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FORMULIER ACF/10-bis 
 
Kieskanton : ............ 
Kantonhoofdbureau 
         _____ 
 

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, DE KAMER, 
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT 

EN VAN DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT 
VAN 26 MEI 2019 

 
Bericht aan de voorzitters van de stembureaus 

met elektronische stemming met papieren bewijsstuk 
___________ 

 
 
De voorzitter van het kantonhoofdbureau aan Mevrouw, Mijnheer, ...................……………………………….. 
te ……………………………………………..........................................., Voorzitter van het ..... e stembureau. 
 
 Mevrouw, Mijnheer, 
 
 In uw kieskanton wordt gestemd met een elektronisch stemsysteem. 
 
 Door de elektronische wijze van stemmen zijn er geen telbureaus en gebeurt de totalisatie van de stemmen 
voor de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer en de genoemde gewestelijk Parlement van het gehele 
kanton onmiddellijk in mijn hoofdbureau, gelegen te ................……........, ............................ straat, nr. ... 
 
U zult naar mijn hoofdbureau overbrengen :  

1. een omslag met 2 USB-sticks met stemmen (+kerncijferrapport) ; 
2. een omslag met de geregisteerde stembiljetten; 
3. een omslag met de geannuleerde (van de kiezer teruggenomen) stembiljetten  
4. een omslag met de aanstiplijsten; 
5. een omslag met de lijst voor de betaling van de presentiegelden; 
6. een omslag met de genummerde teststemmen; 
7. een omslag met de exemplaren van het proces-verbaal en van het kerncijferrapport; 

 
 De getuigen die in uw stembureau hebben gezeteld mogen U vergezellen. 
 
               De stembus wordt onmiddellijk na de stemming, tegen ontvangstbewijs (bijlage bij het formulier ACF/10-bis), 
overhandigd aan een verantwoordelijke aangewezen door het College van Burgemeester en Schepenen van de 
gemeente (samen met  de chipkaarten, het ongebruikte stempapier en het stempapier dat nog in de printers zit) die zich 
bevindt te ........................., straat ............... nr... 

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

De Voorzitter  
 
Aan ..................................…………….. 
 
Voorzitter van het .......... e stembureau 
 
...................……………...straat, nr. .... 
 
te ..................................………………. 
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BIJLAGE BIJ FORMULIER ACF/10B-bis 
 
Kieskanton : .......... 
Gemeente : ............ 
 
 
 

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, DE KAMER, 
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT 

EN VAN DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT 
VAN 26 MEI 2019 

 
 
 

Ontvangstbewijs. 
_______________ 

 
 
 
 De ondergetekende, (naam, voornaam en functie) ............................…………………………..... 

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

gemachtigd door het College van burgemeester en schepenen van ........……………………..........erkent  

bij deze te hebben ontvangen van .......................................……………………………………….............. 

voorzitter (secretaris, adjunct-secretaris of bijzitter) (1) van het stembureau nr. ……………….……......,  

vergezeld van .....................................................………………………………………………...(getuigen) 

de stembus (zonder stembiljetten)  van bovengenoemde verkiezingen, de chipkaarten, het ongebruikte stempapier en 
het stempapier dat nog in de printers zat. 
 
 

De gemachtigde van het gemeentebestuur, 
 
 
 
 

(datum + handtekening) 
 
 
 
 
____ 
 
(1) - Schrappen wat niet past. 
 
 - Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.). 
 


