
 
 
 
 
 

 
Formulier P3 

 
ATTEST TER VASTSTELLING VAN DE UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN SCHIPPER, MARKTKRAMER 

OF KERMISREIZIGER. 
 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN l__l__l . l__l__l 20l__l__l 
(Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, artikel 42bis, §1, 3°) 

 
 

a) U bent kiezer en u kan zich niet naar het stembureau begeven op de dag van de 
gemeenteraadsverkiezingen omdat:  

 
• u het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent, of   
• u woont samen met een persoon die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger 

uitoefent. 
 

In dit geval moet u een andere kiezer aanduiden om in uw plaats te stemmen bij volmacht (uw 
gemachtigde). De burgemeester, of zijn gedelegeerde, van de gemeente waar u bent gedomicilieerd 
bevestigd dat u een van voormelde beroepen uitoefent door middel van huidig document of stelt zelf een 
attest op. 

 
b) Om in uw naam te stemmen op de dag van de stemming biedt de gemachtigde zich aan in het stembureau 

waar u opgeroepen werd. De gemachtigde moet zich dus eventueel aanbieden in een andere stembureau 
dan hetgene waar hijzelf opgeroepen werd. De gemachtigde moet volgende documenten meenemen: 

 
• zijn/haar eigen oproepingsbrief en deze van de volmachtgever (deze zullen beide afgestempeld 

worden), 
• zijn/haar eigen identiteitskaart, 
• het volmachtformulier P1 en huidig formulier P3.  

 
 

 
1. Gegevens van de volmachtgever.  ( Gelieve hier uw persoonlijke gegevens te vermelden)   

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  

Voornamen: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                         

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 postnummer:……………………………………………………………………..             l__l__l__l__l 

Als kiezer ingeschreven in volgende gemeente:………………………………………………………………. 
 
 
2. Verklaring van de burgemeester of zijn  gedelegeerde. 
 
o Ik verklaar dat de bovenvermelde kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt te gaan stemmen op l__l__l . 

l__l__l    20l__l__l wegens de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger. 
o Ik verklaar dat de bovenvermelde kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt te gaan stemmen op l__l__l . 

l__l__l    20l__l__l wegens het samenwonen met een gezinslid dat het beroep van schipper, marktkramer of 
kermisreiziger uitoefent. 

 
De burgemeester van de gemeente ………………………………………………………………………..  
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  
Voornamen: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                         

Handtekening:                                                                                                      stempel van de gemeente:                                                                                      
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