
   

 
 
 
 
 
  Formulier  P2 
 
 
GEMEENTE : …………………………………………… 
 
 
 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006 
 
 

Volmachtgeving bij verblijf in het buitenland 
om andere dan beroepsreden 1 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ik, ondergetekende ……………………………………………, burgemeester van de gemeente 
………………………………………………………….., bevestig hierbij, na kennisneming van de mij 
voorgelegde bewijsstukken, dat …………………………………………………………… (naam en 
voornamen)2, verblijvende te……………………………………..straat …………………………………….., 
nr. ………., bus ……….. als kiezer ingeschreven onder nummer ………….………, in de onmogelijkheid 
verkeert zich in het stembureau te melden wegens tijdelijk verblijf in het buitenland, zijnde 
…………………………………3, niet gemotiveerd door beroeps- of dienstredenen. Betrokkene, die 
zijn/haar aanvraag vóór 23 september 2006 heeft ingediend, vervult derhalve de voorwaarden gesteld bij 
artikel 42bis, § 1, 7°, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, om een andere kiezer volmacht te geven 
om in zijn/haar naam te stemmen. 4 
 
 
Afgegeven te …………………………………….…………. op ………………………………… 
 
 
 
Gemeentestempel        De Burgemeester, 
 
 
 

(handtekening) 
 

                                                 
1 Attest door de burgemeester van de woonplaats van de volmachtgever af te geven aan de kiezers bedoeld in artikel 
42bis, § 1,7°, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.  
De aanvraag om dit attest te bekomen moet uiterlijk de vijftiende dag vóór de verkiezing geschieden. 
2 De naam en voornamen worden voorafgegaan door de melding: Mevrouw (Mw) of Meneer (M.). 
3 De naam van het land vermelden. 
4 Zie keerzijde (uittreksel uit artikel 42bis van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek) 
 



  2 

 
UITTREKSEL UIT HET BRUSSELS GEMEENTELIJK KIESWETBOEK 

 
 
Art. 42 bis, § 1, 
 
 
7° de kiezer die, om andere dan de hiervoor genoemde redenen, de dag van de stemming niet in zijn 
woonplaats is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt 
zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats 
vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken; de Regering bepaalt het model van het attest dat 
door du burgemeester moet worden afgegeven. 
De aanvraag moet bij de burgemeester van de woonplaats uiterlijk de vijftiende dag voor die van de 
verkiezing worden ingediend. 
 
§ 2. Als gemachtigde kan elke andere kiezer aangewezen worden. 
Iedere gemachtigde mag slechts één volmacht hebben. 
 
§ 3. De volmacht wordt gesteld op een formulier waarvan het model door de Regering wordt bepaald; het 
wordt kosteloos afgegeven op de gemeentesecretarie. 
De volmacht vermeldt de verkiezingen waarvoor ze geldig is, de naam, voornamen, de geboortedatum en het 
adres van de volmachtgever en van de gemachtigde. 
Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de gemachtigde ondertekend. 
 
§ 4. Ten einde tot de stemming te worden toegelaten, overhandigt de gemachtigde aan de voorzitter van 
het stembureau waar de volmachtgever had moeten stemmen, de volmacht en een van de in § 1 vermelde 
attesten en vertoont hij hem zijn identiteitskaart en zijn oproepingsbrief waarop de voorzitter vermeldt “heeft 
bij volmacht gestemd”. 
 
§ 5. De volmachten worden bij de in artikel 41, eerste lid, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek 
bedoelde staat gevoegd en, met die staat, aan de vrederechter aan het kanton gezonden. 
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