FORMULIER P1

VOLMACHT OM TE STEMMEN
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN l__l__l . l__l__l 20l__l__l
(Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, artikel 42bis)

1. Volmacht
a) Indien u zich de dag van de stemming niet persoonlijk kan aanbieden op het stembureau, moet u een andere
kiezer aanduiden om in uw plaats te stemmen bij volmacht (uw gemachtigde). Het is niet nodig dat uw
gemachtigde kiezer is in dezelfde gemeente als u. Het volstaat dat hij kiezer is in eender welke Belgische
gemeente. De stemming bij volmacht is enkel toegestaan voor de redenen opgesomd in dit formulier.
Selecteer in de lijst de reden waarom u niet zelf kan gaan stemmen.
b) U geeft zelf, als volmachtgever, de volmacht om te stemmen aan de gemachtigde door middel van dit
formulier. U vult het formulier in en ondertekent het samen met uw gemachtigde. Voeg bij dit formulier de
bewijsstukken die de onmogelijkheid om u in persoon aan te bieden op het stembureau aantonen.
c) Om in uw naam te stemmen op de dag van de stemming biedt de gemachtigde zich aan in het stembureau
waar u opgeroepen wordt. De gemachtigde moet zich dus eventueel aanbieden in een ander stembureau dan
dit waar hijzelf opgeroepen werd. De gemachtigde dient in het bezit te zijn van volgende documenten:
•
•
•
•

zijn/haar eigen oproepingsbrief en deze van de volmachtgever (deze zullen beide afgestempeld worden),
zijn/haar eigen identiteitskaart,
dit volmachtformulier,
het vereiste attest.

Ondergetekende
Naam.: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Voorna(a)m(en): l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Geboortedatum: dag l__l__l maand :l__l__l jaar: l__l__l__l__l
Adres :…………………………………………………………………………………… Nr.: l__l__l__l__l Bus : l__l__l
Gemeente en postcode:..……………………………………………………………………………………l__l__l__l__l
Als kiezer ingeschreven in volgende gemeente:……………………………………………………………………………

Geeft volmacht om in mijn plaats te stemmen aan:
Naam: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Voorna(a)m(en): l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Geboortedatum: dag : l__l__l maand :l__l__l jaar: l__l__l__l__l
Adres :…………………………………………………………………………………… Nr.: l__l__l__l__l Bus : l__l__l
Gemeente en postcode:………..……………………………………………………………………………l__l__l__l__l

2. Reden voor het geven van een volmacht. ( Gelieve de reden waarom u zelf niet kan gaan stemmen, aan te
duiden)

⃞ Ik bevind me in de onmogelijkheid te gaan stemmen omwille van ziekte of gebrekkigheid.
U voegt een medisch attest toe bij dit volmachtformulier.
⃞ U bevindt zich in België maar moet de dag van de verkiezingen werken.
U voegt een attest van uw werkgever of van de militaire of burgerlijke overheid dat minstens de gegevens vermeld
op pagina 3 van dit formulier bevat toe bij dit volmachtformulier.
⃞ U verkeert in de onmogelijkheid te gaan stemmen omwille van uw geloofsovertuiging.
U voegt een attest van de religieuze overheid dat minstens de gegevens vermeld op pagina 3 van dit formulier bevat
toe bij dit volmachtformulier.
⃞ U bent student en bent in de onmogelijkheid om te gaan stemmen omwille van studieredenen.
U voegt een attest van de instelling waar u studeert dat minstens de gegevens vermeld op pagina 3 van dit formulier
bevat toe bij dit volmachtformulier.
⃞ U oefent het beroep uit van schipper, marktkramer of kermisreiziger of u bent gezinslid van iemand die
het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en u woont er mee samen.
U voegt een attest van de burgemeester, of zijn gedelegeerde, van de gemeente waar u bent ingeschreven in het
bevolkingsregister.
⃞ U bent opgehouden in het buitenland omwille van beroeps-of dienstredenen of u bent gezinslid van iemand
die in het buitenland moet blijven omwille van beroeps-of dienstredenen en u woont erbij in het buitenland.
U voegt een attest van uw werkgever of van de militaire of burgerlijke overheid dat minstens de gegevens vermeld
op pagina 3 van dit formulier bevat toe bij dit volmachtformulier.
⃞ U bevindt zich om privéredenen (andere dan beroeps-of dienstredenen) tijdelijk in het buitenland op de
dag van de stemming.
U legt de bewijsstukken voor aan de burgemeester of zijn gedelegeerde van de gemeente waar u bent
gedomicilieerd. De burgemeester of zijn gedelegeerde geeft u een attest (formulier P2) dat u bij dit
volmachtformulier voegt.
⃞ U verkeert in een toestand van vrijheidsbeneming ten gevolge van een rechterlijke maatregel.
U voegt een attest van de directie van de inrichting waar u zich bevindt toe bij dit volmachtformulier.

3. Handtekeningen van beide partijen.
Wij verklaren dat de gegevens op dit volmachtformulier eerlijk en correct zijn.
Gedaan te ………….……….….…….………….., op ……..…….. …………

Handtekening van de volmachtgever :

Handtekening van de gemachtigde:

Attesten – vereiste informatie
In geval van afwezigheid:
•
•

om professionele redenen of militaire dienst in België of daar buiten,
omdat de volmachtgever bij een kiezer woont, lid van zijn of haar gezin, die om professionele redenen of
militaire dienst in het buitenland verblijft,
om studieredenen,
om religieuze redenen,

•
•

kan de bevoegde overheid of persoon een attest geven dat hij of zij zelf opstelt. In dit geval moet dit attest minstens
volgende informatie bevatten :
I.

in geval van professionele redenen of militaire dienst in België of daar buiten:
1. Naam en voornaam (voornamen) van de volmachtgever;
2. Naam en voornaam (voornamen) van de werkgever / burgerlijke overheid / militaire overheid;
3. Naam en adres van de sociale zetel van de onderneming; ondernemingsnummer bij de kruispuntbank van
de ondernemingen;
4. Vermelding van het feit dat de volmachtgever zich niet kan begeven naar het stembureau in het kader van
de gemeenteraadsverkiezingen (met vermelding van de datum van de stemming) omwille van
professionele redenen of militaire dienst in België of daarbuiten;
5. Datum en plaats waar het attest werd opgemaakt;
6. Stempel en handtekening van de werkgever / burgerlijke overheid / militaire overheid.

II.

in geval de volmachtgever bij een kiezer woont, lid van zijn of haar gezin, die om professionele
redenen of militaire dienst in het buitenland verblijft:
Naam en voornaam (voornamen) van de volmachtgever;
Naam en voornaam (voornamen) van de werkgever / de hiërarchisch overste van het lid van zijn of haar
gezin, die om professionele redenen of militaire dienst in het buitenland verblijft;
Naam en sociale zetel van de onderneming;
Vermelding van het feit dat de volmachtgever zich niet kan begeven naar het stembureau in het kader van
de gemeenteraadsverkiezingen (met vermelding van de datum van de stemming) omdat hij of zij bij een
kiezer, lid van zijn of haar familie (naam en voornaam /voornamen vermelden) woont die omwille van
professionele redenen of militaire dienst in het buitenland verblijft;
Datum en plaats waar het attest werd opgemaakt;
Stempel en handtekening van de werkgever / burgerlijke overheid / militaire overheid.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
III.

in geval van studieredenen:
1. Naam en voornaam (voornamen) van de volmachtgever;
2. Naam en voornaam (voornamen) van de persoon bij de directie van de onderwijsinstelling die het attest
opstelt;
3. Naam en adres van de onderwijsinstelling waar de volmachtgever les volgt;
4. Vermelding van het feit dat de volmachtgever zich niet kan begeven naar het stembureau in het kader van
de gemeenteraadsverkiezingen (met vermelding van de datum van de stemming) vanwege studieredenen;
5. Datum en plaats waar het attest werd opgemaakt;
6. Stempel en handtekening van de directie van de onderwijsinstelling.

IV.

in geval van religieuze redenen:
Naam en voornaam (voornamen) van de volmachtgever;
Naam en voornaam (voornamen) van de vertegenwoordiger van de religieuze overheid;
Vermelding van één van de zes religies die door de Belgische staat erkend worden;
Vermelding van het feit dat de volmachtgever zich niet kan begeven naar het stembureau in het kader van
de gemeenteraadsverkiezingen (met vermelding van de datum van de stemming) vanwege religieuze
redenen;
5. Datum en plaats waar het attest werd opgemaakt;
6. Stempel en handtekening van de religieuze overheid.
1.
2.
3.
4.

