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FORMULIER ACD/1

Nederlandse kiescollege
Kieskringhoofdbureau B
_____
VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT,
VAN DE KAMER, EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 26 MEI 2019

Brief van de Voorzitter van het Kieskringhoofdbureau B
aan de Voorzitter van het kantonhoofdbureau C
_______________

(Kieskringhoofdplaats),
......... 2019

Mevrouw, Mijnheer,

Op grond van artikel 12, § 4 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het
Europese Parlement en van de artikelen 41quater en 41sexies van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging
van de federale Staatsstructuur bent U aangewezen als voorzitter van het hoofdbureau C voor het kieskanton ................

U dient achtereenvolgens en in de bij artikel 95, § 4 van het Kieswetboek bepaalde orde over te gaan
tot de aanwijzing van :

1) de voorzitters van de stemopnemingsbureaus A voor de verkiezing van de Kamer en van de stemopnemingsbureaus
B voor de verkiezing van het Vlaams Parlement, en van de stemopnemingsbureaus C voor de verkiezing van het
Europese Parlement.

Voor deze aanwijzing kunt U het formulier ACD/3 gebruiken.

2)de voorzitters van de gemeenschappelijke stembureaus.

De voorzitters van de stembureaus worden uiterlijk de 3de dag vóór de verkiezingen aangewezen.
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Te dien einde kan formulier ACD/4 worden gebruikt.
Ten minste 14 dagen vóór de verkiezing wordt aan elke voorzitter van de stembureaus van uw kanton de twee
kiezerslijsten van zijn afdeling toegezonden door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar
het stembureau is gelegen.

3)de bijzitters van de stemopnemingsbureaus A, B en C.
Voor elk stemopnemingsbureau moeten vier bijzitters en vier plaatsvervangende bijzitters worden aangewezen.
Daarvoor kan het formulier ACD/5 worden gebruikt.

4) de bijzitters van de gemeenschappelijke stembureaus.
Voor elk stembureau moeten vier bijzitters en vier plaatsvervangende bijzitters worden aangewezen. Daarvoor kan het
formulier ACD/6 worden gebruikt.

U moet de volledige lijst van de kiesbureaus van uw kanton met aanduiding van hun samenstelling, onmiddellijk nadat
deze is vastgesteld overzenden aan de provinciegouverneur of de door hem aangewezen ambtenaar en dient U
eveneens afschriften af te leveren tegen
1°) 1,50 euro per exemplaar in de kieskantons met minder dan 25.000 ingeschreven kiezers ;
2°) 2 euro per exemplaar in de kieskantons waar het aantal ingeschreven kiezers 25.001 tot 100.000 bedraagt ;
3°) 2,50 euro per exemplaar in de kieskantons met meer dan 100.000 ingeschreven kiezers, aan alle personen die er
ten minste vijftien dagen vóór de stemming mochten om verzocht hebben (art. 102 Kieswetboek).
U moet tevens zo vlug mogelijk een afschrift van deze lijst versturen aan de voorzitters van het kantonhoofdbureau A
enB voor het vervullen van hun taken.
De lijsten met de namen en adressen van de aldus aangewezen voorzitters van de kiesbureaus moeten mij bovendien
ten laatste veertien dagen vóór de stemming worden toegezonden (art. 96 Kieswetboek).
U dient vooreerst de voorzitters van uw kieskringhoofdbureau A en B voor de verkiezing van de Kamer en van het
Vlaams Parlement onmiddellijk te verwittigen van elke omstandigheid van toezicht op de kiesverrichtingen in het gehele
kieskanton, zodat de voorzitters terzake de nodige spoedmaatregelen kunnen nemen.
Tenslotte dient U de verzamelstaat van de uitslagen ven de stemopnemingsbureaus C voor het Europese Parlement
over te maken aan het provinciehoofdbureau C voor de verkiezing van het Europese Parlement.

Gelieve mij ontvangst van deze brief te melden

De Voorzitter van het kieskringhoofdbureau B,
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Aan Mevrouw, Mijnheer,...................................................
te ......................................................................

ONTVANGSTBEWIJS

(Af te scheuren en terug te zenden aan mevrouw, mijnheer, ................ ......................................................., voorzitter
van het Kieskringhoofdbureau B voor de verkiezing van het Vlaamse Parlement.
Kieskanton : ..........

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN
26 MEI 2019

De ondergetekende (naam) ...............................................,
(adres) .................................................................
verklaart ontvangen te hebben de brief van de voorzitter van het Kieskringhoofdbureau B dd. . . . . . . . . .betreffende de
samenstelling van de kiesbureaus.

De voorzitter van het kantonhoofdbureau C.

Handtekening,

_____________
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.
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