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FORMULIER ACD/6bis
Nederlandse Kiescollege
Kieskring van ........

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE
KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT
VAN 26 MEI 2019
Aanwijzing van de bijzitters
van het stembureau met
elektronische stemming.
_______

Kieskanton van .......
De Voorzitter
_________

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

Mevrouw, Mijnheer,

Art. 95, § 10, 3e lid. Wordt gestraft met een
geldboete van vijftig tot tweehonderd euro (te
vermenigvuldigen met de huidige opdeciemen), 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. 130. Ten laste van de Staat komen de
verkiezingsuitgaven voor :

Ik heb de eer u mee te delen dat u aangewezen bent om, op zondag 26
mei 2019 om 8 uur stipt, de functie uit te oefenen van bijzitter (of
plaatsvervangend bijzitter) in het stembureau nr. ... , dat zetelt te
............, ....................straat, nr. ...

1° ...
2° het presentiegeld en de reisvergoeding waarop
de leden van de kiesbureaus aanspraak kunnen
maken, onder de voorwaarden bepaald door de
Koning ;
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Gelieve u op de gestelde dag ten laatste om 7.00 uur 's morgens, op
dat bureau aan te melden. Het is u toegelaten een eigen stempel mee
te brengen om de verschillende omslagen te verzegelen. De stemming
wordt vanaf 16 uur beëindigd.
De leden van de kiesbureaus hebben recht op
een presentiegeld van 40 euro. Gelieve uw rekeningnummer
bij te hebben voor de uitbetaling van uw presentiegeld na de
verkiezingen ;
een reisvergoeding van 0,20 euro per kilometer indien zij
zetelen in een andere gemeente dan deze waar zij in het
bevolkingsregister zijn ingeschreven en voor de hun door de wet
opgelegde verplaatsingen.

3° ...
4° de verzekeringspremies om de kosten van
lichamelijke schade te dekken die voortvloeien uit
ongevallen die de leden van de kiesbureaus zijn
overkomen in de uitoefening van hun ambt ; de
Koning bepaalt de regels volgens welke deze
risico's worden gedekt.

Gelieve mij onderstaand ontvangstbewijs volledig ingevuld en
ondertekend terug te zenden in de bijgevoegde omslag binnen 48 uren
na ontvangst van dit schrijven.
Als u wettig verhinderd bent op de dag van de verkiezingen, moet u mij
eveneens binnen 48 uur op de hoogte brengen van de redenen van uw
afwezigheid en mij een attest of andere bewijselementen doorsturen. Ik
herinner u eraan dat de vrederechter op de hoogte gebracht zal worden
als u het ontvangstbewijs niet op tijd terugstuurt, of als u onwettig
afwezig bent op de dag van de stemming
De voorzitter van het kantonhoofdbureau

P.S. :

Gelieve uw rekeningnummer bij te hebben
voor de uitbetaling van uw presentiegeld
na de verkiezingen
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Naam :
.......................
Adres : .......................
Handtekening :.......................

Indien gewenst, mag het kantonhoofdbureau dit uur wijzigen.
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Aan Mevrouw, Mijnheer, ..............................................…………………………………..
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 zonder verwijl terug te sturen aan Mevrouw, Mijnheer, voorzitter van het kantonhoofdbureau te
................, ...........………………………………. straat, nr. ...
Kieskanton : ...........

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT
VAN 26 MEI 2019
Ik, ondergetekende, (naam) ................................................
(adres) ..................................................................
aangewezen tot bijzitter (of plaatsvervangend bijzitter) in het ....e stembureau van ......................, verklaar de brief van de
voorzitter van het Kantonhoofdbureau dd...................., waarbij ik word aangewezen, te hebben ontvangen. Ik bevestig
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dat ik aanwezig zal zijn om mijn opdracht te vervullen .

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

Handtekening.
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Als u onmogelijk aanwezig kunt zijn, schrapt u deze zin en bezorgt u uw motief van afwezigheid en de nodige bewijsstukken aan de
vrederechter. Deze zal onafhankelijk beslissen of hij uw afwezigheid al dan niet aanvaardt.
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