
 

 

 
Formulier E1 

 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018 

 
 

Aanvraag van de afgifte van een afschrift van de kiezerslijst aan een politieke partij 
(Art. 4, § 1, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek) 

 
 Dit formulier is voor de politieke partijen.  
 Het kan gebruikt worden om een afschrift van de kiezerslijst aan te vragen bij 

de burgemeester van de gemeente waar u zich opgeeft. 
 

 
 
 
 

Mevrouw, Mijnheer de Burgemeester, 
 
Ondergetekenden, 
 
Dhr./Mevr……………………………………………………………………………. …………………. 
kiezers van de gemeente, en gevolmachtigden van de partij 
…………………………………………………………………………verbinden er ons toe een 
kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van l__l__l . l__l__l . 20l__l__l voor te dragen in 
de gemeente…………………………………………………………. en vragen de afgifte van  …………….. 
afschrift(en) van de kiezerslijst van uw gemeente. 
 
Wij verbinden er ons toe om tijdens de verkiezingen en gedurende de legislatuur de beginselen van 
de democratie van een rechtsstaat alsmede de rechten en vrijheden ingeschreven in de Grondwet, in 
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 
november 1950 en het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en 
politieke rechten, na te leven.  
 
Wij wensen het (de) afschrift(en) te verkrijgen :  
 
O op papier 
O op een elektronische drager 
 
en verklaren dat dhr./mevr. ……………………………………………………………………….l deze in 
ontvangst mag nemen in onze naam. 
 
Wij hebben kennis van de verbodsbepalingen opgenomen in artikel 4 van het Brussels Gemeentelijk 
Kieswetboek (die worden vermeld op de achterkant van dit document), en verbinden er ons toe deze 
na te leven. 

 
Gedaan te ………………………………………………….,  op l__l__l . l__l__l . 20l__l__l . 

 
 

Handtekening 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uittreksel uit het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek 
 
Art. 4. § 1.  Zodra de kiezerslijst is opgesteld, verstrekt  het college van burgemeester en schepenen of de door hem 

aangeduide ambtenaar afschriften ervan aan de gevolmachtigden van politieke partijen die er zich schriftelijk toe verbinden 
om een lijst van kandidaten voor de verkiezingen in de gemeente in te dienen en tijdens de verkiezingen en gedurende de 
legislatuur de beginselen van de democratie van een rechtsstaat alsmede de rechten en vrijheden ingeschreven in de 
Grondwet, in het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 
1950 en het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, na te leven. 
 
De aanvragen worden bij aangetekende zending gericht aan de burgemeester. 
 
De afschriften worden verstrekt op papier of een elektronische drager. 
 
Elke in het eerste lid bedoelde politieke partij kan kosteloos twee afschriften van de kiezerslijst verkrijgen op papier of op 
elektronische drager, naar keuze van de partij, voor zover zij in de gemeente waar zij de kiezerslijst opvraagt, een 
kandidatenlijst indient voor de verkiezingen. 
 
De afgifte van bijkomende afschriften geschiedt tegen betaling van de kostprijs. Deze kostprijs wordt bepaald door het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
Indien de partij geen kandidatenlijst voordraagt, kan zij geen gebruik meer maken van de kiezerslijst op straffe van de in 
artikel 197 bis van het Kieswetboek vastgestelde straffen. 
 
§2.  Iedere persoon die als kandidaat voorkomt op een akte van voordracht ingediend met het oog op de verkiezing, kan 
tegen betaling van de kostprijs  afschriften van de kiezerslijst krijgen, op papier of op een elektronische drager, voor zover 
hij dit gevraagd heeft bij aangetekende zending gericht aan de burgemeester en dat hij zich ertoe verbindt om tijdens de 
verkiezingen en gedurende zijn mandaat  de beginselen van de democratie van een rechtsstaat alsmede de rechten en 
vrijheden ingeschreven in de Grondwet, in het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden van 4 november 1950 en het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake Burgerrechten en Politieke 
Rechten, na te leven. 
 
Het college stelt op het ogenblik van de afgifte vast of de belanghebbende als kandidaat bij de verkiezing is voorgedragen. 
 
Indien de aanvragen later van de kandidatenlijst wordt geschrapt, mag hij van de kiezerslijst geen gebruik meer maken,  op 
straffe van de in artikel 197 bis van het Kieswetboek vastgestelde straffen. 
 
§3.  Het gemeentebestuur mag enkel afschriften van de kiezerslijst afgeven aan personen die ze overeenkomstig §1, 
eerste lid, of §2, eerste lid, aangevraagd hebben. De personen die deze afschriften hebben ontvangen, mogen ze op hun 
beurt niet meedelen aan derden. 
 
De afschriften van de kiezerslijst die worden afgegeven met toepassing van dit artikel, worden enkel voor 
verkiezingsdoeleinden gebruikt, inbegrepen buiten de periode die tussen de datum van de afgifte van de lijst en de datum 
van de verkiezing valt, op straffe van de in artikel 197 bis van het Kieswetboek vastgestelde straffen. 
 
De met toepassing van §§1 en 2 afgegeven afschriften van de kiezerslijst vermelden geen identificatienummer bij het 
Rijksregister van de natuurlijke personen. 

 
 
 
 

 
 


