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FORMULIER D/18 
 
Kieskanton : ................ 
Kantonhoofdbureau B 
         _____ 

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT 
VAN 26 MEI 2019 

Brief aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus B. 
___________ 

 
 De voorzitter van het kantonhoofdbureau B aan Mevrouw, Mijnheer, ....………………………………... (1) 
Voorzitter van een stemopnemingsbureauB. 
 
 Mevrouw, Mijnheer, 
 
 Volgens de loting die vandaag heeft plaatsgehad, zal het  stemopnemingsbureau B nr. …..., dat u zal 
voorzitten, de stembiljetten moeten tellen die in de stembureaus nrs ..............……………........ zullen zijn neergelegd. 
 
 Voor uw bureau werden volgende bijzitters en plaatsvervangende bijzitters aangewezen : 
 
1. .............................................................................................................................. (2) 
2. .............................................................................................................................. 
3. .............................................................................................................................. 
4. .............................................................................................................................. 
5. .............................................................................................................................. (plaatsvervangend bijzitter) 
6. .............................................................................................................................. (plaatsvervangend bijzitter) 
7. .............................................................................................................................. (plaatsvervangend bijzitter) 
8. .............................................................................................................................. (plaatsvervangend bijzitter) 
 
 
 Uw bureau is gelegen te ..........………………........, …………………………….................straat, nr. .... . 
 
 Mijn bureau waar u, overeenkomstig artikel 161, 7e lid, van het Kieswetboek, het dubbel van de 
opnemingstabel moet indienen, zetelt te 
.................................................................…………………...................................................... 
……………………………………………………………………….................................................................................. 
...…....................................................................................................................................................................................
... 
 
 Indien het tijdens de telling nodig mocht zijn om contact met mij op te nemen, kunt u mij bereiken op het nr. 
........................... 
 

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

De Voorzitter van het Kantonhoofdbureau B, 
 
 
Aan .................................……………………….. 
Voorzitter van het stemopnemingsbureau B nr. .. 
……………………..........................straat, nr. .... 
................................…………………………...... 
 
__________________ 
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(1)  Bij huidige gelijktijdige verkiezingen van de Kamer, het Europese Parlement met de Regionale Parlementen is er tevens een 
kanton hoofdbureau A voor Kamer met stemopnemingsbureaus A; een kantonhoofdbureau B voor deze Regionale Parlementen 
met stemopnemingsbureaus B; een kantonhoofdbureau C voor het Europese Parlement met stemopnemingsbureaus C. 
(2) Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.). 
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BIJLAGE BIJ FORMULIER D/18 

Kieskanton : ............... 
Kantonhoofdbureau B 
         ________ 

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT 
VAN 26 MEI 2019. 

 
Proces-verbaal van de loting voor het aanwijzen van de stembureaus 

waarvan de stembiljetten door elk stemopnemingsbureau B 
moeten worden onderzocht. 

_________ 
 
 Op dinsdag 21 mei 2019 (5e dag vóór de stemming) om 16 uur gaat het kantonhoofdbureau B over tot de 
loting voor het aanwijzen van de stembureaus waarvan de stembiljetten door elk stemopnemingsbureau B moeten 
worden onderzocht. 
 
 De loting heeft volgende uitslag gegeven : 

Stemopnemingsbureaus 
B 

Stembureaus waarvan de stembiljetten door 
het stemopnemingsbureau moeten worden 

onderzocht 

Gemeente …. 

1e bureau Stembureaus nrs ............................ 

2e bureau Stembureaus nrs ............................ 

3e bureau Stembureaus nrs ............................ 

Gemeente …. 

4e bureau Stembureaus nrs ............................ 

5e bureau Stembureaus nrs ............................ 

6e bureau Stembureaus nrs ............................ 

7e bureau Stembureaus nrs ............................ 

8e bureau Stembureaus nrs ............................ 

Gemeente …. 

9e bureau Stembureaus nrs ............................ 

10e bureau Stembureaus nrs ............................ 

11e bureau Stembureaus nrs ............................ 

12e bureau Stembureaus nrs ............................ 

13e bureau Stembureaus nrs ............................ 
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14e bureau Stembureaus nrs ............................ 

15e bureau Stembureaus nrs ............................ 

Gemeente …. 

16e bureau Stembureaus nrs ............................ 

17e bureau Stembureaus nrs ............................ 

18e bureau Stembureaus nrs ............................ 

19e bureau Stembureaus nrs ............................ 

20e bureau Stembureaus nrs ............................ 

 
 De uitslag van de loting, die heden heeft plaats gehad, zal onmiddellijk worden medegedeeld aan de 
voorzitters van de stemopnemingsbureaus C en aan de voorzitters van de stembureaus. 
 
Te  ............….........., .……............ 2019. 
 

De Secretaris,    De bijzitter,     De Voorzitter 
 

De getuigen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


