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FORMULIER C/9 
Nederlandse kiescollege1 
         ____ 
 

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT 
VAN 26 MEI 2019. 

 
Voordracht van Kandidaten2 

______ 
 
 Wij, ondergetekenden, Belgische parlementsleden van de Nederlandse taalgroep dragen voor, als kandidaten 
voor de verkiezing van het Europese Parlement, vastgesteld op 26 mei 2019, de na te noemen personen. 
 
 Op het stembiljet moet boven de kandidatenlijst het letterwoord of logo  . . . . . . . worden geplaatst. 3 
 
 Dit letterwoord of logo betekent : ………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Vlaamse kieskring of kieskring Brussel-Hoofdstad. 
2Dit formulier als model voor een akte van voordracht is niet verplichtend te gebruiken, maar wordt sterk aanbevolen. 
Wanneer u dit formulier volledig ingevuld en ondertekend heeft op papier, willen we u vragen om bij de indiening ervan de ingevulde 
gegevens ook in een digitaal formaat mee te brengen. Dit maakt het mogelijk om de kandidaatstellingen snel en efficiënt te verwerken. 
U kan contact opnemen met de voorzitter van het collegehoofdbureau  om te vragen op welke digitale drager hij de voordrachtsakte wil 
ontvangen, naast de officiële schriftelijke indiening. Deze gegevens kunnen ook online ingevuld worden op een speciaal daartoe 
voorziene website, waarvan het adres later bekendgemaakt zal worden. 
 
3De voordracht vermeldt het letterwoord of het logo dat boven de kandidatenlijst moet komen op het stembiljet.  Het letterwoord of 
het logo bestaat uit ten hoogste achttien karakters (= letters, cijfers en/of tekens - Artikel 116, § 4, tweede lid Kieswetboek). Het logo 
moet een grafische voorstelling zijn van de naam van de lijst (woordmerk, vb. zOn) en mag geen symbool, icoon of beeld bevatten 

(beeldmerk vb.zn). 
- Wanneer u in uw voordracht vraagt om een beschermd letterwoord te gebruiken, moet u een deugdelijk attest van de 
parlementaire politieke formatie bijvoegen.  
. 
-In de voordrachtsakte moet duidelijk worden aangegeven dat een letterwoord OF logo wordt gekozen.  Eenmaal gekozen, 
geldt het gekozen letterwoord OF logo voor stemming op papier en op de stemcomputer.   Een gekozen logo dient aan de 
technische vereisten te voldoen die zijn opgesteld door de FOD Binnenlandse Zaken. 
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VOORDRACHTS-
ORDE VAN DE 
KANDIDATEN/ 
VOLGNUMMERS 

NAAM VAN DE 
KANDIDATEN 
 (4) 

VOORNAMEN 
VAN DE 
KANDIDATEN
(4) 

IDENTIFICATI
ENUMMER (5) 

GEBOORTE- 
DATUM 

GESLACHT 
(6) 

BEROEP HOOFDVERBLIJ
FPLAATS EN 
VOLLEDIG 
ADRES (7) 

NAAM VAN DE 
KANDIDATEN 
OP DE LIJST (8) 

VOORNAMEN 
VAN DE 
KANDIDATEN  
OP DE LIJST (8) 

 
A.-Kandidaat-titularissen (9) 

 

                                                      
4 D.w.z de naam en voornamen vermeld op de identiteitskaart (I.K.). Dit is een verplicht in te vullen veld. 
5 Het identificatienummer van de kandidaat (titularis of opvolger) in het Rijksregister ("rijksregisternummer" in 11 cijfers vermeld op identiteitskaart en sociale zekerheidskaart).   Dit 
nummer vereenvoudigt de digitale verwerking van de kandidatenlijsten door de kieshoofdbureaus (vermijden van fouten in de identiteitsgegevens).   Dit gegeven moet verplicht 
ingevuld worden. 
6 Op een lijst mag het verschil tussen het aantal mannelijke en het aantal vrouwelijke kandidaten niet groter zijn dan één. Dit geldt zowel voor de volledige lijst als voor de titularissen 
onderling en de opvolgers onderling. 
De eerste twee kandidaten (titularissen èn opvolgers) van elke lijst mogen niet van hetzelfde geslacht zijn. 
Voor de overige plaatsen op de lijst is er geen verplichte volgorde man-vrouw, maar de verhouding 50 % mannen – 50 % 
Vrouwen moet steeds worden gerespecteerd. Ook onvolledige lijsten moeten deze gelijke verhouding van mannen 
en vrouwen naleven. 
Bij het geslacht vermelden : man (M.) of vrouw (V.). 
7 Straat; Nummer; bus; postcode; gemeente 
8 De velden ‘naam en voornamen op de lijst’ zijn facultatief. Deze dienen dus enkel ingevuld te worden door de kandidaten die op de lijst willen vermeld worden onder een andere 
benaming. Bijvoorbeeld de identiteit van een kandidaat/kandidate die gehuwd of weduw(e)(naar) is, mag  voorafgegaan of gevolgd worden door de naam van zijn/haar echtgenoot of 
overleden echtgenoot. Het staat de kandidaten vrij een andere voornaam te kiezen dan hun eerste voornaam, indien die andere voornaam, hun gebruikelijke voornaam is. Er mag 
slechts één voornaam worden vermeld, een samengestelde voornaam moet beschouwd worden als één enkele voornaam. De gekozen voornaam moet, in principe vermeld zijn bij de 
opsomming van de voornamen in de geboorteakte. Evenwel mag het hoofdbureau, los van de voornoemde gevallen, toestaan dat een kandidaat op het stemscherm/stembiljet wordt 
vermeld met een voornaam die niet voorkomt bij de opsomming van zijn voornamen zoals zij vermeld worden in zijn geboorteakte. In dit geval moet de betreffende kandidaat een akte 
van bekendheid voorleggen, uitgereikt door een vrederechter of een notaris, waarin wordt vastgesteld dat hij gebruikelijk wordt aangeduid met een andere voornaam dan die welke 
vermeld worden in zijn geboorteakte. 
Deze velden dienen eveneens te worden ingevuld indien de officiële naam van de kandidaat meer dan 25 karakters telt. Het veld “naam op de lijst” en het veld “voornaam op de lijst” 
mogen elk niet meer dan 25 karakters tellen. Enkel de tekens die voorkomen op een azertyklavier mogen hiertoe gebruikt worden. 
9 Een kandidaat kan niet, binnen dezelfde lijst, tegelijk kandidaat-titularis en kandidaat-opvolger zijn. 
Een kandidaat mag niet voorkomen op meer dan 1 lijst  
Niemand mag zich kandidaat stellen voor de verkiezingen voor het Europese Parlement als hij tegelijk kandidaat is voor de verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
het Vlaams Parlement, het Waals Parlement of het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement, wanneer deze verkiezingen op dezelfde dag plaatsvinden. 
- Er mogen niet meer kandidaat-titularissen voorkomen dan er leden te verkiezen zijn.   In het Nederlandse kiescollege zijn er 12 leden te verkiezen. 
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VOORDRACHTS-
ORDE VAN DE 
KANDIDATEN/ 
VOLGNUMMERS 

NAAM VAN DE 
KANDIDATEN- 
 (4) 

VOORNAMEN 
VAN DE 
KANDIDATEN
(4) 

IDENTIFICATI
ENUMMER (5) 

GEBOORTE- 
DATUM 

GESLACHT 
(6) 

BEROEP HOOFDVERBLIJ
FPLAATS EN 
VOLLEDIG 
ADRES (7) 

NAAM VAN DE 
KANDIDATEN  
OP DE LIJST (8) 

VOORNAMEN 
VAN DE 
KANDIDATEN  
OP DE LIJST (8) 

 
 

B.-Kandidaat-opvolgers (10) 
 

1.          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
10 Het maximum aantal kandidaat-opvolgers wordt vastgesteld op de helft van het aantal kandidaat-titularissen, plus 1 (eventuele breuk bij het delen wordt afgerond naar boven). 
Er zijn maximaal 7 kandidaat-opvolgers in het Nederlands kiescollege. 
Er moeten wel op iedere lijst minstens 6 kandidaat-opvolgers zijn. 
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C.-Parlementsleden die de voordracht doen (11) 

 

VOLGNUMMERS NAAM EN 
VOORNAMEN 
VAN DE 
PARLEMENTSLED
EN 
DIE DE 
VOORDRACHT 
DOEN 

GEBOORTEDAT
UM 

GESLACHT BEROEP HOOFDVER- 
BLIJFPLAATS EN 
VOLLEDIG 
ADRES 

HANDTEKENIN
G 

       

       

       

       

       

 
 Wij verklaren op eer noch in dit kiescollege, noch in een ander kiescollege, een voordrachtsakte voor een andere 
politieke formatie ondertekend te hebben. 
 Wij wijzen de kandidaten .Mevrouw, Mijnheer ........................................................... 
en Mevrouw, Mijnheer......................................................................... aan om deze akte in te dienen. 

                                                      
11 De voordracht moet ondertekend worden door ten minste vijf Belgische parlementsleden die tot de Nederlandse taalgoep 
behoren. 
-Niemand kan een akte tot bescherming van een letterwoord ondertekenen en tegelijk kandidaat zijn op een lijst die een ander 
beschermd letterwoord gebruikt. 



6/12 

 
 
 

 

C/9 – Gelijktijdige  verkiezingen van 26 mei 2019 – www.verkiezingen.fgov.be   

 
 
 

VERKLARING VAN BEWILLIGING (12) 
 
 Wij, ondergetekenden, kandidaten-titularissen en kandidaat-opvolgers voorgedragen door de hierboven vermelde 
personen, verklaren in onze kandidaatstelling te bewilligen.  Wij bevestigen daarenboven dat wij Nederlandstalig zijn. 
 
 Wij machtigen de twee door de Belgische parlementsleden , die de voordracht hebben ondertekend, aangewezen 
kandidaten om deze akte in te dienen. 
  
Voor elke lijst mag een getuige aanwezig zijn bij de vergaderingen van het collegehoofdbureau die beschreven worden 
in artikelen 119 en 124 van het Kieswetboek. Dit zijn de vergaderingen met het oog op de voorlopige en de definitieve 
afsluiting van de kandidatenlijst. 
Wij verklaren dat wij volgende personen aanwijzen om deze vergaderingen bij te wonen:als getuige M. . . . . . . . . . kiezer 
(of kandidaat) en als plaatsvervangend getuige : M.  . . . . . . . . . . . . . . kiezer (of kandidaat). Daarnaast wijzen wij 
volgende getuigen aan om de vergadering van elk kantonhoofdbureau C bij te wonen, welke vergaderingen 
voorgeschreven worden bij artikel 150 van hetzelfde wetboek: 
 

 Getuigen 13 Plaatsvervangende getuigen 13 

Collegehoofdbureau    

Provinciehoofdbureaus  ///////////////////// /////////////////////// 

Antwerpen   

Vlaams-Brabant    

K.K. Brussel-Hoofdstad (14)   

Limburg   

Oost-Vlaanderen   

West-Vlaanderen   

Kantonhoofdbureaus C /////////////////////// /////////////////////// 

Antwerpen   

Boom   

Brecht   

Kapellen   

Kontich   

Zandhoven   

Mechelen   

Duffel   

                                                      
12 De verklaring van bewilliging mag bij een afzonderlijke akte gedaan worden (Zie formulier C/11). 
13 Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.). 
14 Voor de kieskring Brussel-Hoofdstad  wordt de taak van provinciehoofdbureau  waargenomen door het hoofdbureau van deze 
kieskring. 
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Heist-op-den-Berg   

Lier   

Puurs – Sint-Amands   

Turnhout   

Arendonk   

Herentals   

Hoogstraten   

Mol   

Westerlo   

Brussel   

Anderlecht   

Elsene   

St.-Jans-Molenbeek   

St.-Gillis   

St.-Joost-ten-Node   

Schaarbeek   

Ukkel   

Asse   

Halle   

Lennik   

Meise   

Vilvoorde   

Sint-Genesius-Rode   

Zaventem   

Leuven   

Aarschot   

Diest   

Glabbeek   

Haacht   

Landen   
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Tienen   

Zoutleeuw   

Hasselt   

Beringen   

Genk   

Herk-de-Stad   

Sint-Truiden   

Maaseik   

Bree   

Pelt   

Peer   

Tongeren   

Bilzen   

Borgloon   

Maasmechelen   

Riemst   

Voeren   

Aalst   

Geraardsbergen   

Herzele   

Ninove   

Zottegem   

Dendermonde   

Hamme   

Wetteren   

Zele   

Eeklo   

Assenede   

Kaprijke   

Gent   
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Deinze   

Evergem   

Destelbergen   

Lochristi   

Nazareth   

Merelbeke   

Lievegem   

Oudenaarde   

Kruisem   

Horebeke   

Brakel   

Ronse   

Sint-Niklaas   

Beveren   

Lokeren   

St.-Gillis-Waas   

Temse   

Brugge   

Torhout   

Diksmuide   

Ieper   

Mesen   

Zonnebeke   

Poperinge   

Vleteren   

Wervik   

Kortrijk   

Avelgem   

Harelbeke   

Menen   
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Oostende   

Gistel   

Roeselare   

Lichtervelde   

Hooglede   

Izegem   

Tielt   

Meulebeke   

Oostrozebeke   

Ruiselede   

Veurne   

Nieuwpoort   

 
  
  Wij ondergetekenden, bewilligende kandidaten, zowel de kandidaat-titularissen als de kandidaat-
opvolgers, verbinden ons ertoe overeenkomstig artikel 7 van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de 
controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europese Parlement en artikel 116, § 6 van het 
Kieswetboek : 
 

1° de bepalingen van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en controle van de verkiezingsuitgaven voor 
de verkiezing van het Europese Parlement in acht te nemen ; 

2° de aangiften van onze verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen die daaraan zijn besteed, 
tegen ontvangstbewijs, binnen vijfenveertig dagen na de verkiezingen aan te geven bij de voorzitter van het 
Collegehoofdbureau  van het Nederlandse kiescollege; 

3°  de stavingsstukken betreffende onze verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen gedurende twee 
jaar na de datum van de verkiezingen te bewaren. 

 
 Voor zover in onze aangifte van de herkomst van de geldmiddelen giften worden vermeld, verbinden wij er zich 
bovendien toe om de identiteit van de natuurlijke personen die, ter financiering van de verkiezingsuitgaven, giften 
van 125 EUR en meer hebben gedaan, te registreren, vertrouwelijk te houden en, binnen vijfenveertig dagen na de 
datum van de verkiezingen, aan te geven aan de Controlecommissie die toeziet op de naleving van deze 
verplichting overeenkomstig artikel 11 van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de 
verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement. 
 

 
Voor zover er in onze aangifte van de herkomst van de geldmiddelen sponsoring wordt vermeld, verbinden wij ons 
er bovendien toe om de identiteit van de ondernemingen, van de feitelijke verenigingen en van de rechtspersonen 
die sponsoring van 125 euro en meer hebben gedaan, te registreren en binnen vijfenveertig dagen na de datum van 
de verkiezingen, aan te geven bij de voorzitter van het collegehoofdbureau. 

  
 Wij weten : 
 
- dat in geval van overschrijding van het in artikel 2, § 1 van deze wet vermelde toegestaan maximumbedrag, de 

politieke partij die wij vertegenwoordigen, gedurende de daaropvolgende periode die door de Controlecommissie 
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wordt vastgesteld en die niet korter dan een maand en niet langer dan vier maanden mag zijn, het recht zal verliezen 
op de dotatie waarin is voorzien in artikel 15 van dezelfde wet ; 

 
- dat wij gestraft kunnen worden overeenkomstig artikel 181 van het Kieswetboek, indien de uitgaven of de financiële 

verbintenissen die inzake verkiezingspropaganda ten bate van ons zijn gedaan of aangegaan, hetzij door onszelf, 
hetzij door derden, niet aangegeven worden bij de voorzitter van het betrokken hoofdbureau of slechts aangegeven 
worden na het verstrijken van de termijn van vijfenveertig dagen na de verkiezingen, indien die uitgaven of 
verbintenissen de maximumbedragen overschrijden die zijn bepaald in artikel 2, §§ 2 en 3, van de voormelde wet van 
19 mei 1994, of indien wij de in artikel 5 van dezelfde wet gestelde bepalingen overtreden (artikel 14 van de wet van 
4 juli 1989). 

 
 
Enkel voor Belgische kandidaten die op het grondgebied van een andere Lidstaat van de Europese Unie 

verblijven: 
 
Wij, ondergetekenden, Belgische kandidaten die op het grondgebied van een andere Lidstaat van de Europese Unie 

verblijven : 
 

Nummer van de kandidaat NAAM Voornaam 
   
   
   
   

 
Verklaren geen kandidaat te zijn in een andere Lidstaat. 
 
 
Enkel voor de kandidaten die onderdaan zijn van een andere Lidstaat van de Europese Unie : 
 
Wij, ondergetekenden, kandidaten die onderdaan zijn van een andere Lidstaat van de Europese Unie 
 

Nummer 
van de 
kandidaat 

NAAM Voornaam Nationaliteit Geboorte-
datum 

Geboorte-
plaats 

Laatste 
adres in de 
Lidstaat 
van 
herkomst 

Adres van 
hoofdverblijfplaats 
in België 

        
        
        
        
        

 
Verklaren : 

- Niet tegelijkertijd kandidaat te zijn in een andere Lidstaat ; 
- Niet geschorst te zijn van het passief kiesrecht in de Lidstaat van herkomst, ten gevolge van een individuele 

rechterlijke beslissing of een administratieve beslissing, voor zover deze beslissing het voorwerp kan uitmaken 
van een gerechtelijk beroep, 

 
 
 
 
 
 



12/12 

 
 
 

 

C/9 – Gelijktijdige  verkiezingen van 26 mei 2019 – www.verkiezingen.fgov.be   

 
 
 

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

Handtekening15 van de kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers, 
 

Kandidaten 
 

Naam en voornamen (13) Handtekening 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 
Kandidaten-opvolgers 

 

Naam en voornamen (13) Handtekening 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

                                                      
15 Door deze lijst te ondertekenen, neemt u hiervan kennis en gaat u akkoord met uw kandidaatstelling op deze lijst. Dit sluit echter niet uit dat er later 
nog wijzigingen aangebracht kunnen worden aan de desbetreffende lijst, die u met deze handtekening accepteert. De kandidatenlijsten worden 
ingediend tijdens het kandidatenweekend op 29 en 30 maart 2019 en voorlopig afgesloten op 1 april 2019. Na controle op onregelmatigheden worden 
de lijsten definitief afgesloten op 4 april 2019. Pas dan kan de lijst in kwestie als definitief beschouwd worden, mits er geen beroep werd ingesteld. 


