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FORMULIER C/26 

Nederlandse kiescollege 
Kieskanton : ........ 
Stemopnemingsbureau C  
Nr. ..... 

VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT VAN 26 MEI 2019 
Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen 

_________ 
 
I. – Vorming en samenstelling van het bureau. 
 

Het stemopnemingsbureau C  nr. ..…., komt bijeen op …. om 15 uur in een lokaal, gelegen te 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Het stemopnemingsbureau is samengesteld als volgt: (1) 
 
Voorzitter: M. ....................................................……………………………………………................................ 
Bijzitter: M. ....................................................……………………………………………................................ 
Bijzitter: M. ....................................................……………………………………………................................ 
Bijzitter:: M. ....................................................……………………………………………................................ 
Bijzitter: M. ....................................................……………………………………………................................ 
Secretaris: M. ....................................................……………………………………………................................ 
 
 
OPMERKINGEN 
Vermeld hier de eventuele afwezigheden of belemmeringen alsmede de beslissing die genomen werd door het bureau om zich voltallig 
te maken. Vermeld desgevallend dat de leden van het bureau het niet eens waren over de keuze die gemaakt moest worden en dat de 
stem van de oudste onder hen doorslaggevend was. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
 
 Hebben als getuigen zitting gehad: 
 
Voor de lijst ..  : M....................................................…………………………………………….......... 
Voor de lijst ..  : M....................................................…………………………………………….......... 
Voor de lijst ..  : M....................................................…………………………………………….......... 
Voor de lijst ..  : M....................................................…………………………………………….......... 
Voor de lijst ..  : M....................................................…………………………………………….......... 
Voor de lijst ..  : M....................................................…………………………………………….......... 
Voor de lijst ..  : M....................................................…………………………………………….......... 
Voor de lijst ..  : M.................................................……………………………………………….......... 
Voor de lijst ..  : M....................................................…………………………………………….......... 
Voor de lijst ..  : M....................................................…………………………………………….......... 
 
Het bureau heeft zich onmiddellijk gevormd en de leden hebben dadelijk de eed afgelegd (2).  De getuigen werden geïnstalleerd naarmate 
zij zich aanboden en legden de eed af. 
   
  

                                                      
1 De naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M). 
2 De eed voor de leden van het bureau is :"Ik zweer dat ik de stemmen getrouw zal opnemen en het geheim van de stemming zal bewaren. 
Voor de getuigen luidt deze : "Ik zweer dat ik het geheim van de stemming zal bewaren". 
De eed wordt door de bijzitter, de secretaris en door de getuigen afgelegd in handen van de voorzitter, en door deze tegenover het samengesteld 
bureau. 
De voorzitter, de bijzitter of de secretaris, die in de loop van de telling benoemd zou worden om een ander lid te vervangen, legt de eed af, alvorens zijn 
ambt waar te nemen.  Er wordt daarvan melding gemaakt in het proces-verbaal. 
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II. – Ontvangst van de stembiljetten en stukken van de stembureaus 
 
Het bureau heeft achtereenvolgens ontvangen om : 
 

......... uur, de stembiljetten van het stembureau nr. ...... 
 
......... uur, de stembiljetten van het stembureau nr. ...... 
 
......... uur, de stembiljetten van het stembureau nr. ...... 

 
  Het heeft vastgesteld dat de stembussen, pakketten en omslagen met de stembiljetten regelmatig waren verzegeld. 
 
 
OPMERKINGEN 
Vermeld hier desgevallend 
 De eventuele ontbrekende stukken (Te ontvangen stukken:  
 een omslag met een exemplaar van het proces-verbaal van het stembureau waarbij het geparafeerd  stembiljetmodel gevoegd is; 
 een omslag met een exemplaar van de aanstiplijsten; 
 een omslag met de stembiljetten die van de kiezers werden teruggenomen; 
 een omslag met de niet-gebruikte stembiljetten.)); 
 en/of gebreken die vastgesteld werden bij de ontvangst van de stembussen, pakken en omslagen met de stembiljetten en andere stukken van 

het bureau. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
III. – Opening van de omslagen en telling van de stembiljetten 
 

 
Volgende omslagen worden IN GEEN GEVAL GEOPEND: 
 de omslagen met de stembiljetten die van de kiezers 

werden teruggenomen; 
 de omslagen met de niet-gebruikte stembiljetten; 
 de omslagen met de lijsten die dienden voor het 

aanstippen van de kiezers; 
 de omslagen met de processen-verbaal van de 

stembureaus. 
 

 
 
Zodra alle voor het bureau bestemde omslagen ontvangen werden, is het tot de telling van de stembiljetten overgegaan, zonder ze open 
te vouwen.  Aldus werden geteld : (3). 
 
 
 ......….  stembiljetten van het stembureau nr. ........ 
 ......….  stembiljetten van het stembureau nr. ........ 
 ......….  stembiljetten van het stembureau nr. ........ 
 _______ 
 ...…… TOTAAL 
 
 
 

                                                      
3 In deze aantallen zijn eventueel de biljetten voor het Europese Parlement, die in een stembus voor de Kamer of voor het Vlaams Parlement werden 
gestoken, inbegrepen. 
De Belgische kiezers in het buitenland die hebben gekozen voor de stemming per briefwisseling sturen hun kiesomslagen met hun ingevulde 
stembiljetten voor het Europees Parlement terug naar de voorzitters van de provinciehoofdbureaus.   Deze voorzitters verdelen die stembiljetten over de 
stemopnemingsbureaus van het kieskanton, dat gevestigd is in de hoofdplaats van de (provinciale) kieskring. 
Indien dit kieskanton elektronisch stemt, duidt de voorzitter van het provinciehoofdbureau een kieskanton met traditionele stemming aan in zijn kieskring 
om die stembiljetten te tellen. 
De aangewezen stemopnemingsbureaus vermelden eerst het aantal van die stembiljetten in hun proces-verbaal van stemopneming, en mengen ze dan 
met de stembiljetten van de Belgische stembureaus vóór ze met de telling beginnen. 
Uw kantonvoorzitter zal het u laten weten als uw stemopnemingsbureau ook die stembiljetten zal moeten tellen. 
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OPMERKINGEN 
Vermeld hier desgevallend de vastgestelde verschillen tussen het aantal stembiljetten dat effectief gevonden werd en het aantal dat vermeld stond op 
de bij de stembus of harmonica-omslag gevoegde nota. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
 
 
IV. – Indeling van de stembiljetten. 
 
 De voorzitter en één van de leden van het bureau mengen de biljetten, vouwen ze open en maken een eerste indeling 
volgens de volgende categorieën: 

1. Stembiljetten met geldige stemmen voor de eerste lijst of voor kandidaten van deze lijst ; 
2.  Hetzelfde voor de tweede lijst, en voor de volgende lijsten ; 
3.  Twijfelachtige stembiljetten ; 
4.  Blanco stembiljetten en ongeldige stembiljetten (4).  

 
 Na deze eerste indeling worden de stembiljetten van elk van de lijsten verder verdeeld in vier ondercategorieën : 
 
 1. Stembiljetten waarop bovenaan op een lijst is gestemd ; 
 2. Stembiljetten waarop alleen naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen is gestemd en de stembiljetten 

waarop bovenaan op een lijst en tegelijk naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen is gestemd; 
 3. Stembiljetten waarop naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen en één of meerdere kandidaat-

opvolgers is gestemd en de stembiljetten waarop bovenaan op een lijst en tegelijk naast de naam  van één of meerdere 
kandidaat-titularissen en één of meerdere kandidaat-opvolgers is gestemd. 

 4. Stembiljetten waarop alleen naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers is gestemd en de stembiljetten 
waarop bovenaan op een lijst en tegelijk naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers is gestemd. 

 
NB: 
 

A. Elk stemopnemingsbureau van het kieskanton Sint-Genesius-Rode de stembiljetten waarop een stem uitgebracht is in twee 
categorieën  (Art. 156, § 1 KWB): 

 
1° de stembiljetten waarop een stem uitgebracht is voor een kandidatenlijst van het Nederlandse kiescollege; 
 
2° de stembiljetten waarop een stem uitgebracht is voor een kandidatenlijst van het Franse kiescollege; 
 

In dit kieskanton wordt de in artikel 161, tweede lid, vermelde modeltabel in tweevoud opgemaakt: een exemplaar bevat de uitslagen van de 
stemopneming die bestemd zijn voor het Nederlandse kiescollege en een tweede exemplaar bevat de uitslagen van de stemopneming die 
bestemd zijn voor het Franse  kiescollege. 
In hetzelfde kieskanton maakt het kantonhoofd-bureau eveneens de in artikel 161, achtste lid, vermelde verzamelstaat in tweevoud op. 
Alle exemplaren van de in het tweede en derde lid bedoelde modeltabel en verzamelstaat worden in het Nederlands opgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 Ongeldig zijn: 
1. alle andere stembiljetten dan die welke volgens de wet mogen worden gebruikt; 
2. de stembiljetten waarop stem(men) op verschillende lijsten zijn uitgebracht; 
3. de stembiljetten waarop geen enkele stem uitgebracht is; 
4. de stembiljetten waarvan de vorm en de afmetingen veranderd zijn; 
5. de stembiljetten die een papier of enig voorwerp bevatten;  
6. de stembiljetten die de kiezer herkenbaar zouden kunnen maken door een teken, een doorhaling of een niet bij de wet toegestaan merk.  
Niet ongeldig zijn: 
1. De stembiljetten waarop de kiezer een stem heeft uitgebracht bovenaan op een lijst en tegelijk voor één of meerdere kandidaat-titularissen of één 
of meerdere kandidaat-titularissen en -opvolgers van dezelfde lijst. 
2. De stembiljetten waarop de kiezer een stem heeft uitgebracht bovenaan op een lijst en tegelijk voor één of meerdere kandidaat-opvolgers van 
dezelfde lijst. 
In de vorige twee bedoelde gevallen, wordt de lijststem als niet bestaand beschouwd. 
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V. – Onderzoek van de stembiljetten. 
 
 Wanneer alle stembiljetten ingedeeld zijn, worden deze zonder verandering van de indeling onderzocht door de andere leden 
van het bureau en de getuigen, die hun opmerkingen en bezwaren aan het bureau voorleggen. 
 
Vermeld hier 
 ofwel dat geen enkele klacht of opmerking werd geuit;  
 ofwel de geuite opmerkingen of klachten, de mening van de getuigen en de beslissing van het bureau. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
 
 

De twijfelachtige stembiljetten en die waartegen bezwaren zijn ingebracht, worden volgens de beslissing van het bureau 
toegevoegd aan de categorie waartoe zij behoren. 
 
 
VI. – Telling van de stembiljetten en de stemmen. 
 
 De stembiljetten van elke categorie worden achtereenvolgens geteld door twee leden van het bureau. 
 
 Het bureau bepaalt en legt bijgevolg vast: 
- het aantal geldige biljetten van elke lijst; 
- het totaal aantal geldige stembiljetten; 
- het aantal blanco en ongeldige biljetten; 
- het aantal naamstemmen dat behaald werd door elke kandidaat, titularis of opvolger, van elke lijst. 
 

Al deze aantallen worden opgenomen in de tabel bij dit proces-verbaal. 
 
 Volgens de cijfers aangeduid in de vermelde tabel, stelt het bureau de overeenkomst vast tussen: 

- enerzijds, het totaal van de kiescijfers van elke lijst 

ZIJNDE       ………………………………………..... 

- en anderzijds, het aantal geldige stembiljetten 

dit wil zeggen het aantal in de stembussen gevonden biljetten (…………………………………….......) 

min het aantal blanco of ongeldige stembiljetten   (-- ……………………………………....) 

 ZIJNDE       =……………………………………….... 
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VII. – Controle op de uitslagen van de stemopneming 
 
 Een dubbel van de tabel met de uitslagen van de stemopneming wordt opgemaakt. 
 
  
De voorzitter gaat met dit nog niet ondertekend proces-verbaal, en met het hierboven vermelde dubbel van de tabel, naar de voorzitter van 
het kantonhoofdbureau. Deze controleert het dubbel van de opnemingstabel. 
 
 
 
 
 
 
 
IN TE VULLEN DOOR DE VOORZITTER VAN KANTONHOOFDBUREAU C 
 
 
De ondergetekende, voorzitter van het kantonhoofdbureau C, erkent dat hij van de voorzitter van stemopnemingsbureau C  nr. ……….. 
het dubbel van de tabel met de uitkomst van de stemopneming heeft ontvangen, waarvan de regelmatigheid werd vastgesteld. 
 

De voorzitter van het kantonhoofdbureau C, 
 
OF 
 
De ondergetekende, voorzitter van het kantonhoofdbureau C, vastgesteld hebbende dat de opgaven op het dubbel van de 
opnemingstabel van het stemopnemingsbureau C nr. ... de volgende leemten of tegenstrijdigheden bevat : 
 
............…………………………………………………............................................................. 
 
............…………………………………………………............................................................. 
 
nodigt dit bureau er toe uit het bewuste dubbel en ook, indien nodig, dit proces-verbaal en de erbij horende tabel  te vervolledigen  of te 
verbeteren. 
 
                                                                                                           De voorzitter van het kantonhoofdbureau C, 
 
 
De ondergetekende, voorzitter van het kantonhoofdbureau C, erkent dat hij van de voorzitter van het stemopnemingsbureau C nr . 
……….. het dubbel van de tabel met de uitkomst van de stemopneming heeft ontvangen, waaraan de wijzigingen werden aangebracht 
die hieronder voorgeschreven zijn en waarvan de regelmatigheid bijgevolg werd vastgesteld. 

 
 
De voorzitter van het kantonhoofdbureau C, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6/11 

 
 
 

C/26 - Gelijktijdige Verkiezingen van 26 mei 2019 – www.verkiezingen.fgov.be  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. – Het afsluiten van de verrichtingen 
 
 Het bureau, dat kennis heeft genomen van de goedkeuring van het dubbel van de stemopnemingstabel door de voorzitter van 
het kantonhoofdbureau, gaat verder met zijn verrichtingen (5). 
 
 Alle stembiljetten worden in afzonderlijke omslagen gestoken en gesloten. 
  

Het publiek wordt toegelaten in de zaal waar het bureau zetelt en de voorzitter kondigt de vastgestelde uitkomsten af. 
 
 Het bureau sluit daarna dit proces-verbaal, dat gedagtekend en door de voorzitter, bijzitters, secretaris en getuigen ondertekend 
wordt.  
 

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

De secretaris,         De Voorzitter, 
 
 
 
 

De Bijzitters,         De Getuigen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVENTUELE OPMERKINGEN VAN DE GETUIGEN 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
 
 

                                                      
5 In het kanton Sint-Genesius-Rode  moet het bureau de tabel met de uitslagen van de stemopneming in twee exemplaren (in het Nederlands) 
opmaken, d.w.z. een exemplaar, waarop de uitslag bestemd voor het Nederlandse kiescollege wordt vermeld en een exemplaar, waarop de uitslag 
bestemd voor het Franse kiescollege  wordt vermeld. 
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OVERZICHT VAN DE TE MAKEN EN DOOR TE STUREN PAKKEN 
 
 
Er moeten drie verschillende pakken gemaakt worden. Elk pak zal juist ingepakt worden en voorzien van een etiket met zijn inhoud en 
bestemming. 
 

 
Pak 
 

 
Inhoud 

 
Bestemming 

 
 
 

1 
 

 
1. Omslag met de betwiste stembiljetten – geldigverklaard 
 
2. Omslag met de betwiste stembiljetten – ongeldigverklaard 
 
3. Omslag met het proces-verbaal van het stemopnemingsbureau 
 
4. Omslag met de opnemingstabel 
 
5. Omslagen met de processen-verbaal van de stembureaus 
 

 
 

 
 

Provinciehoofdbureau 
 

 
 

2 
 

 
1. Omslagen met de geldige stembiljetten (4 per lijst) 
 
2. Omslagen met de van de burger teruggenomen stembiljetten 
 
3. Omslagen met de aanstippingslijsten 
 
4. Omslagen met de blanco en ongeldige stembiljetten 
 
5. Lijst van de afwezige bijzitters van het stemopnemingsbureau 
 

 
Griffie van de rechtbank van eerste 

aanleg 
 

OF 
 

Griffie van het vredegerecht 
 

 
3 

 
1. Omslag met de niet-gebruikte biljetten 

 
Gouverneur van de provincie 

 
 

4 
 

 
1. Dubbel van de stemopnemingstabel 
 

 
Kantonhoofdbureau C 

 
5 
 

 
1. Omslag met de lijst voor de betaling van het presentiegeld 

 
Kantonhoofdbureau A 

 
 
 
 
 
De voorzitter van het stemopnemingsbureau zal evenmin vergeten 
1. om ten laatste op de dag van de verkiezingen de naar behoren ingevulde lijst in bijlage voor de betaling van het 

presentiegeld af te geven aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau A; 
2. om binnen de drie dagen het overzicht van de afwezige bijzitters aan de vrederechter van het kanton te geven  
 
 
 
 
 
 
________________ 
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BIJLAGE 1 BIJ FORMULIER C/26 
VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT VAN 26 MEI 2019 

 
Kanton :  ..........         _______ 
Stemopnemingsbureau C  Nr. ....    Tabel van de uitslag van de opneming van de stembiljetten 
                  
             ____ 

Stembiljetten Bureau nr ........
in de bus  Bureau nr ........ 
gevonden   Bureau nr ........ 
     Totaal    
 
Blanco- of ongeldige stembiljetten 
 
Geldige stembiljetten 

........... stembiljetten 
………      " 
………        " 
……… 

 
- ………. 
__________ 
………….. 

 
Lijst  1 behaalt : 1°. Stembiljetten met lijststemmen  .......... 

2°. Stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat-titularissen  .......... 
3°. Stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat-titularissen en één of meerdere kandidaat-opvolgers .......... 
4° Stembiljetten met stemmen voor één of meerdere opvolgers. .......... 

Totaal aantal stembiljetten (= stemcijfer) .......... 
 

Lijst  2 behaalt :  1°. Stembiljetten met lijststemmen  .......... 
2°. Stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat-titularissen . ......... 
3°. Stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat-titularissen en één of meerdere kandidaat-opvolgers .......... 
4° Stembiljetten met stemmen voor één of meerdere opvolgers. .......... 

Totaal aantal stembiljetten (= stemcijfer) .......... 
 

Algemeen totaal  .......... 
 
 
 
 Het bureau stelt vast dat het algemeen totaal van de kiescijfers van elke lijst een gelijk aantal geeft als de geldige stembiljetten die …………… bedragen (............. in de stembussen en 
omslagen gevonden biljetten), min ........blanco en ongeldige stembiljetten).  
 

Opgemaakt te ......................................................., ………. 
 

De secretaris,    De bijzitters,   De getuigen,   De voorzitter, 
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LIJST 1 ............ 

1° Lijststemmen 
 
 
In deze reeks worden alleen begrepen de 
stembiljetten waar  bovenaan de lijst gestemd 
is 
 
 
 
 
 

2° Naamstemmen voor kandidaat-titularissen 
 
In deze reeks worden begrepen: 
a) de stembiljetten met stemmen voor één of 
meerdere kandidaat-titularissen. 
b) de stembiljetten met stemmen bovenaan de 
lijst en tegelijk naast één of meerdere 
kandidaat-titularissen. 
 
 

3° Naamstemmen voor kandidaat- titularissen 
en voor kandidaat-opvolgers 
 
In deze reeks worden begrepen: 
a) de stembiljetten met stemmen voor één of 
meerdere kandidaat-titularissen en voor één of 
meerdere kandidaat-opvolgers. 
b) de stembiljetten met stemmen bovenaan de 
lijst en tegelijk naast één of meerdere 
kandidaat-titularissen en één of meerdere 
kandidaat-opvolgers  
 

4° Naamstemmen voor kandidaat- opvolgers 
 
In deze reeks worden begrepen: 
a) de stembiljetten met stemmen voor één of 
meerdere kandidaat-opvolgers. 
b) de stembiljetten met stemmen bovenaan de 
lijst en tegelijk naast één of meerdere kandidaat-
opvolgers  
 
 

Aantal stembiljetten 1° 

.................................................................... 

Aantal stembiljetten 2° 

.................................................................... 

Aantal stembiljetten 3° 

.................................................................... 

Aantal stembiljetten 4° 

.................................................................... 

STEMCIJFER (1° + 2° + 3° + 4°) …………………………………………………. 

NAAM KANDIDAAT-TITULARISSEN         AANTAL NAAMSTEMMEN 
 
 1. M. ...............       .......... 
 2. M. ...............        .......... 
 3. M. ...............        .......... 
 4. M. ...............        .......... 
 5. M. ...............        .......... 
 6. M. ...............        .......... 
 7. M. ...............        .......... 
 8. M. ...............        .......... 
 9. M. ...............        .......... 
10. M. ...............        .......... 
11. M. ...............        .......... 
12. M. ...............        .......... 
13. M. ...............        .......... 
    
 

NAAM KANDIDAAT-OPVOLGERS               AANTAL NAAMSTEMMEN 
 
 1. M. ...............       .......... 
 2. M. ...............        .......... 
 3. M. ...............        .......... 
 4. M. ...............        .......... 
 5. M. ...............        .......... 
 6. M. ...............        .......... 
 7. M. ...............        .......... 
 8. M. ...............        .......... 
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LIJST 2 ............ 

1° Lijststemmen 
 
 
In deze reeks worden alleen begrepen de 
stembiljetten waar  bovenaan de lijst gestemd 
is 
 
 
 
 
 

2° Naamstemmen voor kandidaat-titularissen 
 
In deze reeks worden begrepen: 
a) de stembiljetten met stemmen voor één of 
meerdere kandidaat-titularissen. 
b) de stembiljetten met stemmen bovenaan de 
lijst en tegelijk naast één of meerdere 
kandidaat-titularissen. 
 
 

3° Naamstemmen voor kandidaat- titularissen 
en voor kandidaat-opvolgers 
 
In deze reeks worden begrepen: 
a) de stembiljetten met stemmen voor één of 
meerdere kandidaat-titularissen en voor één of 
meerdere kandidaat-opvolgers. 
b) de stembiljetten met stemmen bovenaan de 
lijst en tegelijk naast één of meerdere 
kandidaat-titularissen en één of meerdere 
kandidaat-opvolgers  
 

4° Naamstemmen voor kandidaat- opvolgers 
 
In deze reeks worden begrepen: 
a) de stembiljetten met stemmen voor één of 
meerdere kandidaat-opvolgers. 
b) de stembiljetten met stemmen bovenaan de 
lijst en tegelijk naast één of meerdere kandidaat-
opvolgers  
 
 

Aantal stembiljetten 1° 

.................................................................... 

Aantal stembiljetten 2° 

.................................................................... 

Aantal stembiljetten 3° 

.................................................................... 

Aantal stembiljetten 4° 

.................................................................... 

STEMCIJFER (1° + 2° + 3° + 4°)…………………………………………………. 

NAAM KANDIDAAT-TITULARISSEN         AANTAL NAAMSTEMMEN 
 
 1. M. ...............       .......... 
 2. M. ...............        .......... 
 3. M. ...............        .......... 
 4. M. ...............        .......... 
 5. M. ...............        .......... 
 6. M. ...............        .......... 
 7. M. ...............        .......... 
 8. M. ...............        .......... 
 9. M. ...............        .......... 
10. M. ...............        .......... 
11. M. ...............        .......... 
12. M. ...............        .......... 
13. M. ...............        .......... 
    
 

NAAM KANDIDAAT-OPVOLGERS               AANTAL NAAMSTEMMEN 
 
 1. M. ...............       .......... 
 2. M. ...............        .......... 
 3. M. ...............        .......... 
 4. M. ...............        .......... 
 5. M. ...............        .......... 
 6. M. ...............        .......... 
 7. M. ...............        .......... 
 8. M. ...............        .......... 
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           BIJLAGE 2 BIJ FORMULIER C/26 
 
 
Kieskanton: ..................................... 
Stemopnemingsbureau C nr: ................... 
 
 
 

 VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT VAN 26 MEI 2019 
 

  
 Lijst van de afwezige bijzitters. 
  
 
 De voorzitter van stemopnemingsbureau C nr.  ……. wijst erop dat de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van wie de 
namen hieronder vermeld zijn  
- Zich niet aangeboden hebben en geen enkele reden van verhindering heeft opgegeven; 
- Zich niet aangeboden hebben en onvoldoende redenen van verhindering hebben opgegeven; 
- Zich laattijdig hebben aangeboden zonder wettige motieven; 
- Zich laattijdig hebben aangeboden en onvoldoende motieven hebben opgegeven. 
 
  

NAAM VOORNAAM HOOFDVERBLIJFPLAATS 

EN 

VOLLEDIG ADRES 

REDEN AFWEZIGHEID

    

    

    

    

    

    

 
 Deze opgave in eer en geweten opgemaakt en binnen drie dagen toegezonden aan de vrederechter van het kanton door de 

voorzitter van het stembureau. 
 

Te .............., ..................  
 

De Voorzitter, 
 
 
 
NAAM : ..................................................................... 
ADRES : ............................................................. 
HANDTEKENING : ........................................................ 
 
 
 
 
 
N.B. :  Wettige reden voor afwezigheid is bijvoorbeeld ziekte of in beroepsdienst, gestaafd door een attest.  Onwettige reden is 

bijvoorbeeld afwezig wegens familiebezoek of vakantietrip zonder reisdocumenten. 
 
 


