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                                                              FORMULIER ACD/2  
Nederlandse Kiescollege (1) 
Kieskring van  ....... 
Kantonhoofdbureau C 
van  ............ 
 ________ 
 
 VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, 
 VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 26 MEI 2019 
 
 B E R I C H T 
 ________ 
 
  De voorzitter van het kantonhoofdbureau C ..................... brengt ter kennis aan de kandidaten voor de 
verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer en het Vlaams Parlement dat zij/hij op dinsdag................... (5e dag 
vóór de stemming) tussen 14 en 16 uur op het volgend adres, ........................................................... 
.......................................................................... 
de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus in ontvangst zal nemen, alsmede voor de 
stemopnemingsbureaus C voor het Europese Parlement (2). 
 
  De kandidaten mogen ten hoogste één getuige en één plaatsvervangend getuige voor elk 
stembureau en stemopnemingsbureau C aanwijzen. 
 
  De kandidaten die samen zijn voorgedragen, mogen voor elk bureau slechts één getuige en één 
plaatsvervangend getuige aanwijzen. 
 
  De getuigen moeten kiezer zijn voor het Europese Parlement, de Kamer en het Vlaams Parlement in 
de voormelde kieskring voor het Vlaams Parlement. 
 
  De kandidaten mogen als getuige of plaatsvervangend getuige worden aangewezen. 
 
  De kandidaten geven het stembureau of het stemopnemingsbureau aan waar elke getuige gedurende 
de hele duur van de verrichtingen zijn opdracht zal vervullen.  Zij geven hiervan zelf kennis aan de door hen 
aangewezen getuigen.  Deze kennisgeving, door een van de kandidaten ondertekend, moet door de voorzitter van het 
kantonhoofdbureau worden medeondertekend. 
 
    Te ................., ................ 2019 
 

 De Voorzitter van het kantonhoofdbureau C. 
__________________ 
(1)Vlaamse kieskring of kieskring Brussel-Hoofdstad. 

(2)Bij huidige gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de federale Wetgevende Kamer en de Regionale Raden neemt het 

kantonhoofdbureau A voor de verkiezing van de Kamer de aanwijzing van de getuigen voor stemopnemingsbureaus A in 

ontvangst en het kantonhoofdbureau B voor de verkiezing van het Vlaams Parlement de aanwijzing van de getuigen voor de 

stemopnemingsbureaus B.  
 


