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FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Dienst Verkiezingen

Handleiding voor de voorzitters van de telbureaus
(stemopnemingsbureaus)
Verkiezing:
Datum:
Referentie:
Versie:

Europees Parlement, Kamer en Gewest‐ en Gemeenschapsparlementen
…
QM805/EKG/…
14 februari 2019

Mevrouw de Voorzitter,
Mijnheer de Voorzitter,
Hierbij vindt u de handleiding voor de voorzitters van de stemopnemingsbureaus (telbureaus). Ze geeft u een
chronologisch overzicht van de acties die u moet uitvoeren vóór en op de dag van de verkiezingen.
Als voorzitter van het stemopnemingsbureau bent u verantwoordelijk voor het bureau, de secretaris en de
bijzitters. Voor geslaagde verkiezingen is het belangrijk dat u uw opdracht met zorg en verantwoordelijkheid
uitvoert. De beslissingen die u neemt binnen uw stemlokaal, zijn immers onherroepelijk. Zodra u in uw lokaal
bent binnengetreden, moet u absoluut onpartijdig zijn bij de uitoefening van uw opdracht. U zorgt er niet alleen
voor dat niemand het verloop en de uitkomst van de telling in uw lokaal kan beïnvloeden, maar u weerhoudt
zich zelf van elke partijdige houding.
U staat er natuurlijk niet alleen voor. U kunt voor begeleiding steeds terecht bij de voorzitter van het
kantonhoofdbureau en de dienst Verkiezingen van de gemeente. Hun telefoonnummers kunt u noteren op de
volgende pagina.
Neem even de tijd om deze handleiding te lezen. Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te
nemen met de verantwoordelijken van het kantonhoofdbureau.
Deze handleiding geeft u een overzicht van de algemene regels waaraan u zich moet houden tijdens de
uitvoering van uw opdracht. Als bijlage vindt u ook:
1. STAPPENPLAN: een chronologisch overzicht van de acties die u en uw bureau moeten ondernemen
(bijlage 1);
2. OP TE MAKEN OMSLAGEN: Een overzicht van de diverse omslagen die u zal moeten opmaken aan
het einde van de stemming en de bestemming van deze omslag (bijlage 2)
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Indien u meer uitleg wenst, kan u volgende wettelijke bepalingen raadplegen:
1. de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement
2. de bijzondere wet en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale
Staatsstructuur (voor wat de verkiezing van het Vlaams Parlement betreft)
3. het Algemeen Kieswetboek

Het is erg belangrijk dat u de getuigen van de politieke partijen gepast ontvangt. Zij kunnen hun opmerkingen
laten opnemen in het proces‐verbaal, maar ze moeten zich op de achtergrond houden en zich passend
gedragen. Een getuige mag de stemming niet proberen te beïnvloeden en mag de orde niet verstoren. Als hij dit
wel doet, moet u tussenkomen. Ook bij derden die problemen veroorzaken, komt u tussen. U mag hiervoor de
ordediensten inschakelen.
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Deze handleiding, de wetteksten, formulieren en veel andere toelichtingen die
nuttig zijn tijdens deze verkiezingen (verkiezingsagenda, FAQ,…) kunt u bekijken
op de website van het Departement
www.verkiezingen.fgov.be

Brussel, …
Pieter DE CREM
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
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No
oteer hier de
d telefoonn
nummers die nuttig ku
unnen zijn bij
b eventuelee probleme
en :
• Gem
meente :
……………………
…………………
……………………
…..
…………………………
• Dien
nst Verkiezingen :
…………………………
……………………
…………………
……………………
…..
• Kan
ntonhoofdbu
ureau :
…………………………
……………………
…………………
……………………
…..
• Voo
orzitter van het kantonh
hoofdbureaau :
…………………………
……………………
…………………
……………………
…..
• Secretaris van d
de kantonvo
oorzitter :
…………………………
……………………
…………………
……………………
…..
• Indiien deze nummers u weerden mede
egedeeld: V
Voorzitters van
v de stembureaus waaarvan u de telling
verzekert :
……………………
…………………
……..
1. ……
……………………
…………………
……..
2. ……
3. ……
……………………
…………………
……..
4. ……
……………………
…………………
……..
• And
dere :
…………………………
………………
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Voorafgaande opmerking:
Bij gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het
Vlaams Parlement, zijn de telbureaus die zetelen in de hoofdplaats van het kieskanton opgedeeld in:
telbureaus A die werken voor de verkiezing van de Kamer en die dus de WITTE stembiljetten tellen;
telbureaus B die werken voor de verkiezing van het Vlaams Parlement en die dus de ROZE stembiljetten
tellen;
telbureaus C die werken voor de verkiezing van het Europees Parlement en die dus de BLAUWE
stembiljetten tellen.
De kantonhoofdbureaus zijn eveneens opgedeeld in:
kieskantonhoofdbureau A dat werkt voor de verkiezing van de Kamer
kieskantonhoofdbureau B dat werkt voor de verkiezing van het Vlaams Parlement/Waals Parlement
kieskantonhoofdbureau C dat werkt voor de verkiezing van het Europees Parlement

Deze handleiding vermeldt eveneens de formulieren die u moet gebruiken. Deze zijn gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad. Gelieve op te merken dat op alle formulieren waarop namen ingevuld moeten worden,
elke naam en voornaam voorafgegaan moet worden door de vermelding: Mw. (Mevrouw) of M. (Mijnheer).
Opgelet:
1. de naam van een formulier voor de Kamer begint met de letter A;
2. de naam van een formulier voor het Europees Parlement begint met de letter C;
3. de naam van een formulier voor het Vlaams Parlement begint met de letter D;
4. de naam van een formulier voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en
het Vlaams Parlement begint met de letters ACD.
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I.

V
Vóór de stemdag

1. Aanwijzing van de leden van uw burreau.
1.1. Uw
U aanwijzin
ng
Drie dagen
d
voord
dien, d.w.z. op 23 mei 20191, worrdt u aangew
wezen als voorzitter
v
vaan een telbureau door de
2
voorzzitter van heet kantonho
oofdbureau
u C . (Hiertooe gebruikt hij het form
mulier ACD/33).
e aanwijzinggsbrief zit oo
ok een ontvvangstbewijjs. Gebruik dit om binn
nen de achttenveertig uur
u uw
Bij de
aanw
wezigheid tee bevestigen
n aan de vo
oorzitter vann het kantonhoofdbure
eau C. Als u niet aanwe
ezig kunt zijjn,
moett u dit binneen de achtenveertig uu
ur melden e n de nodige
e bewijsstukkken voor uuw afwezigh
heid toevoeegen.
Om portvvrijdom te krijgen, geb
bruikt u de envelop diie bij de aanwijzingsbrrief zit en waarop
w
volggende
oorkomen:
vermeldingen vo
‐
«Verkiezin
ngen van heet Europeess Parlemennt, de Kame
er van Volk
ksvertegenw
woordigers en het Vlaams
V
Parlementt van 26 meii 2019»;
‐
«Kieswet »
»;
‐
«Portvrijdo
om»;
‐
Onderaan links: «Afzeender: Voorrzitter van hhet telburea
au nr. …».
1.2. De
D aanwijzin
ng van uw bijzitters
b
en plaatsvervaangende bijzzitters
Ten laaatste drie d
dagen voorr de verkieziing, d.w.z. o
op 23 mei 2019,
2
zal de voorzitter vvan het kan
ntonhoofdbureau
3
C vie
er bijzitters en vier plaaatsvervange
ende bijzitteers aangedu
uid hebben..
Hun naam,
n
voorn
naam en ad
dres zullen u worden m
medegedeeld vóór de stemming:
‐
met het fo
ormulier A/1
16 indien u voorzitter bbent van ee
en telbureau
u A;
‐
met het fo
ormulier D/1
18 indien u voorzitter bbent van ee
en telbureau
u B;
ormulier C/2
22 indien u voorzitter bbent van ee
en telbureau C.
‐
met het fo
Bewaar ditt formulier zorgvuldig (in uw dosssier) en bre
eng het mee
e op de dagg van de verrkiezing. He
et zal
het voor u mogeelijk maken om uw bureau samen
n te stellen.

1

Dit iss een uiterste datum.
Ook indien u ben
nt aangewezen als voorzitter van eenn telbureau A of B, zal u worden aan gewezen door de voorzittter
van he
et kantonhoofdbureau C.
C Dit zal in de
d meeste geevallen een vrederechter
v
r zijn, of zijn plaatsvervan
nger.
Alle andere verrichtingen voor het telbure
eau A, B en C zullen word
den uitgevoerd door de vvoorzitter van het
kantonhoofdbureaau A, B en C..
3
Dit iss een uiterste datum.
2
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1.3. De
D aanwijzin
ng van uw seecretaris
U kiesst zelf de seecretaris van uw bureau. Deze keuuze is vrij, de enige voo
orwaarde diie door de wet
w gesteld
wordt, is dat de secretaris kiezer
k
moet zijn:
‐ in he
et kanton (vvoor stemopnemingsbureau C ‐ veerkiezing vaan het Europees Parlem
ment);
‐ in de
e kieskring (voor stemo
opnemingsbureau A enn B ‐ verkiezzing van de Kamer en hhet Vlaams Parlement)).
Opgelet: de kandidaten voo
or de verkie
ezing mogenn geen deel uitmaken van
v het burreau.
De secretaaris mag nie
et tussenkomen in de b
beslissingen
n van het te
elbureau. D
Dit mogen enkel
e
de
voorzzitter en de bijzitters.
Verm
meld de naam, de voorrnaam en he
et adres va n de secrettaris die u gekozen
g
heeeft op de fo
ormulieren A/16,
D/18 of C/22 (ziee hierboven
n).

2. Ken
nnisgeving vvan de stem
mbureaus waarvan
w
ud
de stemmen
n zal opnem
men
De dinsdag vóórr de stemmiing, 21 mei 2019, om 116 uur, houden de voo
orzitters vann de kanton
nhoofdbureaus A,
B en C een lotingg om te bep
palen welke stembureaaus door we
elke telbure
eaus geteld zullen word
den.
Het adres waar u
uw bureau zal
z zetelen en het resuultaat van de
eze loting zal u wordenn meegedee
eld:
door de vo
oorzitter vaan het kantonhoofdbu reau A mett het formu
ulier A/16 inndien u voorzitter ben
nt van
een telbureau A;
door de vo
oorzitter vaan het kantonhoofdbu reau B mett het formu
ulier D/18 inndien u voo
orzitter ben
nt van
een telbureau B;
door de vo
oorzitter vaan het kantonhoofdbu reau C mett het formu
ulier C/22 inndien u voo
orzitter ben
nt van
een telbureau C.
Bewaar d
dit formulie
er zorgvuldiig en breng het de dagg van de verrkiezing meee.

materieel vaan uw bureau
3. Inrichting en m
i
is en dat het materieel dat
d nodig is voor de uittoefening vaan zijn
U zorrgt ervoor dat uw bureau correct ingericht
opdraacht, aanweezig is.
Het meu
ubilair, hett materieel, de omsllagen en de
d benodig
gdheden w
worden voo
orzien doo
or het
gemeenttebestuur. De
D formulie
eren zullen u daarente
egen geleve
erd wordenn door de vo
oorzitter vaan het
w kieskanto
on. Indien n
nodig, neem
m met hen contact op.
hoofdburreau van uw
U vind
dt hierondeer een lijst vaan het nodige meubilaiir en materiieel.
S
air
3.1. Stemmeubila
1.
2.

voldoende tafels en sttoelen voor de leden vaan het bureaau;
tafels voor het klasserren van de stembiljette
s
en.
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3.2. Verschillende omslagen
Om na de telling de nodige pakken te maken, moet het bureau beschikken over de volgende omslagen4:
WITTE omslagen voor het telbureau A (Kamer)

‐

Voor elke voorgedragen lijst, een omslag met de vermelding: “Stembiljetten waarop uitsluitend
bovenaan een lijst is gestemd”

‐

Voor elke voorgedragen lijst, een omslag met de vermelding: “Stembiljetten waarop alleen naast de
naam van één of meerdere kandidaat‐titularissen is gestemd OF waarop tegelijkertijd bovenaan een
lijst is gestemd en naast de naam van één of meerdere kandidaat‐titularissen”

‐

Voor elke voorgedragen lijst, een omslag met de vermelding: “Stembiljetten waarop alleen naast de
naam van een of meerdere kandidaat‐titularissen en kandidaat‐opvolgers is gestemd OF waarop
tegelijkertijd bovenaan een lijst is gestemd en naast de naam van één of meerdere kandidaat‐
titularissen en kandidaat‐opvolgers”

‐

Voor elke voorgedragen lijst, een omslag met de vermelding: “Stembiljetten waarop alleen naast de
naam van één of meerdere kandidaat‐opvolgers is gestemd OF tegelijkertijd bovenaan een lijst is
gestemd en naast de naam van één of meerdere kandidaat‐opvolgers»

‐
‐
‐
‐
‐

Een omslag met de vermelding: «Betwiste biljetten ‐ geldig»
Een omslag met de vermelding: «Betwiste biljetten ‐ ongeldig»
Een omslag met de vermelding: «Blanco of ongeldige stembiljetten»
Een omslag met de vermelding: «Proces‐verbaal van de stemopnemingsverrichtingen»
Een omslag met de vermelding: «Tabel met de uitslag van de stemopneming»

ROZE omslagen voor het telbureau B (Vlaams Parlement)

4

‐

Voor elke voorgedragen lijst, een omslag met de vermelding: “Stembiljetten waarop uitsluitend
bovenaan een lijst is gestemd”

‐

Voor elke voorgedragen lijst, een omslag met de vermelding: “Stembiljetten waarop alleen naast de
naam van één of meerdere kandidaat‐titularissen is gestemd OF waarop tegelijkertijd bovenaan een
lijst is gestemd en naast de naam van één of meerdere kandidaat‐titularissen”

‐

Voor elke voorgedragen lijst, een omslag met de vermelding: “Stembiljetten waarop alleen naast de
naam van een of meerdere kandidaat‐titularissen en kandidaat‐opvolgers is gestemd OF waarop
tegelijkertijd bovenaan een lijst is gestemd en naast de naam van één of meerdere kandidaat‐
titularissen en kandidaat‐opvolgers”

‐

Voor elke voorgedragen lijst, een omslag met de vermelding: “Stembiljetten waarop alleen naast de
naam van één of meerdere kandidaat‐opvolgers is gestemd OF tegelijkertijd bovenaan een lijst is
gestemd en naast de naam van één of meerdere kandidaat‐opvolgers»

‐
‐
‐
‐
‐

Een omslag met de vermelding: «Betwiste biljetten ‐ geldig»
Een omslag met de vermelding: «Betwiste biljetten ‐ ongeldig»
Een omslag met de vermelding: «Blanco of ongeldige stembiljetten»
Een omslag met de vermelding: «Proces‐verbaal van de stemopnemingsverrichtingen»
Een omslag met de vermelding: «Tabel met de uitslag van de stemopneming»

BIJLAGE II geeft een overzicht van de verschillende omslagen, hun bestemming en inhoud
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BLAUWE omslagen voor het telbureau C (Europees Parlement)

‐

Voor elke voorgedragen lijst, een omslag met de vermelding: “Stembiljetten waarop uitsluitend
bovenaan een lijst is gestemd”

‐

Voor elke voorgedragen lijst, een omslag met de vermelding: “Stembiljetten waarop alleen naast de
naam van één of meerdere kandidaat‐titularissen is gestemd OF waarop tegelijkertijd bovenaan een
lijst is gestemd en naast de naam van één of meerdere kandidaat‐titularissen”

‐

Voor elke voorgedragen lijst, een omslag met de vermelding: “Stembiljetten waarop alleen naast de
naam van een of meerdere kandidaat‐titularissen en kandidaat‐opvolgers is gestemd OF waarop
tegelijkertijd bovenaan een lijst is gestemd en naast de naam van één of meerdere kandidaat‐
titularissen en kandidaat‐opvolgers”

‐

Voor elke voorgedragen lijst, een omslag met de vermelding: “Stembiljetten waarop alleen naast de
naam van één of meerdere kandidaat‐opvolgers is gestemd OF tegelijkertijd bovenaan een lijst is
gestemd en naast de naam van één of meerdere kandidaat‐opvolgers»

‐
‐
‐
‐
‐

Een omslag met de vermelding: «Betwiste biljetten ‐ geldig»
Een omslag met de vermelding: «Betwiste biljetten ‐ ongeldig»
Een omslag met de vermelding: «Blanco of ongeldige stembiljetten»
Een omslag met de vermelding: «Proces‐verbaal van de stemopnemingsverrichtingen»
Een omslag met de vermelding: «Tabel met de uitslag van de stemopneming»

Omslag bestemd voor de voorzitter van het kantonhoofdbureau A – voor alle telbureaus
Een omslag bestemd om er de lijst voor de betaling van het presentiegeld in te steken
Tijdens de telling kunnen de telbureaus genoodzaakt zijn om elkaar de stembiljetten die niet voor hen bestemd
zijn en die bij vergissing in de foute stembus werden gestoken (of in een foute harmonicaomslag), te bezorgen.
Hiertoe beschikt het telbureau over
Een WITTE omslag met de vermelding: «Stembiljetten voor de verkiezing van de Kamer die werden
gevonden in de stembus van het Europees Parlementen het Vlaams Parlement» (telbureaus B en C).
Een ROZE omslag met de vermelding: «Stembiljetten voor de verkiezing van het Vlaams Parlement die
werden gevonden in de stembus van het Europees parlement en de Kamer » (telbureaus A en C);
Een BLAUWE omslag met de vermelding: «Stembiljetten voor de verkiezing van het Europees Parlement
die werden gevonden in de stembus van de Kamer en het Vlaams Parlement» (telbureaus A en B).
Aangezien de voorzitters van de stembureaus gevraagd werden de stembussen te openen bij het einde van de
stemming, zou deze situatie zich normaal gezien niet mogen voordoen.
3.3. Verschillende etiketten
Na de telling maakt het bureau de pakken die bestemd zijn voor
1.
het provinciehoofdbureau (Verkiezing van het Europees Parlement, stemopnemingsbureau C) of het
hoofdbureau van de kieskring (Verkiezing van de Kamer, stemopnemingsbureau A en het Vlaams
Parlement, Stemopnemingsbureau B);
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2.
3.
4.

de griffie van de rechtbank van eerste aanleg (of de vrederechter5)
de provinciegouverneur.
De kantonvoorzitter A

Hij zal beschikken over de etiketten die bedoeld zijn om op deze pakken te kleven.
3.4. Kantoorbenodigheden
Uw bureau moet over de nodige benodigdheden beschikken: schrijfgerief, papier, plakband, zegellak en
blauw, wit en roos inpakpapier,…
3.5. Formulieren
Zorg ervoor dat u de formulieren heeft die nodig zijn voor de goede werking van uw bureau. De volgende
documenten zijn noodzakelijk in voldoende hoeveelheid:
Beschrijving
Bureau A
Bureau C
Bureau D
Ontvangstbewijs voor afgifte van de Formulier
Formulier
Formulier C/25
stembiljetten
A/21
D/23
Proces‐verbaal
van
de Formulier
Formulier
Formulier C/26
stemopnemingsverrichtingen
A/22
D/24
Tabel met de uitslagen van de Bijlage
1 Bijlage
1 Bijlage 1 formulier
stemopneming
formulier
formulier
C/26
A/22
D/24
Lijst voor de betaling van het presentiegeld Bijlage
Bijlage
Bijlage
formulier
formulier
formulier
C/26
A/22
D/24
Voor elk van de voorgedragen lijsten beschikt het bureau over tabellen die het mogelijk maken om de
naamstemmen te tellen.

5

Indien er in de hoofdplaats van het kieskanton geen vredegerecht is.
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II.

De d
dag van de
e verkiezin
ng

1. Ontvangst van
n de te telle
en stembilje
etten.
De bu
ureaus moetten beginneen met de te
elling om 155 uur:
U zorgt ervoor daat u met uw
w secretaris aanwezig bbent 15 minuten vóór het
h vastgesteelde uur om
m met de telling te
begin
nnen.
De ste
embussen o
of omslagen
n met de ste
embiljetten die uw bure
eau moet op
pnemen zul len u afgege
even wordeen
1.
tegen ontvvangstbewijs (formulierr A/21), dooor de voorziitters van de
e stembureeaus indien u voorzitterr bent
van een telbureau A;
e stembureeaus indien u voorzitterr bent
2.
tegen ontvvangstbewijs (formulierr D/23), dooor de voorziitters van de
van een telbureau B;
3.
tegen ontvvangstbewijs (formulierr C/25), dooor de voorzitters van de
e stembureeaus indien u voorzitterr bent
van een telbureau C.

Voor elk bureau dat u moet tellen, ontvvangt u ook het volgend
de:
een omslag met een exemplaarr van het pproces‐verbaaal van hett stembureaau waarbij het geparaafeerd
1.
stembiljetm
model gevoegd is;
een omslagg met een exemplaar
e
van de aansttiplijsten (alleen voor te
elbureaus A en C);
2.
een omslagg met de steembiljetten die van de kiezers werrden terugge
enomen;
3.
4.
een omslagg met de nieet‐gebruikte
e stembiljettten.
Ga na off de pakken
n en stemb
bussen (of harmonicao
omslagen) naar behorren verzege
eld zijn en of de
stempelss intact zijn. Als dit nie
et het gevaal is, laat u uw opmerrkingen opttekenen op
p het afgele
everde
ontvangsstbewijs en laat u deze opnemen iin het proce
es‐verbaal van
v uw bureeau.
uw bureau.
2. Vorming van u
m
zod
dat de tellinng op het vaastgestelde uur
u kan begginnen.
U vorrmt uw bureeau zo snel mogelijk
O
van de bijzitterss
2.1. Onthaal
De bijzitters en plaatsvervangende biijzitters vann uw bureaaus moeten
n zich aanbbieden in het
h bezit vaan de
wijzingsbrief die hun doo
or de voorziitter van hett kantonhoo
ofdbureau werd toegeezonden.
aanw
Als de
e vier titularris‐bijzitters aanwezig zijn,
z mag u dde plaatsverrvangende bijzitters
b
onttslaan.
en van de leeden verhind
derd of afwezig is op heet ogenblik van de samenstelling vvan het bure
eau, vult hett
Als ee
bureaau zichzelf aaan door een
n van de plaaatsvervanggende bijzittters aan te wijzen.
w
Als dde leden van
n het bureau het
niet eens
e
zijn oveer deze aanw
wijzing, is de stem van het oudste lid doorslag
ggevend.
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Deel aan
n de voorzittter van het kantonho
oofdbureau de namen mee van dde bijzitterss die zich zonder
geldige reden niet of
o laattijdig hebben aaangeboden (Formulier A/22, C/266 of D/24).

2.2. Binnenlaten
B
van de getu
uigen
Zodraa het bureau
u gevormd is,
i worden de
d getuigen binnengelaaten.
Elke lijst heeft eeen getuige en
e een plaattsvervangennde getuige kunnen aan
nduiden perr telbureau.
De enige getuiggen die mo
ogen zetelen in uw buureau zijn zij die een brief kunnnen overlegggen die ad hoc
ondertekend w
werd door een van de kandid aten en medeondert
m
tekend dooor de voo
orzitter van
n het
kanto
onhoofdburreau en die conform is met
1.
formulier A
A/20 (getuiggen in de te
elbureaus A)).
2.
formulier D/22 (getuigen in de te
elbureaus B)).
3.
formulier A
ACD/10 (getuigen in de
e telbureauss C)
ng mag de titelvoerendde getuige vervangen
v
worden
w
dooor zijn plaatssvervanger en
Vóór het begin vvan de tellin
omge
ekeerd, maaar de titelvo
oerder en de
e plaatsvervvanger kunnen elkaar niet meer aaflossen zod
dra de tellin
ng
begon
nnen is.
de lijst geen
n enkele gettuige tegen
nwoordig is,, laat het buureau, al was
w het ook in de
Als van eeen bepaald
loop van de verrichttingen, de eerste
e
getu ige van dezze lijst toe, die zich aannmeldt en zijn
z
hoedaniggheid bewijjst. De aanw
wezigheid vvan de getuigen is een waarborg vvoor de reggelmatigheiid van
de verkieezing en mo
oet zoveel mogelijk
m
wo
orden verge
emakkelijktt.
2.3. De
D eedafleggging
s
en
n de getuigeen de eed afleggen.
a
Da
aarna legt u uw eed af,, in het bijzijjn van
U laatt dan de bijzitters, de secretaris
het saamengestelde bureau.
Voor de leden vaan het bureeau is de forrmule van dde eed: “Ik zweer
z
dat ikk de stemm
men getrouw
w zal opnem
men en
het geeheim van d
de stemming
g zal bewarren”.
Voor de getuigen
n is de formule van de eed:
e “Ik zweeer dat ik heet geheim va
an de stemm
ming zal bew
waren”.

2.4. Lijst voor de betaling van het prese
entiegeld enn reisvergoedingen
Laat de
d lijst voo
or de betaling van het presentieggeld (bijlage
e bij het proces‐verbaaal) in tweevoud invulllen en
ondertekenen door de leden van uw
w bureau. Zorg ervoor dat elk lid
d zorgvuldigg de gegevens die hij heeft
opgeggeven, naleeest, in het bijzonder
b
zijn bankrekenningnumme
er.
De am
mbtenaren van de Vlaaamse overheid die afst and doen van
v hun presentiegeld oom een verrlofdag te ku
unnen
krijge
en, vullen in
n plaats van
n hun reken
ningnummeer een rij nu
ullen in. Ze
e vullen hunn rijksregistternummerr in en
vinken in de laattste kolom dienstvrijste
d
elling aan.
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1.

2.

Steek een exem
mplaar van deze
d
lijst in een afzond
derlijke verzegelde om
mslag. U bezzorgt deze
omsllag onmiddellijk na he
et afsluiten vvan de stem
mming aan de voorzittter van het
kantonhoofdbu
ureau A .
Bewaaar het twe
eede exemp
plaar zorgvu
uldig (dit zo
ou nuttig ku
unnen zijn iin geval van
n probleme
en bij
de beetaling van een van de
e leden van
n uw bureau
u)…

De leden van de kiesbureau
us hebben recht op eenn reisvergoe
eding wanneer zij zete len in een gemeente
g
w
waar
zij nie
et in het bevvolkingsregister zijn inggeschrevenn.
De vo
oorzitter of de bijzitter heeft bovendien rechtt op een vergoeding vo
oor de reizeen die door wettelijke
bepallingen zijn o
opgelegd en
n hij met zijn eigen voeertuig verriccht voor de voorgeschrreven overb
brenging van
n
stukkken.
Het bedrag
b
van d
de reisvergo
oeding is vaastgelegd opp 0,20 euro per afgeleg
gde kilometter.
Deze reisvergoed
ding kan on
nline worden aangevra agd (cfr linkk op www.vverkiezingenn.fgov.be) U kan eveneeens
het fo
ormulier AC
CD/15 invulllen. Deze scchuldvorderring moet binnen
b
de drrie maande n na de verrkiezing
opgesstuurd word
den naar dee Federale Overheidsdi
O
ienst Binnenlandse Zakken, Directi e van de
Verkiezingen/Veerplaatsingsonkosten, Park
P Atrium
m, Koloniënsstraat 1, 100
00 Brussel.
de bedrag zaal overgeschreven worrden op de bankrekening van de sschuldeiser..
Het verschuldigd

2.5. Verzekerings
V
spolis
Ter in
nformatie, eer wordt eveeneens een
n verzekerinngspolis afge
esloten doo
or de Federaale Overheiidsdienst
Binne
enlandse Zaaken ten voo
ordele van de
d leden vaan de stemb
bureaus. Die
e dekt:
1.
de lichameelijke schadee die voortvvloeit uit onngevallen diie de leden van de stem
mbureaus zijn overkom
men
tijdens de uitoefeningg van hun opdracht of oop de heen‐ en terugw
weg van hunn hoofdverb
blijfplaats naaar de
un bureau.
vergaderpllaats van hu
2.
de burgerlijke aanspraakelijkheid die voortvlooeit uit de schade
s
die door
d
hun tooedoen of scchuld werd
ht aan derd
den bij de uitoefening vvan hun opd
dracht of op
p de heen‐ een terugweg van hun
toegebrach
hoofdverblijfplaats naaar de vergaaderplaats vvan hun burreau.

3. Beggin van de ttelling.
Het bureau
b
begin
nt met de teelling zodra het alle pakkken en omsslagen uit de aangewezzen
stemb
bureaus heeeft ontvangen, nadat nagegaan weerd dat de pakken
p
met stembiljetteen (of de ste
embussen) goed
geslotten zijn en d
de zegels niet geschond
den zijn.
In he
et proces‐veerbaal noteeert u de eventuele oopmerkinge
en die u daarnet ookk al genote
eerd heeft op de
ontvaangstbewijzeen die u heeeft afgegeve
en.
4. Op
pening van d
de stembussen en omsslagen
U ope
ent de stembussen (of de
d harmonicaomslagenn) en telt de
e stembiljettten zonder zze te open te vouwen.
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4.1. U mag enke
el de stem
mbussen of omslagen met de neergelegde
n
e (ingevuld
de) stembiljjetten
openen. A
Alle andere
e omslagen (met de terruggenome
en stembilje
etten, de onngebruikte stembiljette
s
en, de
processen
n‐verbaal van de stembureaus en
n de aanstip
plijsten) moe
eten gesloteen blijven.
Om de telling en
4.2.
n de controlle hiervan te
t vergemakkelijken, ttelt u de ste
embiljetten per
en elastiek. Om het totaal aantal biljetten tee bekomen,,
50 en bundelt u elk pak met ee
vermeniggvuldigt u het
h aantal pakken
p
mett 50 en telt u hierbij he
et aantal billjetten van het laatste
e pak
op, als diit minder daan 50 biljettten bevat.
Opmerking voor de telbureauss A :
 D
De Belgen in
n het buiten
nland die st emmen per briefwisse
eling, sturenn hun stem
mbiljet voor de
Kaamer terugg naar het kieskringhoo
ofdbureau van
v hun pro
ovincie in B
België. Deze
e stembiljettten
w
worden van hieruit verd
deeld over de telburea
aus die zich
h in het kannton bevind
den in de
ho
oofdplaats van de kiesskring. Als d
dit kanton elektronisc
e
h stemt, woordt een an
nder kanton
n
aaangeduid, waar
w
wel traditioneel w
wordt gestemd, om de
eze stembilljetten te te
ellen.
N.B. In het kieskanto
on Sint‐Gen
nesius‐Rode
e worden deze stem
mbiljetten geteld
g
doo
or het
teelbureau daat aangewe
ezen wordtt door de voorzitter
v
van
v het kanntonhoofdb
bureau van
n Sint‐
Genesius‐Ro
ode (Kieswe
etboek, art. 180septiess, §5, vierde
e lid).
 A
Als in uw telbureau stembiljetten van Belgen
n in het buittenland getteld worden
n, moet u deze
d
sttembiljetten vóór de telling met d
de stembiljetten van de
d Belgischee stembure
eaus menge
en.
 Uw kantonvo
oorzitter za
al u laten w
weten of uw
w telbureau ook stemb iljetten van
n Belgen in het
uitenland moet
m
tellen. Het aantaal van die sttembiljetten
n wordt eveeneens vermeld in hett
bu
met de and
prroces‐verbaaal vóór die
e stembiljettten gemen
ngd en geteld worden m
dere
sttembiljetten.
Opmerking voor de telbureauss C :
 D
De Belgen in
n het buiten
nland die st emmen per briefwisse
eling, sturenn hun stem
mbiljet terugg naar
hu
un provinciiehoofdbureau in Belggië. Deze ste
embiljetten
n worden vaan hieruit verdeeld
v
ovver de
teelbureaus die
d zich in het kanton b
bevinden in
n de hoofdp
plaats van hhet provinciiehoofdburreau.
A
Als dit kanto
on elektronisch stemt, wordt een ander kantton aangedduid, waar wel
w traditio
oneel
w
wordt gestem
md, om dezze stembiljeetten te tellen.
Als in uw telbureau stembiljetten van Belgen
n in het buittenland getteld worden
n, moet u deze
d
 A
sttembiljetten vóór de telling met d
de stembiljetten van de
d Belgischee stembure
eaus menge
en.
Uw kantonvo
oorzitter za
al u laten w
weten of uw
w telbureau ook stemb iljetten van
n Belgen in het
bu
uitenland moet
m
tellen. Het aantaal van die sttembiljetten
n wordt eveeneens vermeld in hett
prroces‐verbaaal vóór die
e stembiljettten gemen
ngd en geteld worden m
met de and
dere
sttembiljetten.

Het aantal
a
gevonden stembiljetten pe
er stembureeau wordt genoteerd op het prooces‐verbaal. Deze telling zal
zorgvvuldig opnieeuw uitgevo
oerd worde
en als het rresultaat niet overeenkomt met het cijfer op
o de nota bij de
stemb
bus of de haarmonicaom
mslag.
Dit aaantal wordtt ook opgeenomen in de samenvvattende tabel die bij het process‐verbaal ge
evoegd is, op
o de
plaatssen die hierronder met rechthoeken zijn aangeeduid.
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In de stembus Bureau nr. ........
gevonden
Bureau nr. ........
stembiljetten Bureau nr. ........
Totaal

Blanco
of
stembiljetten
Geldige stembiljetten

........... stembiljetten
........... stembiljetten
........... stembiljetten
………

ongeldige
‐ ……….
__________
…………..

4.3. Als u stembiljetten vindt die bedoeld zijn voor de andere verkiezing, steekt u deze in de
daarvoor bedoelde omslag die u verzegelt en onmiddellijk bezorgt aan het telbureau dat deze had
moeten ontvangen. Het aantal stembiljetten en hun herkomst worden opgenomen in het proces‐verbaal.
Deze situatie zou zich echter niet mogen voordoen, aangezien de voorzitters van de stembureaus
gevraagd werden om de stembussen te openen bij het einde van de stemming.

5. Mengen van de stembiljetten.
De voorzitter en een van de leden van het telbureau leggen de dichtgevouwen stembiljetten van de
verschillende stembureaus op één stapel en mengen ze goed door elkaar.
NB : In het kieskanton Sint‐Genesius‐Rode :
klasseert het telbureau A in de eerste plaats de stembiljetten naargelang de stem werd uitgebracht voor
de kieskring Brussel‐Hoofdstad of voor de kieskring Vlaams‐Brabant. Vervolgens gaat het bureau over
tot de telling voor elke kieskring, zoals hieronder vermeld.
klasseert het telbureau C in de eerste plaats de stembiljetten naargelang de stem werd uitgebracht voor
het Nederlandse of het Franse kiescollege. Vervolgens gaat het bureau over tot de telling voor elke
kieskring, zoals hieronder vermeld.

6. Eerste indeling van de stembiljetten.
Daarna vouwt het bureau de stembiljetten openen deelt ze in naar volgende categorieën:
1.

stembiljetten met geldige stemmen voor de eerste lijst of voor kandidaten van deze lijst
Overeenkomstig artikel 144 van het Algemeen Kieswetboek, zijn de stembiljetten geldig waarop de
kiezer zijn stem heeft uitgebracht voor eenzelfde lijst :
1.
ofwel in het stemvakje bovenaan;
2.
ofwel naast de naam van één of meerdere kandidaat‐titularissen;
3.
ofwel naast de naam van één of meerdere kandidaat‐opvolgers;
4.
ofwel naast de naam van één of meerdere kandidaat‐titularissen en van één of meerdere
kandidaat‐opvolgers.
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Als eeen kiezer binnen
b
éénzzelfde lijst zzowel een lijststem he
eeft uitgebrracht, als een stem naaast de
naam
m van één of
o meerderre kandidaaat‐titularisssen en/of kandidaat‐o
k
opvolgers, is deze stem
m toch
e
e
geldiig en word
dt de lijstsstem als on
nbestaand beschouwd (artikel 157, 2 en
n 3 lid, vaan het
Algemeen Kiesw
wetboek).
2.

hetzelfde vvoor de tweede lijst en in voorkom
mend geval voor
v
de volg
gende lijstenn

3.

twijfelachtige stembiljjetten

4.

blanco en o
ongeldige sttembiljetten
n.
Overeenko
omstig artikeel 157, 1e lid
d, van het KKieswetboek, zijn onge
eldig:
1. allle andere stembiljette
s
en dan die w
welke volgens de wet mogen
m
wordden gebruikkt;
2. dee stembiljettten waarop
p stemmen op verschillende lijste
en zijn uitgeebracht;
3. dee stembiljettten waarop
p geen enkeele stem uittgebracht iss;
4. dee stembiljettten waarvaan de vorm en de afme
etingen vera
anderd zijn;;
5. dee stembiljettten die een
n papier of enig voorw
werp bevatte
en;
6. dee stembiljettten die de kiezer herkkenbaar maken door ee
en teken, eeen doorhaliing of een niet
n bij
dee wet toegeestaan merkk.
Een
n stembiljet waarop het bolletje n iet perfect is ingekleurrd, mag niett als ongeldig gezien
worrden, behalve wanneer de kiezer zich overdu
uidelijk beke
end heeft w
willen maken
n. Ook andeere
ken
ntekens, bijvvoorbeeld vlekken,
v
schheuren, nagelkrabben, onregelmattige plooien
n en
pottloodtrekken buiten de
e stemvakje s, maken he
et stembilje
et pas ongelldig als zij de
d stemmen
nde
bekkend maken
n.
Lich
hte gebrekeen bij het drrukken van het stembilljet of het snijden van hhet papier mogen
m
niet
leid
den tot nietiigverklaringg.

Op dezee fase moet u dus in heet bezit zijn van volgende pakken:
1.
eeen pak perr lijst met de stembiljetten die
e geldige sstemmen
geeven;
2.
eeen pak met twijfelachtiige stembiljjetten;
3.
eeen pak met blanco of oongeldige stembiljetten
n.

7. Tw
weede indeliing van de stembiljette
s
en.
Na de
eze eerste in
ndeling verd
deelt u de ge
eldige stem
mbiljetten vaan elk van de
e categorieëën voor
de verschillende lijsten verder in vier on
ndercategorrieën.
emt het pakk met de geldige biljette
en van de eeerste lijst en
n verdeelt dit
d in vier veerschillende pakken:
U nee
1.

een pak meet de stemb
biljetten waaarop enkel bbovenaan een
e lijst is ge
estemd

2.

een pak met de stemb
biljetten waaarop enkell naast de naam
n
van éé
én of meerddere kandid
daat‐titularissen is
gestemd
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In
n dit pak plaatst u ookk de stemb
biljetten wa
aarop bovenaan op eeen lijst en tegelijk
t
naaast de
naaam van éé
én of meerd
dere kandid
daat‐titulariissen is gesttemd.
Op deze stem
mbiljetten scchrijft u de vermeldingg “geldig” en brengt u er uw para
aaf aan.
3.

met de stem
mbiljetten waarop
w
naa st de naam
m van één of
o meerderren kandidaaat‐titularisssen en
een pak m
tegelijk naaast de naam
m van één of
o meerderee kandidaat‐opvolgers is gestemd
In
n dit pak plaatst u ookk de stemb
biljetten wa
aarop bovenaan op eeen lijst en tegelijk
t
naaast de
naaam van éé
én of meerd
dere kandid
daat‐titularrissen en éé
én of meerddere kandid
daat‐opvolggers is
geestemd.
Op deze stem
mbiljetten scchrijft u de vermeldingg “geldig” en brengt u eer uw paraa
af aan.

4.

een pak m
met de stem
mbiljetten waarop enkeel naast de naam
n
van één
é of meerrdere kandidaat‐opvollgers is
gestemd.
In
n dit pak plaatst u ookk de stemb
biljetten wa
aarop bovenaan op eeen lijst en tegelijk
t
naaast de
naaam van éé
én of meerd
dere kandid
daat‐opvolggers is geste
emd.
Op deze stem
mbiljetten scchrijft u de vermeldingg “geldig” en brengt u eer uw paraa
af aan.

U doe
et hetzelfdee voor de tw
weede lijst en nadien vooor de volge
ende.
Maak vollop gebruikk van de taffels die ter uwer besch
hikking werrden gesteldd om te vermijden dat u de
stembiljeetten mengt. Indien mogelijk, geb
bruikt u een
n tafel per lijst.

In dezze fase plaatst u de pakkken stembiiljetten op vvolgende wijze op de ta
afels van hett bureau:
Geldige stembiljettten voor :
LIJJST 1

LIJST 2

LIJST 3

LIJST 4

1°

1°

1°

1°

Stembiljettten waarop
p Stembiljetten waarop Stem
mbiljetten waarop Steembiljetten
n waarop
enkel boveenaan de lijsst enkel bo
ovenaan de lijst enkell bovenaan de lijst enkkel bovenaaan de lijst
is geestemd
is gestemd
is gestemd
d
is gestem
md
2°

2°

2°

2°

Stembiljettten waarop
p
enkel naaast de naam
m
van één o
of meerderee
kandidaat‐titularissen
n
is gesttemd of
bovenaan
n de lijst en
naast de naam van
één of m
meerdere
kandidaat‐titularissen
n

Stembiljetten waarrop
enkel naast
n
de naaam
van één
n of meerdeere
kandidaaat‐titularisssen
is gestemd of
bovenaaan de lijst een
naast de naam vaan
één of
o meerderee
kandidaaat‐titularisssen

Stembiljetten wa
aarop
enke
el naast de naam
n
van één
é of meerrdere
kandiidaat‐titularissen
iss gestemd of
o
bove
enaan de lijst en
naast de naam van
één of meerdere
kandidaat‐titularissen

Steembiljetten waarop
ennkel naast de naam
va n één of me
eerdere
kanndidaat‐titu
ularissen
is gestemd of
boovenaan de lijst en
n aast de naaam van
ééén of mee
erdere
kanndidaat‐titu
ularissen

3°

3°

3°

3°
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Stembiljettten waarop
p
uitsluiten
nd naast dee
naam vvan één of
meerderee kandidaat‐
titularisseen en één of
meerderee kandidaat‐
opvolgerss is gestemd
d
of bovenaan de lijst en
e
naast de naam van ééén
of meeerdere
kandidaatt‐titularissen
en één of meerderee
kandidaaat‐opvolgerss

Stembiljetten waa rop
naast de
e naam van één
of meerdere
kandidaaat‐titularisssen
en één
n of meerdeere
kandidaaat‐opvolge rs is
gestemd of bovenaaan
de lijst en naast dde
naam
m van één oof
meerde
ere kandidaaat‐
titularisssen en éénn of
meerde
ere kandidaaat‐
opvolgers

Stem
mbiljetten waarop
naast de naam va
an één
of meerdere
kandidaat‐titularissen
en één
é of meerrdere
kandiidaat‐opvolgers is
geste
emd of bove
enaan
de lijst en naasst de
naaam van één
n of
meerdere kandidaat‐
titulaarissen en één
é of
meerdere kandidaat‐
opvolgers

Steembiljetten
n waarop
naaast de naam
m van één
of meerd
dere
ka ndidaat‐titu
ularissen
enn één of me
eerdere
kanndidaat‐opvvolgers is
ge stemd of bo
ovenaan
dde lijst en naaast de
naam van één
é of
meeerdere kan
ndidaat‐
tittularissen en één of
meeerdere kan
ndidaat‐
opvolge
ers

4°

4°

4°

4°

Stembiljettten waarop
p Stembiljetten waarrop Stembiljetten wa
aarop Steembiljetten waarop
enkel naast
enkel naaast de naam
m
n
de naaam
enke
el naast de naam
n
ennkel naast de naam
van één o
of meerderee van één
n of meerdeere van één
é of meerrdere va n één of me
eerdere
kandidaat‐‐opvolgers is
i kandidaat‐opvolgerrs is kandidaat‐opvolg
gers is kanndidaat‐opvvolgers is
gestemd o
of bovenaan
n gestemd of bovenaaan geste
emd of bove
enaan gesstemd of bo
ovenaan
de lijstt en naast dde
de lijst en naast de
de lijst en naasst de
dde lijst en naaast de
naam van één of
naam
m van één off
naam van één
n of
nnaam van één
é of
meerderee kandidaat‐‐ meerde
ere kandidaaat‐ meerrdere kandidaat‐ meeerdere kan
ndidaat‐
opvo
olgers
opvolgers
opvolgers
opvolge
ers

Twijfelaachtige stem
mbiljetten
Blanco of oongeldige sttembiljetten
n
biljetten.
8. Onderzoek van de stemb
neer deze rangschikkking is geb
beurd, ondderzoeken de leden van het bbureau en de getuigen de
Wann
stemb
biljetten zo
onder de ran
ngschikkingg te verstor en en legge
en aan het bureau hunn opmerkin
ngen en bezzwaren
voor.
Het bureau
b
spreekt zich dan
n uit over de twijfelachhtige stembiljetten.
De op
pmerkingen
n en bezwarren, het advvies van de getuigen en
n de beslissing van hett bureau wo
orden opgen
nomen
in hett proces‐verbaal.
De tw
wijfelachtigge stembiljeetten word
den onderggebracht in
n de categorie waarttoe zij beh
horen volgeens de
beslisssing van heet bureau : geldig
g
voor een lijst of ongeldig.
Ze wo
orden eerstt geparafeeerd door twee leden vaan het bure
eau en door een getuiige. Ze draggen bovend
dien de
verme
elding « geldig » of « ongeldig » naaargelang de beslissing van het bureau.
Leg ze bo
ovenop de pakken zod
dat ze gemaakkelijk terruggevonde
en worden.. Ze moeten
n namelijk na de
telling vaan de stemb
biljetten in een specialle omslag gestoken
g
wo
orden.

20/39

9. Optelling van de stembiljetten en de stemmen
De stembiljetten van elke categorie en subcategorie worden achtereenvolgens geteld door twee leden van het
bureau. De resultaten worden zodra zij vastgesteld zijn, aangetekend in de bij het proces‐verbaal gevoegde
tabel (formulier A/22, D/24 of C/26).
Het is belangrijk dat het bureau zorgvuldig alle cijfers nakijkt, ze eerst met potlood inschrijft en ze slechts
definitief overschrijft in de bij het proces‐verbaal gevoegde tabellen nadat het zich verzekerd heeft van hun
juistheid.
1e stap
Het bureau legt eerst het aantal blanco of ongeldige stembiljetten vast en noteert dit aantal in de bij het proces‐
verbaal gevoegde tabel op de plaats die hieronder aangeduid is met een rechthoek.

In de stembus
gevonden
stembiljetten

Bureau nr. ........
Bureau nr. ........
Bureau nr. ........
Totaal

Blanco of ongeldige stembiljetten
Geldige stembiljetten

........... stembiljetten
........... stembiljetten
........... stembiljetten
………
‐ ……….
__________
…………..

2e stap

Het bureau noteert het aantal geldige stembiljetten in de bij het proces‐verbaal gevoegde tabel op de plaats die
hieronder aangeduid is met een rechthoek. Dit aantal komt voort uit het verschil tussen het aantal stembiljetten
dat in de stembussen werd gevonden en het aantal blanco of ongeldige stembiljetten

In de stembus Bureau nr. ........
gevonden
Bureau nr. ........
stembiljetten Bureau nr. ........
Totaal

Blanco
of
stembiljetten

ongeldige

........... stembiljetten
........... stembiljetten
........... stembiljetten
………

‐ ……….
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Geldige stembiljetten

__________
…………..
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3e stap
Het bureau stelt dan voor de eerste lijst het aantal vast:
1.

van de stembiljetten waarop enkel bovenaan een lijst is gestemd (1e pak).
Dit aantal wordt genoteerd in de tabel met de uitslagen van de stemopneming (telling) onder 1º, zoals
hieronder aangeduid staat met een rechthoek.
Lijst 1 behaalt :
1°
Stembiljetten met lijststem
2°
Stembiljetten met stem voor één of meerdere kandidaat‐titularissen
3°
Stembiljetten met stem voor één of meerdere kandidaat‐titularissen
en voor één of meerdere kandidaat‐opvolgers
4°
Stembiljetten met stem voor één of meerdere kandidaat‐opvolgers
Totaal aantal stembiljetten

2.

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

van de stembiljetten waarop enkel naast de naam van één of meerdere kandidaat‐titularissen is
gestemd of bovenaan de lijst en naast de naam van één of meerdere kandidaat‐titularissen (2e pak).
Dit aantal wordt genoteerd in de tabel met de uitslagen van de stemopneming (telling) onder 2º, zoals
hieronder aangeduid staat met een rechthoek.

Lijst 1 behaalt :
1°
Stembiljetten met lijststem
2°
Stembiljetten met stem voor één of meerdere kandidaat‐titularissen
3°
Stembiljetten met stem voor één of meerdere kandidaat‐titularissen
en voor één of meerdere kandidaat‐opvolgers
4°
Stembiljetten met stem voor één of meerdere kandidaat‐opvolgers
Totaal aantal stembiljetten
3.

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

..........

van de stembiljetten waarop tegelijk naast de naam van één of meerdere kandidaat‐titularissen en van
één of meerdere kandidaat‐opvolgers is gestemd of bovenaan de lijst en naast de naam van één of
meerdere kandidaat‐titularissen en één of meerdere kandidaat‐opvolgers (3e pak).
Dit aantal wordt genoteerd in de tabel met de uitslagen van de stemopneming (telling) onder 3º, zoals
hieronder aangeduid staat met een rechthoek.
Lijst 1 behaalt:
1°
Stembiljetten met lijststem
.
2°
Stembiljetten met stem voor één of meerdere kandidaat‐titularissen
3°
Stembiljetten met stem voor één of meerdere kandidaat‐titularissen
en voor één of meerdere kandidaat‐opvolgers
4°
Stembiljetten met stem voor één of meerdere kandidaat‐opvolgers
Totaal aantal stembiljetten

.........
..........
..........
..........
..........
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4.

van de stembiljetten waarop enkel naast de naam van één of meerdere kandidaat‐opvolgers is gestemd
of bovenaan de lijst en naast de naam van één of meerdere kandidaat‐opvolgers.
Dit aantal wordt genoteerd in de tabel met de uitslagen van de stemopneming (telling) onder 4º, zoals
hieronder aangeduid staat met een rechthoek.
Lijst 1 behaalt:
1°
Stembiljetten met lijststem
2°
Stembiljetten met stem voor één of meerdere kandidaat‐titularissen
3°
Stembiljetten met stem voor één of meerdere kandidaat‐titularissen
en voor één of meerdere kandidaat‐opvolgers
4°
Stembiljetten met stem voor één of meerdere kandidaat‐opvolgers
Totaal aantal stembiljetten

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

Het totaal van de vier subtotalen geeft het aantal stembiljetten gunstig voor de lijst (kiescijfer), dat ook
genoteerd wordt in de tabel met de uitslagen van de telling, zoals hieronder aangeduid staat met een
rechthoek.
Lijst 1 behaalt:
1°
Stembiljetten met lijststem
2°
Stembiljetten met stem voor één of meerdere kandidaat‐titularissen
3°
Stembiljetten met stem voor één of meerdere kandidaat‐titularissen
en voor één of meerdere kandidaat‐opvolgers
4°
Stembiljetten met stem voor één of meerdere kandidaat‐opvolgers
Totaal aantal stembiljetten

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

De 4 subtotalen en het algemeen totaal worden eveneens overgeschreven op de samenvattende tabel bij
lijst 1 die achter de opname van de resultaten werd geplaatst.
LIJST 1 ............
1° Lijststemmen

2° Naamstemmen voor 3° Naamstemmen voor
kandidaat‐titularissen
kandidaat‐titularissen of
kandidaat‐opvolgers
In deze serie komen enkel In deze serie komen:
de
stembiljetten In deze serie komen:
de stembiljetten waarop a)
bovenaan een lijst is waarop voor één of a)
de
stembiljetten
gestemd
meerdere
kandidaat‐ waarop voor één of
titularissen is gestemd.
meerdere
kandidaat‐
b)
de
stembiljetten titularissen of voor één of
waarop bovenaan op een meerdere
kandidaat‐
lijst en tegelijk voor één opvolgers is gestemd.
of meerdere kandidaat‐ b)
de
stembiljetten
titularissen is gestemd.
waarop bovenaan op een

4° Naamstemmen voor
kandidaat‐opvolgers
In deze serie komen:
a)
de
stembiljetten
waarop voor één of
meerdere
kandidaat‐
opvolgers is gestemd.
b)
de
stembiljetten
waarop bovenaan op een
lijst en tegelijk voor één
of meerdere kandidaat‐
opvolgers is gestemd.
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lijst en tegelijkk voor één
of meerdere kandidaat‐
titularissen of kandidaat‐
opvo
olgers is gesstemd.

AANT
TAL
STEM
MBILJETTEN::
……….......

KIESC
CIJFER :
(1°+2°+3°+4°)

AANTAL
STEMBILJE
ETTEN:
……….......

AAN
NTAL
STEM
MBILJETTEN
N:
………
….......

AANTAL
STEMBILJETTEN:
……….......

……………
…

Wanneerr een kandiidaat overliijdt van wiee de naam nog steeds op het ste mbiljet voo
orkomt, doe
et het
bureau het volgende:
- Als h
het overlijden voorafggaat aan dee stemmingg, kan de ka
andidaat uiiteraard nie
et meer verrkozen
verklaard word
den. De stem
mbiljetten met een na
aamstem die enkel naaast zijn na
aam staat of
o met
een naamstem
m en een stem boven
naan de lijjst, moeten
n geteld w
worden en als lijststemmen
word
den beschouwd.
- Als h
het overlijde
en gebeurt op de dag vvan de stem
mming, zal geteld worrden alsof de
d overlede
ene
nog iin leven is.
ENKEL vo
oor de telbu
ureaus C.
- Als eeen niet‐Be
elgische kan
ndidaat van
n een Lidsta
aat van de Europese U
Unie zou vo
oorkomen op
o het
stem
mbiljet terw
wijl hij geen kandidaaat mag om
mdat zijn kiesrecht veervallen is in zijn lan
nd van
herkomst, zal het burea
au het vo
olgende do
oen nadatt het geïnnformeerd werd doo
or het
kantonhoofdbu
ureau C:
- Bij d
de aanwijzin
ng van de verkozenen
v
n houdt het telbureau
u geen rekeening met zijn
z naam op
o het
stem
mbiljet. De stembiljettten met eeen voorkeu
urstem enke
el naast zijjn naam of met zowel een
lijststem als ee
en stem na
aast zijn n
naam moe
eten geteld
d worden en beschouwd worden als
stem
mbiljetten met
m een lijsttstem.
b
gaat op dezelfde manier te
e werk voorr elk van de volgende lijsten.
Het bureau
4e staap
Het bureau
b
legt dan het allgemene to
otaal van de geldige stembiljette
s
en vast dooor de totale
en van de geldige
g
stemb
biljetten van alle lijsten
n op te telle
en.
nnen als ju
uist beschou
uwd wordeen als dit algemeen to
otaal overeeenstemt met
m het cijffer dat
De uiitslagen kun
bekomen wordtt door van
n het aanttal in de sstembussen
n gevonden
n stembiljeetten het aantal
a
blan
nco en
biljetten af te trekken..
ongeldige stemb
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De co
ontrole hierboven moeet genoteerd
d worden inn het process‐verbaal met
m een aanggetekende uitdrukkelijjke
verklaaring vanweege het burreau, die, be
ehoorlijk onndertekend,, in de tabel bij het prooces‐verbaal herhaald
wordt.
Deze vaststellingg wordt als volgt
v
opgestteld: «het b ureau heeftt bevonden dat het alggemeen totaaal van de
stemb
biljetten meet lijststemm
men (1°), ge
eteld bij hett algemeen totaal van de stembiljjetten met naamstemm
n
men
(2° + 3° + 4°), een
n totaal geeeft gelijk aan dit van dee geldige ste
embiljetten
n (biljetten ggevonden in
n de stembu
ussen
en om
mslagen, miin de blanco
o en ongeldige biljettenn)».
Opgelet: EEnkel wanneer u nauw
wlettend con
ntroleert off de cijfers van de telliing overeen
nkomen, ku
unt u
moeilijkheden vvoorkomen wanneer de voorzitteer van het kantonhoofd
dbureau dee cijfers van
n het dubbe
el
hiervan zal controleren.
Als de
e uitkomst n
niet juist is, moeten de
e berekeninngen en overschrijvinge
en opnieuw
w bekeken worden.
w
Als zij wel juist is, wordt dit getal ove
ergeschreveen in de tab
bel met de uitslagen vvan de stem
mopnemingg, zoals
hieronder aangeduid werd met
m een recchthoek.
Lijst 1 behaalt:
1°
Stembiljetten met lijsststem
dere kandidaaat‐titularissen
2°
Stembiljetten met steem voor één of meerd
dere kandidaaat‐titularissen
3°
Stembiljetten met steem voor één of meerd
daat‐opvolge
ers
en voor één of meerddere kandid
4°
Stembiljetten met steem voor één of meerde
ere kandidaaat‐opvolgerrs
Totaaal aantal ste
embiljetten
Lijst 2 behaalt:
Stembiljetten met lijsststem
1°
2°
Stembiljetten met steem voor één of meerd
dere kandidaaat‐titularissen
dere kandidaaat‐titularissen
3°
Stembiljetten met steem voor één of meerd
en voor één of meerddere kandid
daat‐opvolge
ers
Stembiljetten met steem voor één of meerde
ere kandidaaat‐opvolgerrs
4°
Totaaal aantal ste
embiljetten
Lijst 3 behaalt:
1°
Stembiljetten met lijsststem
dere kandidaaat‐titularissen
2°
Stembiljetten met steem voor één of meerd
3°
Stembiljetten met steem voor één of meerd
dere kandidaaat‐titularissen
en voor één of meerddere kandid
daat‐opvolge
ers
4°
Stembiljetten met steem voor één of meerde
ere kandidaaat‐opvolgerrs

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

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

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

Totaaal aantal ste
embiljetten

..........

Algem
meen totaal

..........

26/39

5e stap
Het bureau telt vervolgens de naamstemmen die uitgebracht werden voor de kandidaat‐titularissen en –
opvolgers van de eerste lijst.
Hiervoor nemen de bureauleden achtereenvolgens het tweede, derde en vierde pak om de naamstemmen
gegeven aan de titularissen en aan de opvolgers te tellen.
Om het telwerk te vergemakkelijken wordt voor de telling van de naamstemmen aangeraden om een tabel te
gebruiken zoals deze hieronder.
Ieder stembiljet moet gelezen worden om nauwkeurig streepjes te kunnen trekken.
Modeltabel voor telling van de naamstemmen.

Naam van de
kandidaten

Tabel voor het tellen van de naamstemmen gegeven aan de kandidaten van wie de
namen in de eerste kolom staan
20

40

60

80

100

120

enz.

Totalen

Lijst 1
Titularissen
Colin Yves
Uyterelst .Anne
Nelson Jacques
Delval Yvette
Geirts Julien
Opvolgers
Boulet Annie
Adam Thierry
Rogge Marie
Xhoffer Philippe
Tilquin Emilie
Robin Ernest

In de eerste kolom van deze tabel komen de namen van de kandidaten van lijst 1 in de orde waarin zij op het
stembiljet staan.
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Het bureaulid dat noteert in de tabel, moet streepjes trekken bij het voorlezen van de stembiljetten met de
naamstemmen voor de titularissen en/of opvolgers. Dit gebeurt als volgt:
- Bij elke naamstem trekt hij een rechtstaand streepje in de meest linkse kolom met bovenaan het cijfer
20. Het vijfde streepje gebruikt hij om de eerste vier streepjes schuin door te halen. Wanneer 20
stemmen met streepjes zijn aangeduid, gaat hij over naar de tweede kolom; enzovoort.
- Bij elk streepje roept hij luidop het aantal streepjes om die de kandidaat al behaald heeft.
- Telkens wanneer hij van kolom verandert, zegt hij luidop het aantal van de afgewerkte kolom.
Zo zal het heel gemakkelijk zijn om streepjes te trekken en zullen vergissingen voorkomen worden, want de
getuigen kunnen de uitslagen van de tellingen van begin tot einde volgen.
Wanneer voor lijst 1 alle stembiljetten zijn voorgelezen en alle stemmen zijn genoteerd, wordt het totaal van
de streepjes van de stemmen op naam in de tabel in de laatste kolom geschreven
Het bureau gaat op dezelfde wijze te werk voor elk van de volgende lijsten.
10. Controle van de telling.
Het bureau schrijft al de behoorlijk gecontroleerde cijfers over in het proces‐verbaal. Het bureau maakt
daarna het dubbel van de tabel op met vermelding van de in proces‐verbaal voorkomende getallen.
Dit proces‐verbaal draagt als opschrift de naam van de kieskring en het kieskanton, het nummer van het
telbureau, de datum van de stemdag, de vermelding "Uitslag van de stemopneming van de in de bureaus nrs
.... (Gemeente …. ) ontvangen stembiljetten", en om welke verkiezing het gaat.
De voorzitter waarschuwt de leden van het telbureau dat ze het lokaal absoluut niet mogen verlaten tijdens
zijn afwezigheid, en gaat naar de voorzitter van het kantonbureau A (verkiezing van de Kamer), B (verkiezing van
het Vlaams Parlement) of C (verkiezing van het Europees Parlement) om hem het proces‐verbaal dat nog niet
afgesloten noch ondertekend is, te tonen, alsook het dubbel van de tabel van de stemopneming (telling).
De voorzitter van het kantonhoofdbureau gaat na of alle cijfers die vermeld moeten worden, in dit dubbel
voorkomen, en of het algemeen totaal van de stembiljetten met de lijststemmen, opgeteld bij het algemeen
totaal van de stembiljetten met de naamstemmen, gelijk is aan dat van de geldige stembiljetten, en of dit
laatste getal overeenstemt met het verschil bekomen door het aantal blanco‐ en ongeldige stembiljetten af te
trekken van het aantal in de stembussen en omslagen gevonden stembiljetten.
Als de voorzitter van het kantonhoofdbureau weglatingen of niet‐overeenstemmende uitkomsten vindt in de
tabel, mag hij hier geen enkele wijziging in aanbrengen, maar hij zal deze vermelden in het proces‐verbaal op
de plaats die hiervoor voorzien is en de voorzitter van het telbureau vragen om deze tabel aan te vullen of te
verbeteren, en als dat nodig is ook het proces‐verbaal zelf en de daarin voorkomende tabel.
Wanneer de voorzitter van het kantonhoofdbureau vaststelt dat het dubbel juist is of nadat het telbureau de
gevraagde verbeteringen heeft aangebracht, bevestigt hij de correctheid ervan in het proces‐verbaal zelf van
het bureau, op de voorziene plaats, en bevestigt hij eveneens de ontvangst van het dubbel exemplaar. Hij
parafeert dit daarna.
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11. Sluiting van d
de verrichtingen.
De vo
oorzitter keeert terug naaar het lokaaal van zijn bbureau en deelt
d
mee dat
d het ontvvangstbewijs werd
afgeggeven door de voorzitteer van het kantonhoof
k
fdbureau A (verkiezing van de Kam
mer), B (verkkiezing van het
h
Vlaam
ms Parlemen
nt) of C (verrkiezing van het Europeees Parlement) .
b
zet d
dan de verriichtingen vo
oort.
Het bureau
11.1. Onder omsslag brengen
n van de ste
embiljetten
De gebru
uikte omslaggen moeten
n:
- De kleur hebben van de stembiljetten
n;
- Als o
opschrift he
et volgende hebben : d
de datum va
an de verkiezing, de kiieskring, he
et kieskanto
on, het
nummer van he
et telbureau
u en het aa ntal stembiljetten dat ze bevatteen.
Het bureau
b
neem
mt eerst, zo
onder het klassement
k
te verstore
en, de betw
wiste stembbiljetten weg die, volgeens hun
beslisssing, aan de verschilleende catego
orieën van ggeldige biljetten of ongeldige biljettten werden toegevoeegd.
Het bureau
b
steekt de geldigge stembilje
etten in de oomslag mett de vermeld
ding: «Betw
wiste stembiiljetten ‐ gelldig».
Het bureau
b
steeekt de onbruikbaar gemaakte stembiljettten in de omslag meet de verm
melding: «B
Betwiste
stemb
biljetten ‐ on
ngeldig».
Het bureau
b
steekt de blancco en ongeldige stembbiljetten in de
d omslag met
m de verm
melding: «B
Blanco of on
ngeldige
stemb
biljetten».
Voor elke lijst steeekt het burreau de stem
mbiljetten
1.

van het eeerste pak in een omslagg met de veermelding: «Stembiljett
«
ten waaropp alleen bovvenaan een lijst is
gestemd»;

2.

weede pak in
i een omslag met de vermeldingg: «Stembiljjetten waarrop alleen gestemd
g
is naast
van het tw
de naam vvan één OF meerdere
m
kandidaat‐ti
k
itularissen of
o tegelijk bovenaan dee lijst en naast de naam
m van
één of meeerdere kand
didaat‐titula
arissen»;

3.

van het deerde pak in een omslagg met de veermelding: «Stembiljettten waaropp naast de naam
n
van één
é of
meerdere kandidaat‐‐titularissen
n en één oof meerderee kandidaa
at‐opvolgerss OF boven
naan de lijjst en
tegelijk na
aast de naa
am van één of meerddere kandid
daat‐titularissen en ééén of meerrdere kandiidaat‐
opvolgers iis gestemd»
»;

4.

van het vieerde pak in een omslag met de veermelding: «Stembiljettten waaropp naast de naam
n
van één
é of
meerdere opvolgers is
i gestemd OF bovenaaan de lijst en tevens naast de nnaam van één
é of meeerdere
kandidaat‐‐opvolgers»
».

11.2. Bekendmakking van de uitslagen
De vo
oorzitter laat het publieek in de zaal toe en roeppt de uitslaggen af die blijken uit dee stemopnemingstabellen.
In de telb
bureaus C (EEuropees Parlement)
P
m
mag de voo
orzitter deze uitslagen niet afroep
pen vóór 23
3 u.
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11.3. Afsluiting van het proces‐verbaal
Nadat de voorzitter het proces‐verbaal heeft voorgelezen, wordt het afgesloten en door de leden van het
bureau en de getuigen ondertekend. Ingeval een getuige weigert te ondertekenen, worden de redenen daarvan
in het proces‐verbaal vermeld.
Het bureau steekt het proces‐verbaal wordt in een te verzegelen omslag met de vermelding: «Proces‐verbaal
van de stemopnemingsverrichtingen».
De tabel met de resultaten van de stemopneming (telling) die getekend is door de leden van het bureau en de
getuigen, wordt in een omslag gestoken met de vermelding: “Tabel met de resultaten van de stemopneming”.
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11.4. Te maken pakken
Zie ook bijlage II voor een overzicht per stemopnemingsbureau A, B en C
Elk bureau moet vier verschillende pakken maken
Op elk van de vier pakken wordt een etiket gekleefd met zijn inhoud en bestemming.
De voorzitter ziet erop toe dat dit werk zorgvuldig gebeurt.

Pak

Inhoud

Bestemming

1. Omslag met de betwiste stembiljetten – geldig
1

Stemopnemingsbureau C
stuurt dit naar de gouverneur
van de provincie
(Verkiezing van het Europees
Parlement)

2. Omslag met de betwiste stembiljetten – ongeldig
3. Omslag met het proces‐verbaal van het
stemopnemingsbureau
4. Omslag met de stemopnemingstabel
5. Omslagen met de processen‐verbaal van de stembureaus

Stemopnemingsbureau A stuurt
dit naar het
kieskringhoofdbureau A
(verkiezingen van de Kamer)
Stemopnemingsbureau B stuurt
dit naar het
kieskringhoofdbureau B
(Verkiezing van het Vlaams
Parlement)

1. Omslagen met de geldige biljetten (4 per lijst)
2
2. Omslagen met de van de burger teruggenomen
stembiljetten

Stemopnemingsbureaus A, B
en C:
Griffie van de rechtbank van
eerste aanleg ‐
Griffie van het vredegerecht

3. Omslagen met de aanstiplijsten
4. Omslagen met de blanco en ongeldige stembiljetten
5. Lijst van de
stemopnemingsbureau

3

afwezige

bijzitters

1. Omslag met de niet‐gebruikte biljetten

van

het

Stemopnemingsbureaus A,
B en C:
Gouverneur van de
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provincie
4

1. Dubbel van de stemopnemingstabel

5

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

Stemopnemingsbureaus
A/B/C
sturen
dit
respectievelijk
naar
Kantonhoofdbureau A/B/C
Zowel
stemopnemingsbureau A, B
en C stuurt dit naar
Kantonhoofdbureau A

NB : in het kanton Sint‐Genesius‐Rode moet het bureau :
- voor de verkiezing van de Kamer (telbureau A) pakketten maken voor de kieskring Vlaams‐
Brabant en voor de kieskring Brussel‐Hoofdstad
- voor de verkiezing van het Europees Parlement (telbureau C) pakketten maken worden voor
het Nederlandse en het Franse kiescollege
11.5. Harmonicaomslagen en stembussen
De harmonicaomslagen en stembussen zullen in de zaal voor de telling blijven of zullen teruggegeven worden
aan het gemeentebestuur van de hoofdplaats van het kanton, om teruggestuurd te worden naar de
gemeenten die deze ter beschikking gesteld hebben.
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BIJLAGE I
Controlelijst voor de voorzitters
van de telbureaus

STAPPENPLAN
I. Voor de stemdag
1.

2.

3.
4.

5.

U wordt aangewezen door de voorzitter van het kantonhoofdbureau C
Bevestig uw aanwezigheid aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau C of bezorg
hem de nodige bewijsstukken als u niet aanwezig kunt zijn.
Ten laatste drie dagen voor de verkiezing
wijst de voorzitter van het
kantonhoofdbureau C de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van uw bureau aan
Hun identiteit zal u voor de verkiezing doorgegeven worden.
U wijst vrij uw secretaris aan tussen de kiezers van het kieskanton (Europees
Parlement) of van de kieskring (Kamer en Vlaams Parlement)
De dinsdag voor de stemming, bepaalt de voorzitter van het kantonhoofdbureau met
een loting welke stembureaus door u zullen worden opgenomen
U zal op de hoogte gehouden worden van deze loting
U verzekert zich van de correcte inrichting van uw bureau en de aanwezigheid van het
nodige materiaal een enveloppes
Indien nodig neemt u contact op met het gemeentebestuur of met de voorzitter van
het kantonhoofdbureau

I.1.1. op
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I.1.2. op
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I.1.3. op
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I.2. op
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I.3 op pagina
8

II. Verrichtingen op de stemdag
1.

2.

3.

4.
5.

Wees 15 minuten voor het vastgelegde begin van de verrichtingen aanwezig met uw II.1. op
secretaris.
pagina 12
Het telbureau A en B begint zijn verrichtingen om 15 uur
U ontvangt de stembiljetten en de andere voor uw bureau bestemde omslagen
De voorzitter van het telbureau A, B en C ontvangt ze van de voorzitters van de
stembureaus
Geef hun een ontvangstbewijs. Vermeld hierop de eventuele gebreken die
vastgesteld werden bij de sluiting van de stembussen of omslagen.
U vormt uw bureau zo snel mogelijk.
Als er titularissen afwezig zijn, duidt u plaatsvervangers aan om hen te vervangen
U geeft aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau de namen door van de
bijzitters die zich zonder geldige reden niet of laattijdig hebben aangeboden
U laat de getuigen binnen (één per lijst)
De getuigen moeten in het bezit zijn van een brief die getekend werd door een van
de kandidaten en medeondertekend door de voorzitter van het kantonhoofdbureau
Er wordt overgegaan tot de eedafleggingen

II.2. op
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II.2.2. op
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II. 2.3. op
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Laat de lijst voor de betaling van het presentiegeld in tweevoud zorgvuldig invullen en II. 2.4. op
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ondertekenen.

pagina 13

Steek een exemplaar in de omslag die bestemd is voor de voorzitter van het
kantonhoofdbureau A en laat deze onmiddellijk aan hem bezorgen. Bewaar het
tweede exemplaar.
Geef formulieren voor een reisvergoeding aan de bijzitters die hierom vragen.
6.
7.

U begint met de telling zodra u in het bezit bent van al de stembiljetten

II.3. op
pagina 14
U opent de stembussen (of de harmonicaomslagen) en telt de stembiljetten zonder ze II. 4.1. op
te ontvouwen.
pagina 15
De andere omslagen worden niet geopend

8.

Als u stembiljetten vindt die bedoeld zijn voor de andere verkiezing (waarvan het II. 4.3. op
papier dus niet de juiste kleur heeft voor uw bureau), steekt u deze in een speciale pagina 16
omslag die u verzegelt
Bezorg deze aan het telbureau dat deze stembiljetten had moeten ontvangen.

9

Meng de stembiljetten

10. EERSTE INDELING

II.5. op
pagina 16
II.6.op pagina
16

Deel de stembiljetten in naar volgende categorieën:

Stembiljetten met geldige stemmen voor de eerste lijst of voor kandidaten van
deze lijst

Idem voor de volgende lijsten

Twijfelachtige stembiljetten

Blanco of ongeldige stembiljetten
11. TWEEDE INDELING

II.7. op
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Deel de stembiljetten van elke lijst als volgt in:

Stembiljetten waarop uitsluitend bovenaan de lijst is gestemd

Stembiljetten waarop uitsluitend voor één of meerdere kandidaat‐titularissen is
gestemd OF bovenaan de lijst en voor één of meerdere kandidaat‐titularissen

Stembiljetten waarop uitsluitend voor één of meerdere kandidaat‐titularissen
en –opvolgers is gestemd OF waarop bovenaan de lijst en voor één of meerdere
kandidaat‐titularissen en –opvolgers is gestemd

Stembiljetten waarop uitsluitend voor één of meerdere kandidaat‐opvolgers is
gestemd OF bovenaan de lijst en voor één of meerdere kandidaat‐opvolgers
12. Wanneer de rangschikking is beëindigd, onderzoeken de leden van het bureau en de II.8. op
getuigen de stembiljetten zonder de rangschikking te verstoren
pagina 19
Het bureau beslist over de twijfelachtige en betwiste stembiljetten.
Het bureau beslist of de twijfelachtige en betwiste stembiljetten worden
ondergebracht in de geldige of ongeldige stembiljetten
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Ze worden geparafeerd en, naargelang het geval, voorzien van de vermelding “geldig”
of “ongeldig”.
13. Hierna volgt de eigenlijk telling, die per lijst moet worden uitgevoerd:

II.9. vanaf
pagina 20

Het bureau telt de blanco of ongeldige stembiljetten
Het verschil tussen het aantal stembiljetten dat in de stembussen (of harmonica‐
omslagen) werd gevonden en het aantal blanco of ongeldige stembiljetten geeft het
aantal geldige stemmen.
Het bureau telt de geldige stembiljetten (vier categorieën) van de eerste lijst. Er wordt
op dezelfde manier te werk gegaan voor de volgende lijsten.
Het totaal aantal getelde geldige stembiljetten voor alle lijsten MOET
overeenstemmen met het totaal aantal geldige stembiljetten (stembiljetten die in de
stembussen werden gevonden min blanco of ongeldige stembiljetten)
Als dit niet zo is, controleren!
Het bureau telt de naamstemmen van de eerste lijst. Er wordt op dezelfde manier te
werk gegaan voor de volgende lijsten.
II.10. op
14. Het bureau schrijft alle cijfers over in het proces‐verbaal
pagina 27
Het bureau maakt een dubbel op van de tabel van de telling en legt deze voor aan de
voorzitter van het kantonhoofdbureau. Deze brengt hierop zijn visum aan, nadat hij
de nodige wijzigingen heeft laten aanbrengen.
De leden van het telbureau mogen dit bureau absoluut niet verlaten tijdens de
afwezigheid van de voorzitter.
15. De voorzitter keert dan terug naar zijn bureau. De bureauleden steken eerst de II.11.1. op
stembiljetten in omslagen:
pagina 28
1.
Het bureau haalt de twijfelachtige en betwiste stembiljetten weg van de pakken
waar zij gelegd werden volgens de beslissing van het bureau. Ze worden in
volgende omslagen gestoken:

Omslag met de vermelding «Betwiste stembiljetten ‐ geldig»

Omslag met de vermelding «Betwiste stembiljetten ‐ ongeldig»
2.
Het bureau steekt de blanco of ongeldige stembiljetten in de omslag met de
vermelding «Blanco of ongeldige stembiljetten»
3.
Voor elke lijst deelt het bureau de geldige stembiljetten in in vier verschillende
omslagen waarvan het opschrift overeenkomt met de vier categorieën van
stembiljetten
De omslagen hebben :
 De kleur hebben van de stembiljetten
 Het volgende vermelden : de datum van de verkiezing, de kieskring, het
kieskanton, het nummer van het telbureau en het aantal stembiljetten dat ze
bevatten.
16. Het publiek wordt in de zaal toegelaten en de uitslagen worden afgekondigd.
II.11.2. op
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In het telbureau C (Europees Parlement), mag deze bekendmaking niet plaatsvinden
vóór 23 uur
17. Het proces‐verbaal wordt afgesloten, gelezen en ondertekend door de leden van het
bureau en de getuigen
18. Het bureau maakt volgende pakken en stuurt deze door
1.
naar de voorzitter van het provinciehoofdbureau ( C ) of de voorzitter van het
hoofdbureau van de kieskring (A en B)
2.
naar de griffie van de rechtbank van eerste aanleg (of van het vredegerecht)
3.
naar de gouverneur van de provincie
4.
naar de voorzitter van kantonhoofdbureau A
De stembussen of harmonicaomslagen blijven in het lokaal of worden teruggegeven
aan de afgevaardigde van het gemeentebestuur
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II.11.3. op
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Zie ook
BIJLAGE II
II.11.4. op
pagina 30
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BIJLAGE II
OVERZICHT OMSLAGEN EN INHOUD ‐ Stemopnemingsbureau A
PAKKET voor het KIESKRINGHOOFDBUREAU A, met volgende omslagen met die telkens vermelden:
26 mei 2019
kieskring:
kieskanton:
telbureau nr:
aantal stembiljetten (indien van toepassing):
-

Omslag met de betwiste stembiljetten – geldig
Omslag met de betwiste stembiljetten – ongeldig
Omslag met het PV, een van de drie exemplaren
Omslag met de stemopnemingstabel
De ongeopende omslagen met de PVs van de stembureaus

PAKKET voor DE GRIFFIE VAN RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG/VREDEGERECHT,
omslagen met die telkens vermelden:
26 mei 2019
kieskring:
kieskanton:
telbureau nr:
-

Omslag met de geldige biljetten
Omslag met de van de burger teruggenomen stembiljetten
Omslagen met de aanstiplijsten
Omslagen met de blanco en ongeldige stemmen
Lijst van de afwezige bijzitters

OMSLAG voor het de GOUVERNEUR van de PROVINCIE
met vermelding:
26 mei 2019
kieskring:
kieskanton:
telbureau nr:
De niet gebruikte witte stembiljetten
OMSLAG voor het kantonhoofdbureau A
met vermelding:
26 mei 2019
kieskring:
kieskanton:
telbureau nr:
Lijst voor uitbetaling van presentiegelden

met volgende

37/39

OVERZICHT OMSLAGEN EN INHOUD ‐ Stemopnemingsbureau B
PAKKET voor het KIESKRINGHOOFDBUREAU B, met volgende omslagen, die telkens vermelden:
26 mei 2019
kieskring:
kieskanton:
telbureau:
aantal stembiljetten indien van toepassing:
-

Omslag met de betwiste stembiljetten – geldig
Omslag met de betwiste stembiljetten – ongeldig
Omslag met het PV, één van de drie exemplaren
Omslag met de stemopnemingstabel
De ongeopende omslagen met het PVs van de stembureaus

PAKKET voor DE GRIFFIE VAN RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG/VREDEGERECHT met volgende
omslagen, die telkens vermelden:
26 mei 2019
kieskring:
kieskanton:
telbureau:
-

Omslag met de geldige biljetten
Omslag met de van de burger teruggenomen stembiljetten
Omslagen met de aanstiplijsten
Omslagen met de blanco en ongeldige stemmen
Lijst van de afwezige bijzitters

OMSLAG voor de GOUVERNEUR van de PROVINCIE met vermelding:
26 mei 2019
kieskring:
kieskanton:
telbureau:
De niet gebruikte roze stembiljetten
OMSLAG voor het kantonhoofdbureau B met vermelding:
26 mei 2019
kieskring:
kieskanton:
telbureau:
Dubbel van de stemopnemingstabellen

OMSLAG voor het kantonhoofdbureau A
26 mei 2019
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kieskring:
kieskanton:
telbureau nr:
Lijst met presentiegelden

OVERZICHT OMSLAGEN EN INHOUD ‐ Stemopnemingsbureau C
PAKKET voor het PROVINCIEHOOFDBUREAU, met volgende omslagen, die telkens vermelden:
26 mei 2019
kieskring:
kieskanton:
telbureau nr:
aantal stembiljetten (indien van toepassing):
-

Omslag met de betwiste stembiljetten – geldig
Omslag met de betwiste stembiljetten – ongeldig
Omslag met het PV, één van de drie exemplaren
Omslag met de stemopnemingstabel
De ongeopende omslagen met het PVs van de stembureaus

PAKKET voor DE GRIFFIE VAN RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG/VREDEGERECHT met volgende
omslagen, die telkens vermelden:
26 mei 2019
kieskring:
kieskanton:
telbureau nr:
-

Omslag met de geldige biljetten
Omslag met de van de burger teruggenomen stembiljetten
Omslagen met de aanstiplijsten
Omslagen met de blanco en ongeldige stemmen
Lijst van de afwezige bijzitters

OMSLAG voor de GOUVERNEUR van de PROVINCIE, met vermelding
26 mei 2019
kieskring:
kieskanton:
telbureau nr:
-

De niet gebruikte blauwe stembiljetten
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OMSLAG voor het kantonhoofdbureau C, met vermelding
26 mei 2019
kieskring:
kieskanton:
telbureau nr:

-

Dubbel van de stemopnemingstabel

OMSLAG voor het kantonhoofdbureau A, met vermelding:
26 mei 2019
kieskring:
kieskanton:
telbureau nr:

-

Lijst met presentiegelden

