FORMULIER P2

ATTEST VAN TIJDELIJK VERBLIJF IN HET BUITENLAND
(om andere dan beroepsredenen)
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN l__l__l . l__l__l 20l__l__l
(Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, artikel 42bis, §1, 7°)
a) U bent kiezer en u kan zich niet naar het stembureau begeven op de dag van de
gemeenteraadsverkiezingen omdat u om privéredenen tijdelijk verblijft in het buitenland.
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, bevestigt het tijdelijk verblijf om privéredenen in het buitenland
met dit document. U legt de bewijsstukken van uw verblijf in het buitenland voor aan de
burgemeester of zijn gedelegeerde.
b) U moet uw aanvraag bij de burgemeester, of zijn gedelegeerde, doen ten laatste de
dag die aan de dag van de verkiezingen voorafgaat.
c) Om in uw naam te stemmen op de dag van de stemming biedt de gemachtigde zich aan in
het stembureau waar u opgeroepen wordt. De gemachtigde moet zich dus eventueel
aanbieden in een ander stembureau dan dit waar hijzelf opgeroepen werd. De
gemachtigde dient in het bezit te zijn van volgende documenten:
•
•
•

zijn/haar eigen oproepingsbrief en deze van de volmachtgever (deze zullen beide
afgestempeld worden),
zijn/haar eigen identiteitskaart,
het volmachtformulier P1 en dit formulier P2.

1. Gegevens van de volmachtgever.
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
Voorna(a)m(en): 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 : ……………………………………………………………………………………………N°l__l__l__l__lBus:l__l__l
Gemeente en postcode: ……… ……………………………………………………………………….l__l__l__l__l
Als kiezer ingeschreven in volgende gemeente: ……………………………………………………………………….

2. Verklaring van de burgemeester.
Ik verklaar dat de voormelde kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt te gaan stemmen op l__l__l.l__l__l
20l__l__l
De kiezer heeft aangetoond tijdelijk in het buitenland te zijn op de dag van de verkiezingen door middel van
bewijsstukken.
De burgemeester (of zijn gedelegeerde) 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
Voorna(a)m(en):
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 :

Gemeentestempel :

