk waarvan de afgifte bij de wet is voorgeschreven. 
3° �zij die op de stemdag de stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt, of die dezelfde dag in een andere afdeling of in 

een andere gemeente gestemd hebben. Het bewijs hiervan wordt aangevoerd, hetzij door stukken, hetzij door bekentenis van de 
belanghebbende. 

 
III.- Mindervalide kiezers. 
 
1° �Indien een kiezer wegens een beperking niet in staat is om zich alleen naar het stemhokje te begeven of om zelf zijn stem uit te 

brengen, laat de voorzitter hem toe om zich te laten begeleiden of bijstaan door een persoon naar keuze. Beider namen worden in 
het proces-verbaal vermeld. Mocht een bijzitter of getuige de echtheid of de ernst van de aangevoerde beperking betwisten, dan 
beslist het bureau en zijn gemotiveerde beslissing wordt in het proces-verbaal opgenomen. 

Opgelet: wanneer een kiezer zich mag laten begeleiden en bijstaan, heeft de voorzitter niet het recht om een bepaalde persoon op te 
dringen, maar is de keuze aan de belanghebbende zelf. 

 
2° Tenslotte wordt eraan herinnerd dat volgens het ministerieel besluit van 6 mei 1980 tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 

augustus 1894 betreffende de kiestoestellen (Belgisch Staatsblad van 15 mei 1980) in elk gebouw waarin één of meer 
stembureaus zijn ondergebracht, er per vijf stembureaus minstens één aangepast stemhokje voor kiezers met een handicap moet 
worden geplaatst. 

 
Dat ministerieel besluit bepaalt de technische specificaties, waaraan dat stemhokje moet voldoen. 
 
Het genoemde stemhokje mag in de onmiddellijke nabijheid van de stembureaus worden geplaatst. 
 
In de nabijheid van het stemhokje zal een stoel ter beschikking worden geplaatst van de persoon met een beperking die geen rolstoel 
gebruikt. 
 
De kiezer die van dat speciaal ingericht stemhokje gebruik wenst te maken, richt zijn verzoek tot de voorzitter van het bureau, die aan 
de betrokkene het stembiljet overhandigt en een bijzitter of een getuige aanwijst om hem te begeleiden tot aan het stemhokje. 
 
Nadat de kiezer zijn stem heeft uitgebracht, steekt de bijzitter of de getuige het dichtgevouwen stembiljet in de bus en geeft aan de 
betrokkene zijn identiteitskaart en zijn behoorlijk afgestempelde oproepingsbrief terug. 
 
IV.- Stemming bij volmacht (Art. 147bis van het Kieswetboek). 
 
§ 1. De volgende kiezers kunnen een andere kiezer machtigen om in hun naam te stemmen : 
1° �de kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te 

worden. Deze onbekwaamheid moet blijken uit een medisch attest. Geneesheren, die als kandidaat voor de verkiezing zijn 
voorgedragen, mogen een dergelijk attest niet afgeven. 

2° �de kiezer die om beroeps- of dienstredenen : 
a) in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers leden van zijn gezin of van zijn gevolg die met hem aldaar verblijven ; 
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b) zich de dag van de stemming in het Rijk bevindt, maar in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden. 
Van de onder a) en b) bedoelde onmogelijkheid moet blijken door een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van de 
werkgever onder wie de betrokkene ressorteert. 

3° de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem 
samenwonen. 

Van de uitoefening van het beroep moet blijken door een attest van de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het 
bevolkingsregister is ingeschreven. 

4° �de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. 
Deze toestand wordt bevestigd door de directie van de inrichting waar de betrokkene zich bevindt. 

5° �de kiezer die om redenen in verband met zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich op het stembureau te melden. 
Deze onmogelijkheid moet blijken uit een attest dat is afgegeven door de religieuze overheid. 
6° �de student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, op voorwaarde dat hij een 

attest voorlegt van de directie van de instelling waar hij zijn studies doet. 
7° de kiezer die, om andere dan de hiervoor genoemde redenen, de dag van de stemming niet in zijn woonplaats is wegens een 
tijdelijk verblijf in het buitenland, en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de 
onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats of zijn ge machtigde vastgesteld is, na overlegging van de nodige 
bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van 
een verklaring op erewoord; de Koning bepaalt het model van de gegeven door de kiezer verklaring op eer en het model van het attest 
dat door de burgemeester moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten 
laatste op de dag die de dag van de verkiezing voorafgaat. 
 
§ 2. Als gemachtigde kan elke andere kiezer aangewezen worden. 
Ieder gemachtigde mag slechts één volmacht hebben. 
 
§ 3. De volmacht wordt gesteld op een formulier waarvan het model door de Koning wordt bepaald ; het wordt kosteloos afgegeven op 
de gemeentesecretarie. De volmacht vermeldt de verkiezingen waarvoor ze geldig is, de naam, de voornamen, de geboortedatum en 
het adres van de volmachtgever en van de gemachtigde. 
Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de gemachtigde ondertekend. 
 
§ 4. Ten einde tot de stemming te worden toegelaten, overhandigt de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau waar de 
volmachtgever had moeten stemmen, de volmacht en een van de in § 1 vermelde attesten en toont hij hem zijn identiteitskaart en zijn 
oproepingsbrief waarop de voorzitter vermeldt : "Heeft bij volmacht gestemd". 
 
§ 5. De volmachten worden bij de in artikel 146, eerste lid, bedoelde staat gevoegd en, met die staat, aan de vrederechter van het 
kanton gezonden. 
_____________________ 



 
15/16 

 

ACD/12 - Gelijktijdige Verkiezingen van 26 mei 2019 – www.verkiezingen.fgov.be  

 
 

          



 
16/16 

 

ACD/12 - Gelijktijdige Verkiezingen van 26 mei 2019 – www.verkiezingen.fgov.be  

 
 

  
 


