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FORMULIER F/10bis 
 

DEEL A            
 

VERKIEZING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT 
EN VAN DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT 

VAN 26 MEI 2019 
 

DEEL A. 
 

Aanvraag tot het bekomen van eenzelfde volgnummer  
als aan een lijst voor de verkiezing van 

het Europese Parlement/van de Kamer toegewezen (1) _____ 
 
 Wij ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse 
leden van het Vlaams Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest door de ondertekenaars van de akte dd. 
............2019 
(Mevrouw, Mijnheer....................................................................................................................... en medeondertekenaars) 
(1) vragen of trekken het verzoek in waarbij gevraagd werd (2) dat aan onze lijst hetzelfde volgnummer wordt 
toegewezen als dat van de kandidatenlijst waarop voorkomen (3) :  

- Mevrouw, Mijnheer, ..................................................... en medekandidaten, voor de verkiezing van het 
Europese Parlement in het Nederlandse kiescollege tijdens de loting die zal gebeuren door de voorzitter van 
het hoofdbureau van het Nederlandse, Franse of Duitstalige kiescollege, afhankelijk van het geval, op de 
tweeënvijftigste dag voor de verkiezing van het Europees Parlement, voor een lijst die voorgedragen wordt 
voor deze verkiezing. (2) 

- Mevrouw, Mijnheer, ...................................................... en medekandidaten, voor de verkiezing van de 
Kamer in Kieskring Brussel-Hoofdstad (2); 
 

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

Handtekening van de 
kandidaten, 

 
 
 
 
 
 
 
 
_______ 
 
(1) - Aanvraag af te geven aan de voorzitter van het gewestbureau uiterlijk de 28ste dag vóór de stemming (zie artikel 38 – 

gevoegd bij dit formulier - van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden verkozen). 

    - Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.) . 
 
(2) Door te halen wat niet van toepassing is. 
 
(3) De naam en voornaam van de eerste kandidaat van de lijst vermelden. 
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FORMULIER F/10bis 
DEEL B           

Nederlandse Kiescollege 
        ________ 

VERKIEZING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT 
EN DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT 

VAN 26 MEI 2019 
 

DEEL B. 
 

Verklaring tot toestemming met een verzoek 
om toekenning, aan een kandidatenlijst voor de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en  
van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement van een aan een kandidatenlijst voor de verkiezing van 

het Europese Parlement/van de Kamer toegewezen volgnummer,  
____________ 

 
 Wij ondergetekenden, kandidaat-titularissen voor het Europese Parlement/voor de Kamer (3), voorkomende 
onder de drie eerste kandidaten van onze lijst : (1) 
 
Mevrouw, Mijnheer, .....................................................…………………………………………………………..............(2) 
....................................................................................……………………………………………………………………. 
 
verklaren toe te stemmen met het verzoek om toekenning aan de voor de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement (3) voorgedragen lijsten waarop de na te noemen 
kandidaten voorkomen : 

Administratief Arrondissement BRUSSEL-HOOFDSTAD 

 

 

 

 

 

 

van hetzelfde volgnummer  
- als hetwelke in het Nederlandse kiescollege aan onze kandidatenlijst voor het Europese Parlement 

toegewezen worden.(3) 
- als het welke in de Kieskring Brussel-Hoofdstad aan onze kandidatenlijst voor de Kamer toegewezen worden 

(3). 
 
Te ................., ..………........ 2019. 

 
Handtekeningen, 

_______ 
(1) - De toestemming moet gegeven worden door ten minste twee van de eerste drie kandidaat-titularissen. 
    - De woorden "voorkomende onder de drie eerste kandidaten van onze lijst" dienen geschrapt wanneer de lijst slechts één of 

twee kandidaten-titularissen telt. 
     (2) Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.). 
(3) Schrappen wat eventueel niet van toepassing is. 
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FORMULIER F/10bis 
DEEL C           

Nederlandse Kiescollege 
Gewestbureau 
Voorzitter 
   _____ 

VERKIEZING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT 
EN DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT 

VAN 26 MEI 2019 
 

DEEL C. 
 

Onderzoek van de aanvragen ter verkrijging van het 
volgnummer  

toegekend aan de lijsten voorgedragen voor het Europese Parlement/voor de Kamer. 
________________ 

 
I. De voorzitter van het gewestbureau van bovengenoemde Parlement heeft de eer aan de voorzitter van het 
collegehoofdbureau te Mechelen voor de verkiezing van het Europese Parlement/ aan de voorzitter van het 
kieskringhoofdbureau A te Brussel (1) te melden dat de hiernavermelde kandidaten voorkomend op de lijsten ingediend 
in zijn kieskring voor de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en van de Brusselse leden van het 
Vlaams Parlement (1), voor hun wederzijdse lijsten de toekenning hebben gevraagd voor het volgnummer dat aan de in 
onderstaande rubriek vermelde lijsten zal worden gegeven : (2) 
 

Nummer ... 
toegekend aan de 

lijsten : 
 

EUROPEES PARLE-
MENT/KAMER (3) (4) 

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

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

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

en medekandidaten 

Nummer ... 
toegekend aan de 

lijsten : 
 

EUROPEES PARLE-
MENT/KAMER (3) 

(4)..........…. 
............... 
............... 

 
en medekandidaten 

 

Nummer ... 
toegekend aan de 

lijsten : 
 

EUROPEES PARLE-
MENT/KAMER (3) 

(4).............. 
.............. 
.............. 

 
en medekandidaten 

 

Nummer ... 
toegekend aan de 

lijsten : 
 

EUROPEES PARLE-
MENT/KAMER (3) 

(4).............. 
.............. 
.............. 

 
en medekandidaten 

 

Nummer ... 
toegekend aan de  

lijsten : 
 

EUROPEES PARLE-
MENT/KAMER (3) (4) 

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

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

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

en medekandidaten 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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

 
De Voorzitter, 
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B. De Voorzitter van het collegehoofdbureau te Mechelen voor de verkiezing van het Europese Parlement/ De 
voorzitter van het Kieskringhoofdbureau A te Brussel (4)  laat weten aan de voorzitter van het gewestbureau voor de 
verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement  
 
a) dat de aanvragen van (4) 
 
 

........ (3) ............ ............ ............ 
 

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

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

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

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

en medekandidaten 

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

en medekandidaten 

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

en medekandidaten 

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

en medekandidaten 

............ 
 
 
en medekandidaten 

 
voor regelmatig zijn erkend; 
 
 
b) dat de aanvragen van (4) 
 
 

........ (3) ............ ............ ............ 
 

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

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

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

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

en medekandidaten 

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

en medekandidaten 

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

en medekandidaten 

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

en medekandidaten 

............ 
 
 
en medekandidaten 

 
 

niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan de toestemming voorzien bij artikel 38 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling 
van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement wordt verkozen (5). 

 
 
Te …, .............………...2019 

De Voorzitter,             
 
_________ 
(1) Eventueel schrappen wat niet van toepassing is. 
(2) In tweevoud op te maken, aangezien een exemplaar door de voorzitter van het collegehoofdbureau te Mechelen voor de 

verkiezing van het Europese Parlement bij de toestemmingsverklaringen gevoegd wordt. 
(3) Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.). 
(4) Doorhalen wat eventueel niet van toepassing is. 
(5) Zie ommezijde. 
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