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FORMULIER C/17 
Nederlandse kiescollege 
 
Kieskring : .......... 
 
          _____ 
 
 VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT VAN 26 MEI 2019 
 
 Bericht aan de Voorzitter van 
 het Kantonhoofdbureau C. 
 _______________ 
 
 
      ..........., ............ 2019 
 
 Mevrouw, Mijnheer, 
 
 Op grond van artikel 95, § 2 van het Kieswetboek en artikel 12, § 4, van de wet van 23 maart 1989 betreffende 
de verkiezing van het Europese Parlement, bent U aangewezen als voorzitter van het hoofdbureau C voor het 
kieskanton ................ 
 
 U bent verantwoordelijk voor de aanwijzing van de voorzitter en bijzitters van de stemopnemingsbureaus A, B 
en C voor de verkiezing van de Kamer, alsmede van de voorzitters en de bijzitters van de gemeenschappelijke 
stembureaus, ingevolge huidige gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement met de verkiezingen van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Regionale Parlementen. 
 
 U dient een afschrift van de aangewezen voorzitters en bijzitters te bezorgen aan de voorzitters van de 
kantonhoofdbureaus A en B. 
 
 De lijsten met de namen en adressen van de aldus aangewezen voorzitters moeten mij ten laatste veertien 
dagen vóór de stemming worden toegezonden.   
 
 U dient mij onmiddellijk te verwittigen van elke omstandigheid van toezicht op de kiesverrichtingen in het gehele 
kieskanton. 
 
 Tevens dient U de verzameltabel van de uitslagen van de stemopnemingsbureaus voor het Europees 
Parlement aan mij over te maken. 
 
 Gelieve mij ontvangst van deze brief te melden. 
 
     De Voorzitter van het kieskringhoofdbureau B, 
 
 
 
 
 
            Aan Mevrouw, Mijnheer,...................................... 
            te ......................................................... 
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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 terug te zenden aan Mevrouw, Mijnheer, ............,      voorzitter van het kieskringhoofdbureau B te 
........., ................ 
straat, nr ...). 
 
Kieskanton : .......... 
 
 
VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT VAN 26 MEI 2019. 
 
 
 
De ondergetekende, (naam) ............................................., (adres). . . . . . . . . . . . . ...................................... 
verklaart ontvangen te hebben de brief van de voorzitter van de kieskring ................... dd. . . . . . . . . .betreffende de 
samenstelling    van de kiesbureaus. 
 
 
      Te ..............., ............. 2019 
 
 
     De voorzitter van het kantonhoofdbureau C, 
 


