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VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, DE KAMER, VAN
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN VAN
DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 26 MEI 2019
VOLMACHT OM TE STEMMEN(*)
_____________

Bijlage: - een attest.

Ik, ondergetekende ..................……………………………………........................(naam en voornamen),
geboren op ..................................……………………………………………………………………………...... ,
wonende te .........................…………………………………………............ straat, nr. .…..... busnummer ........,
als kiezer ingeschreven in de gemeente ...……………………………………………..........................................,
machtig ...........................................………………………………………………...............(naam en voornamen)(1),
geboren op .............................……………………………………………………….............................................,
wonende te ..............................…………………………………………………...... straat, nr. ….….... bus ........,
om bij de verkiezingen van het Europese Parlement, van de Kamer, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en van de
Brusselse leden van het Vlaams Parlement van 26 mei 2019 in mijn naam te stemmen.

Gedaan te ......................... , .................. 201…

De volmachtgever,
(handtekening)

(*)
(1)

De gemachtigde,
(handtekening)

De redenen om volmacht te kunnen geven zijn opgesomd in artikel 147bis, § 1, van het Kieswetboek (zie keerzijde).
Als gemachtigde kan elke andere kiezer worden aangewezen.
Ieder gemachtigde mag slechts één volmacht hebben. De gemachtigde moet de volmacht uitoefenen in het stembureau van
de volmachtgever. De gemachtigde moet naast deze ingevulde volmacht met bijhorend attest, ook zijn eigen identiteitskaart
en zijn eigen oproepingsbrief bijhebben.
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UITTREKSEL UIT HET KIESWETBOEK (1)
Art. 147bis. § 1. De volgende kiezers kunnen een andere
6° de student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid
kiezer machtigen om in hun naam te stemmen :
bevindt zich in het stembureau te melden, op voorwaarde dat
hij een attest voorlegt van de directie van de instelling waar hij
1° de kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat
zijn studies doet.
is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe
gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid moet blijken uit
7° de kiezer die, om andere dan de hiervoor genoemde
een medisch attest. Geneesheren, die als kandidaat voor de
redenen, de dag van de stemming niet in zijn woonplaats is
verkiezing zijn voorgedragen, mogen een dergelijk attest niet
wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, en zich bijgevolg in
afgeven.
de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden,
voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn
2° de kiezer die om beroeps- of dienstredenen :
woonplaats of zijn gemachtigde vastgesteld is, na overlegging
van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich
a)
in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers
in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te
leden van zijn gezin of van zijn gevolg die met hem
leggen, op grond van een verklaring op erewoord; de Koning
aldaar verblijven;
bepaalt het model van de gegeven door de kiezer verklaring op
eer en het model van het attest dat door de burgemeester moet
b)
zich de dag van de stemming in het Rijk bevindt,
worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de
maar in de onmogelijkheid verkeert zich in het
burgemeester van de woonplaats ten laatste op de dag die de
stembureau te melden.
dag van de verkiezing voorafgaat.
Van de onder a) en b) bedoelde onmogelijkheid moet blijken
door een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van
de werkgever onder wie de betrokkene ressorteert.

§ 2. Als gemachtigde kan elke andere kiezer aangewezen
worden.
Ieder gemachtigde mag slechts één volmacht hebben.

3° de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of
kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met
hem samenwonen.

§ 3. De volmacht wordt gesteld op een formulier waarvan het
model door de Koning wordt bepaald ; het wordt kosteloos
afgegeven op de gemeentesecretarie.
De volmacht vermeldt de verkiezingen waarvoor ze geldig is, de
naam, de voornamen, de geboortedatum en het adres van de
volmachtgever en van de gemachtigde.
Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de
gemachtigde ondertekend.

Van de uitoefening van het beroep moet blijken door een
attest van de burgemeester van de gemeente waar de
betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven.
4° de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een
rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming
verkeert.
Deze toestand wordt bevestigd door de directie van de
inrichting waar de betrokkene zich bevindt.
5° de kiezer die om redenen in verband met zijn
geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich op het
stembureau te melden.
Deze onmogelijkheid moet blijken uit een attest dat is afgeven
door de religieuze overheid.

§ 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 § 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 146, eerste lid,
bedoelde staat gevoegd en, met die staat, aan de vrederechter
van het kanton gezonden.
_____________
(1) Artikel 147bis Kieswetboek is van toepassing overeenkomstig artikel
30 WVEP en artikel 16, § 2 WBHP

P.S.
De volmacht kan worden verleend tot zondagnamiddag de dag van de stemming door de gemeente,
rekening houdend met de openingsuren van het gemeentebestuur. In het 7° geval echter moet de aanvraag
uiterlijk de zaterdag, de dag vóór de stemming geschieden (zie bijlage bij dit formulier).
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BIJLAGE
Gemeente ......
--------

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, DE KAMER, VAN
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN VAN
DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT
VAN 26 MEI 2019

Volmachtgeving bij verblijf in het buitenland
(1)
om andere dan beroepsredenen
-------------------

Ik, ondergetekende, .......................…………………............., burgemeester van de gemeente
........................................., bevestig hierbij, na kennisneming van de bewijsstukken die hij/zij mij heeft
voorgelegd of, bij gebreke hiervan, op grond van een verklaring op erewoord die hij/zij mij schriftelijk
(2)
heeft meegedeeld in die zin, dat M. ................ ............... (naam en voornamen) , 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, te
(3)
weten in ................. , niet gemotiveerd door beroeps- of dienstredenen. Betrokkene, die zijn/haar
aanvraag vóór de dag van de stemming heeft ingediend vervult derhalve de voorwaarden gesteld bij
artikel 147bis van het Kieswetboek, om een andere kiezer volmacht te geven om in zijn/haar naam te
(4)
stemmen .

Afgegeven te ................................. op ............. 201…

Burgemeester
Gemeentestempel
(handtekening)

------------(1)

(2)
(3)
(4)

Attest door de burgemeester (of de gemachtigde) van de hoofdverblijfplaats van de volmachtgever af te
geven aan de kiezers bedoeld in artikel 147bis, § 1, 7° van het Kieswetboek.
De aanvraag om dit attest te bekomen moet uiterlijk zaterdag, de dag vóór de verkiezingen
geschieden.
De naam en voornamen worden voorafgegeaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.)
De naam van het land vermelden.
Zie ommezijde (uittreksel uit artikel 147bis van het Kieswetboek, van toepassing overeenkomstig artikel
30 WVEP en artikel 16, § 2 WBHP).
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UITTREKSEL UIT HET KIESWETBOEK
__________________

Art. 147bis.
stemmen :

§ 1. De volgende kiezers kunnen een andere kiezer machtigen om in hun naam te

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

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 of zijn ge machtigde vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het
geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond
van een verklaring op erewoord; de Koning bepaalt het model van de gegeven door de kiezer verklaring
op eer en het model van het attest dat door de burgemeester moet worden afgegeven. De aanvraag
moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de dag die de dag van de
verkiezing voorafgaat.
§ 2. Als gemachtigde kan elke andere kiezer aangewezen worden.
Ieder gemachtigde mag slechts één volmacht hebben.

§ 3. De volmacht wordt gesteld op een formulier waarvan het model door de Koning wordt bepaald; het
wordt kosteloos afgegeven op de gemeentesecretarie.
De volmacht vermeldt de verkiezingen waarvoor ze geldig is, de naam, de 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 146, eerste lid, bedoelde staat gevoegd en, met die staat,
aan de vrederechter van het kanton gezonden.
____________________
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BIJLAGE

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, DE KAMER, VAN
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN VAN
DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 26 MEI 2019

Model van verklaring op erewoord om bij volmacht te kunnen stemmen wegens een plezierverblijf in het
buitenland op de datum van de verkiezing

Ik, ondergetekende, ………………………………………………………… (naam en voornamen)
verklaar op mijn erewoord dat ik mij in de onmogelijkheid bevind om mij aan te bieden bij het stembureau
op zondag ……… (datum) wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, namelijk in
……………………….. (land), om andere dan beroeps- of dienstredenen. Ik kan inderdaad geen
bewijsstukken voorleggen omdat
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(geef hier kort de reden voor de onmogelijkheid weer).

Gedaan te ……………….. , op …………..

Handtekening
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