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FORMULIER ACD/17-bis
Nederlands Kiescollege
Kieskring :...........
Kieskanton :..........
Kantonhoofdbureau
______
VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT,
VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 26 MEI 2019
Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen
bij elektronische stemming.
I.
Vorming en samenstelling van het bureau.Het kantonhoofdbureau in vergadering op ………………….20... om …….uur in het lokaal gelegen te ………………….., is samengesteld
als volgt (de naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.)) :
Voorzitter : M. …………………………………………………………………………………………………………………
Bijzitter : M. …………………………………………………………………………………………………………………
Bijzitter : M. …………………………………………………………………………………………………………………
Bijzitter : M. …………………………………………………………………………………………………………………
Bijzitter : M. …………………………………………………………………………………………………………………
Secretaris : M. ………………………………………………………………………………………………………………….
Hebben als getuigen zitting gehad :
Voor de lijst … : M…………………………………………………………………………………………………………….
Voor de lijst … : M…………………………………………………………………………………………………………….
Voor de lijst … : M…………………………………………………………………………………………………………….
Voor de lijst … : M…………………………………………………………………………………………………………….
Het bureau heeft zich gevormd en de leden hebben dadelijk de eed afgelegd voorzien in artikel 104 van het Kieswetboek (er wordt daarvan
melding gemaakt in het proces-verbaal). De getuigen werden geïnstalleerd naarmate zij zich aanboden en legden de eed af.
OPMERKINGEN : …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
II.

Elektronische stemming met papieren bewijsstuk - In ontvangstneming van de USB-sticks voor de stemming en totalisatie van de
stemmen.

Het bureau heeft achtereenvolgens ontvangen:
Nummer van de stembureaus

Uur waarop de USB-sticks
van de stembureaus werden geregistreerd

Aantal stemmen (1)

Opmerkingen (2)

Het bureau heeft vastgesteld dat de USB-sticks die van de stembureaus kwamen naar behoren verzegeld waren voor de ontvangst en registratie ervan, net als de omslagen die erbij gevoegd waren; onder voorbehoud van de opmerkingen hieronder:
OPMERKINGEN:
1

- Aantal stembiljetten geregistreerd door de stembus
- Vermelden indien, ten gevolge van een defect aan de twee USB-sticks, het kantonhoofdbureau een stembureau volledig opnieuw heeft moeten registreren.
Verder het ontbreken van bepaalde omslagen en dies meer.
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………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

III.

Mededeling van de resultaten en proces-verbaal.

Het bureau gaat vervolgens over tot de totalisatie van de stemmen voor het Europese Parlement, de Kamer en het Vlaams Parlement (2).
Nadat de uitslagen van alle stembureaus zijn geregistreerd drukt de voorzitter van het hoofdbureau het proces-verbaal af alsook de stemopnemingstabellen - Bijlagen 1, 2 en 3 bij dit formulier. Bij elke lijst wordt het stemcijfer toegevoegd (3), alsmede voor elke kandidaat van
ieder lijst, het totaal van de door hem/haar verkregen naamstemmen. (kandidaten en opvolgers)
Het resultaat van de stemopneming wordt opgesteld zoals aangeduid in de hierbij gevoegde tabellen4.



Mededeling van de resultaten via digitale weg.

De voorzitter van het kantonhoofdbureau of de persoon die door hem wordt aangewezen deelt onverwijld via digitale weg, door gebruik te
maken van de elektronische handtekening die aangebracht wordt door middel van zijn identiteitskaart,
i.

Het totaal aantal neergelegde stembiljetten, het aantal blanco of ongeldige biljetten en het aantal geldige stemmen;

ii.

Het stemcijfer van elke lijst;

iii.

Het aantal naamstemmen behaald door elke kandidaat-titularis of -opvolger.

-

aan de Minister van Binnenlandse Zaken

-

en aan de voorzitter van het provinciehoofdbureau, voor wat betreft de verkiezing van het Europees Parlement;

-

en aan de voorzitter van het kieskringhoofdbureau A voor wat betreft de verkiezing van de Kamer;

-

en aan de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B voor wat betreft de verkiezing van het Vlaams Parlement.

 Doorsturen van het proces-verbaal en van de samenvattende tabel.
De voorzitter van het kantonhoofdbureau verstuurt onverwijld via digitale weg, door gebruik te maken van de elektronische handtekening
die aangebracht wordt door middel van zijn identiteitskaart, het proces-verbaal van zijn bureau, dat een samenvattende tabel bevat:
a.

naar de voorzitter van het provinciehoofdbureau en naar de Minister van Binnenlandse Zaken voor wat betreft het verkiezing van het Europees Parlement;

b.

naar de voorzitter van het kieskringhoofdbureau A en naar de Minister van Binnenlandse Zaken voor wat betreft de verkiezing van de Kamer;

c.

naar de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B en naar de Minister-President van de Vlaamse Regering voor wat betreft de verkiezing van het Vlaams Parlement.

2

De afkondiging door de voorzitter van het kantonhoofdbureau van gedeeltelijke uitslagen die de lijsten hebben behaald, kan gebeuren na de registratie van
ten minste 10 bureaus en nadien van 10 bijkomende stembureaus en zo verder tot alle stembureaus zijn geregistreerd.
3
Het stemcijfer van iedere lijst wordt bepaald door de optelling van het getal van de stembiljetten waarop een geldige stem is uitgebracht bovenaan de lijst of
op één of meer kandidaten (titularissen en/of opvolgers) van die lijst.
4
OPGELET ! DE TABELLEN WORDEN OPGESTELD VOOR ELKE GEMEENTE VAN HET KANTON EN VOOR HET KANTON IN TOTAAL
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De voorzitter van het kantonhoofdbureau steekt eveneens dat proces-verbaal, alsmede de dubbels van de stemopnemingstabellen en de
samenvattende tabel in een omslag, verzegelt en stempelt deze en laat ze op de snelst mogelijke wijze afgeven
-

aan de voorzitter van het provinciehoofdbureau (blauwe omslag voor wat betreft het Europees Parlement), die hiervoor ontvangst
bevestigt;

-

aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring A (witte omslag voor wat betreft de Kamer), die hiervoor ontvangst bevestigt;

-

aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring B (roze omslag voor wat betreft het Vlaams Parlement), die hiervoor ontvangst bevestigt.
Te ....................... , ................... 20..

De secretaris,

De voorzitter,

De bijzitters,
P.S. :

De getuigen,

DE VOORZITTER VAN HET KANTONHOOFDBUREAU A MAG NIET VERGETEN DE OVERGEMAAKTE LIJSTEN VOOR DE
BETALING VAN HET PRESENTIEGELD VAN ALLE KIESBUREAUS IN ZIJN KIESKANTON DE MAANDAG NA DE STEMMING TE OVERHANDIGEN AAN DE POSTONTVANGER VAN DE KANTONHOOFDPLAATS. MAAK VOOR DE STEMMING
DE NODIGE AFSPRAKEN MET DE POSTONTVANGER OM ELKE VERTRAGING IN DE UITBETALING VAN DE PRESENTIEGELDEN TE VERMIJDEN.
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BIJLAGE 1 BIJ FORMULIER ACD/17-bis
Nederlands Kiescollege
Kieskring : ...................
Datum : …
Kieskanton : ....................... Uur : …
Kantonhoofdbureau
________
VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 26 MEI 2019
STEMOPNEMINGSTABEL
____________
Geregistreerde stembiljetten
Belgische
kiezers (in
België)

Stembiljetten met geldige stemmen

Belgische
kiezers (in het
buitenland)

Stembiljetten met
blanco stemmen

Kiezers
Europese Unie

Gemeente ….
Gemeente …
Gemeente …
Totaal voor het kanton

LIJST

.....

1°

2°

3°

4°

Aantal stembiljetten met lijststemmen

Aantal stembiljetten met
stemmen voor één of meerdere kandidaten

Aantal stembiljetten met
stemmen voor één of meerdere kandidaat-titularissen en opvolgers

Aantal stembiljetten met
stemmen voor één of meerdere kandidaat-opvolgers
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Subtotaal voor de gemeente
….
Subtotaal voor de gemeente
…
Totaal voor het kanton

Totaal van de stembiljetten met de lijststemmen en de naamstemmen (1+2+3°+4°) : ...........
(Stemcijfer van de lijst .....................)
Effectieve

1

2

3

4

Subtotaal
voor
de
gemeen
te ….
Subtotaal
voor
de
gemeen
te …
Totaal
voor
het
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kanton

Opvolgers

1

2

3

4

5

6

7

Subtotaal voor de gemeente
….
Subtotaal voor de gemeente …
Totaal voor het kanton

Het bureau stelt vast dat het gezamenlijk totaal der stemcijfers juist gelijk is aan het aantal geregistreerde stembiljetten met geldige stemmen, hetwelk ……… bedraagt (…… geregistreerde stembiljetten in
de bussen gevonden min ……..geregistreerde stembiljetten met blanco stemmen).
Opgemaakt te …………….., …………..2019
De secretaris,
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De getuigen,

De voorzitter,
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BIJLAGE 2 BIJ FORMULIER ACD/17-bis
Kieskring : ...................
Datum : …
Kieskanton : ....................... Uur : …
Kantonhoofdbureau
________
VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 26 MEI 2019
STEMOPNEMINGSTABEL
____________
Geregistreerde stembiljetten

Belgische kiezers (in
België)

Stembiljetten met geldige stemmen

Stembiljetten met
blanco stemmen

Belgische kiezers
(in het buitenland)

Gemeente ….
Gemeente …
Gemeente …
Totaal voor het kanton

LIJST

.....

1°

2°

3°

4°

Aantal stembiljetten met lijststemmen

Aantal stembiljetten met
stemmen voor één of meerdere kandidaten

Aantal stembiljetten met
stemmen voor één of meerdere kandidaat-titularissen en opvolgers

Aantal stembiljetten met
stemmen voor één of meerdere kandidaat-opvolgers

Subtotaal voor de gemeente
….
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Subtotaal voor de gemeente
…
Totaal voor het kanton

Totaal van de stembiljetten met de lijststemmen en de naamstemmen (1+2+3°+4°) : ...........
(Stemcijfer van de lijst .....................)
Effectieve

1

2

3

4

Subtotaal
voor
de
gemeen
te ….
Subtotaal
voor
de
gemeen
te …
Totaal
voor
het
kanton
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Opvolgers

1

2

3

4

5

6

7

Subtotaal voor de gemeente
….
Subtotaal voor de gemeente …
Totaal voor het kanton

Het bureau stelt vast dat het gezamenlijk totaal der stemcijfers juist gelijk is aan het aantal geregistreerde stembiljetten met geldige stemmen, hetwelk ……… bedraagt (…… geregistreerde stembiljetten in
de bussen gevonden min ……..geregistreerde stembiljetten met blanco stemmen).
Opgemaakt te …………….., …………..2019
De secretaris,
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De bijzitters,

De getuigen,

De voorzitter,
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BIJLAGE 3 BIJ FORMULIER ACD/17-bis
Kieskring : ...................
Datum : …
Kieskanton : ....................... Uur : …
Kantonhoofdbureau
________
VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 26 MEI 2019
STEMOPNEMINGSTABEL
____________
Geregistreerde stembiljetten

Stembiljetten met geldige stemmen

Stembiljetten met
blanco stemmen

Belgische kiezers (in België)
Gemeente ….
Gemeente …
Gemeente …
Totaal voor het kanton

LIJST

.....

1°

2°

3°

4°

Aantal stembiljetten met lijststemmen

Aantal stembiljetten met
stemmen voor één of meerdere kandidaten

Aantal stembiljetten met
stemmen voor één of meerdere kandidaat-titularissen en opvolgers

Aantal stembiljetten met
stemmen voor één of meerdere kandidaat-opvolgers

Subtotaal voor de gemeente
….
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Subtotaal voor de gemeente
…
Totaal voor het kanton

Totaal van de stembiljetten met de lijststemmen en de naamstemmen (1+2+3°+4°) : ...........
(Stemcijfer van de lijst .....................)
Effectieve

1

2

3

4

Subtotaal
voor
de
gemeen
te ….
Subtotaal
voor
de
gemeen
te …
Totaal
voor
het
kanton
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Opvolgers

1

2

3

4

5

6

7

Subtotaal voor de gemeente
….
Subtotaal voor de gemeente …
Totaal voor het kanton

Het bureau stelt vast dat het gezamenlijk totaal der stemcijfers juist gelijk is aan het aantal geregistreerde stembiljetten met geldige stemmen, hetwelk ……… bedraagt (…… geregistreerde stembiljetten in
de bussen gevonden min ……..geregistreerde stembiljetten met blanco stemmen).
Opgemaakt te …………….., …………..2019
De secretaris,
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De bijzitters,

De getuigen,

De voorzitter,

