Formulier F2.

Gemeente:_____________________________

Dit formulier dient uiterlijk drie maanden na de dag van de
verkiezingen teruggezonden te worden naar het gemeentebestuur.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006
SCHULDVORDERINGSVERKLARING VOOR DE REISKOSTEN VAN SOMMIGE KIEZERS
Dit exemplaar invullen in BLOKLETTERS
Ondergetekende

NAAM
VOORNAAM

Wonende Straat

N°

Postcode

/

GEMEENTE

Telefoon

Fax:

verklaart hierbij dat hem/haar de terugbetaling verschuldigd is van de verplaatsingskosten tussen de volgende gemeenten :

tot
VERTREK
voor

EN
TERUG

BESTEMMING
personen, zijnde ondergetekende en volgende kiesgerechtigde leden van zijn gezin

AANTAL
NAAM EN VOORNAAM
1) …....……………………………………………………….
4) …....……………………………………………………….
2) …....……………………………………………………….
5) …....……………………………………………………….
3) …....……………………………………………………….
6) …....……………………………………………………….
die met hem (haar) de verplaatsing hebben gedaan om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Deze som mag gestort worden op rekeningnummer :
De reden van de verplaatsing is de volgende :

geopend op mijn naam.

Letter vermelden op grond van een van de hieronder
aangegeven redenen :

a) verandering van verblijfplaats;
b) loon- of weddetrekkende die hun beroep uitoefenen in een andere gemeente dan die waar ze moeten stemmen (en kiesgerechtigde leden van
hun gezin);

c) student(e) die voor het volgen van de cursussen in een andere gemeente verblijft dan die waar hij (zij) moet stemmen
d) verblijf in een verpleeg- of gezondheidsinrichting gelegen in een andere gemeente dan die waar men moet stemmen.
Alle belanghebbende kiezers moeten bij deze verklaring voegen : hun door het stembureau afgestempelde oproepingsbrief (origineel,
geen kopie) alsmede in voorkomend geval, het door hen gebruikte vervoerbewijs. De onder a) bedoelde kiezers moeten bovendien een
bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters bijvoegen. De kiezers vermeld onder b), c) en d) moeten een attest overleggen, hetzij
van hun werkgever, hetzij van de directie van de onderwijsinrichting, hetzij van de verpleeg- of gezondheidsinrichting. Onvolledige
dossiers zullen worden teruggestuurd aan de kiezer. Het terug te storten bedrag stemt overeen met het op de dag van de verkiezingen
geldige tarief van een reis in tweede klas van de NMBS.

Voor waar en echt verklaard.
Handtekening van de voorzitter :

Handtekening van de betrokkene :

Gedaan te:______________________________, op_________________

