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FORMULIER C/24bis 
Nederlandse kiescollege 
Kieskanton : ..... 
Kantonhoofdbureau 
      ___ 

 
VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, DE KAMER EN HET VLAAMS PARLEMENT  

VAN 26 MEI 2019 
 

Proces-verbaal van de loting van de getuigen 
voor de stembureaus met geautomatiseerde stemming. (1) 

________ 
 
Op dinsdag 21 mei 2019 (5e dag vóór de stemming). te 16 uur, is het kantonhoofdbureau, dat vaststelde dat, voor 
verscheidene stembureaus, het aantal getuigen en plaatsvervangende getuigen, voorgedragen door alleenstaande 
kandidaten bij de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer en het Vlaams Parlement groter is dan drie, 
overgegaan tot de loting, om het aantal getuigen binnen deze wettige grens te brengen. 
 
De loting heeft aan de getuigen en plaatsvervangende getuigen, wier namen volgen, een ander stembureau toegekend 
dan hetgene de kandidaten hadden aangeduid, te weten : 
 

Naam en voornamen (2) 
Nr. van de lijst van kandidaten welke de 

getuigen aangeduid hebben 
Stembureau door het lot 

aangewezen van de getuigen 
van de plaatsver-

vangende getuigen 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

_________ 
(1) Ingevolge de geautomatiseerde wijze van stemmen verdwijnen de stemopnemingsbureaus en gebeurt de totalisatie van de 

stemmen onmiddellijk in het kantonhoofdbureau. 
(2) Naam en voornamen worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.) 
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Naam en voornamen (2) 
Nr. van de lijst van kandidaten welke de 

getuigen aangeduid hebben 
Stembureau door het lot 

aangewezen van de getuigen 
van de plaatsver-

vangende getuigen 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

     .....      ..... Nr. ............. ..e in plaats van ..e 

 
 
Ingevolge deze loting zijn afgewezen : ..........................…………………………………………………..... (2) 
........................................................................…………………………………………………………………    getuigen, en 
...........................................................……………………….................................. plaatsvervangende getuigen. 
Aan deze getuigen wordt een ander bureau toegewezen overeenkomstig de hierboven vermelde tabel. 
Hiervan zal onmiddellijk aan voornoemde getuigen kennis gegeven worden alsook aan de voorzitters van de bureaus bij 
dewelke zij geroepen zijn te zetelen. 
 
 

Te .................. , .............. 2019 
 
 
Aanwezig ................................…………………………………………………………............................. (2) 
.......................................................................…………………………………………………………….... 
 

De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
 


