
 
 

FORMULIER A2 
Kiescollege van de  
GEMEENTE  ......................................................................... 
 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018 
 

BERICHT TOT OPROEPING VAN DE KIEZERS (art. 21, vierde lid, BGKWB1) 
 
• Dit bericht is bestemd om bekend gemaakt te worden in de gemeente.2 
 

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN, 

 
heeft de eer de kiezers van de gemeente mede te delen, dat er zal overgegaan worden, op zondag 14 oktober 2018, tot 
de verkiezing van .…..…….... (aantal) gemeenteraadsleden. 
 
 De kiezers worden verzocht zich te begeven naar de lokalen aangeduid in onderstaande tabel, voorzien van 
hun OPROEPINGSBRIEF en hun IDENTITEITSBEWIJS om deel te nemen aan de stemming, die op zondag 14 
oktober 2018, van 8 tot 16 uur  wordt gehouden. 
 
 De kiezers, die hun oproepingsbrief NIET ontvangen hebben vóór 14 oktober 2018 (dag van de stemming) 
mogen hem afhalen op het gemeentesecretariaat tot op de dag van de stemming 's middags. 
 
Het gemeentesecretariaat bevindt zich te (straat en nr.): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
In sommige gevallen kunnen de kiezers iemand machtigen om in hun naam te stemmen zoals voorzien in artikel 42bis 
van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek. 
 
 STEMMEN BIJ VOLMACHT (art. 42bis van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.): 
 
 
§ 1. De volgende kiezers kunnen een andere kiezer machtigen om in hun naam te stemmen : 
 

1° de kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe 
gevoerd te worden.  Deze onbekwaamheid moet blijken uit een medisch attest.  Geneesheren die als kandidaat voor 
de verkiezing zijn voorgedragen, mogen een dergelijk attest niet afgeven; 

 
2° de kiezer die om beroeps- of dienstredenen : 

 
a) in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezersleden van zijn gezin of van zijn gevolg die met hem 

aldaar verblijven ; 
b) zich de dag van de stemming in het Rijk bevindt, maar in de onmogelijkheid verkeert zich in het 

stembureau te melden. 
 
 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; 
 

                                                 
1 Brussels Gemeentelijk Kieswetboek. 
2 Dit formulier dient te worden gebruikt door het college van burgemeester en schepenen. 



 

  Formulier A2-blz 2 

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

hem samenwonen. 
 
 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 afgegeven door de religieuze overheid; 
 

6° de student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, op 
voorwaarde dat hij een attest voorlegt van de directie van de instelling waar hij studeert; 

 
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 gemachtigde vastgesteld is, 
na overlegging van de nodige bewijsstukken; de Regering bepaalt het model van het attest dat door de 
burgemeester of zijn gemachtigde wordt afgegeven. De aanvraag wordt ingediend bij de burgemeester van de 
woonplaats ten laatste op de dag die de van de verkiezing voorafgaat. 

 
§ 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 Koning wordt bepaald; het wordt kosteloos 

afgegeven op het gemeentesecretariaat. 
 
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 in het stembureau waar de volmachtgever had moeten stemmen tot de stemming toegelaten te worden, 
overhandigt de gemachtigde aan de voorzitter van dit stembureau de volmacht en een van de in § 1 vermelde attesten 
en toont hij hem zijn identiteitskaart, zijn eigen oproepingsbrief en de oproepingsbrief van de volmachtgever. De voorzitter 
van het stembureau vermeldt op beide oproepingsbrieven « 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 van het kanton gezonden. 
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Tabel met de nummers van de stembureaus en de lokalen waar de stemming plaats heeft : 
 

Nummer van de stembureaus 
Lokalen aangewezen voor de stemming 
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 Te........…………..…...................................................................., op l__l__l . l__l__l . 20l__l__l. 
 
 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
 
 

De gemeentesecretaris,       De Burgemeester, 

 


	GEMEENTE  .........................................................................
	GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018

	Lokalen aangewezen voor de stemming
	Nummer van de stembureaus

	Kiescollege van de: 
	undefined: 
	Het gemeentesecretariaat bevindt zich te straat en nr 1: 
	Het gemeentesecretariaat bevindt zich te straat en nr 2: 
	Het gemeentesecretariaat bevindt zich te straat en nr 3: 
	1 Brussels Gemeentelijk Kieswetboek: 
	Nummer van de stembureausRow1: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow1: 
	Nummer van de stembureausRow2: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow2: 
	Nummer van de stembureausRow3: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow3: 
	Nummer van de stembureausRow4: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow4: 
	Nummer van de stembureausRow5: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow5: 
	Nummer van de stembureausRow6: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow6: 
	Nummer van de stembureausRow7: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow7: 
	Nummer van de stembureausRow8: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow8: 
	Nummer van de stembureausRow9: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow9: 
	Nummer van de stembureausRow10: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow10: 
	Nummer van de stembureausRow11: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow11: 
	Nummer van de stembureausRow12: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow12: 
	Nummer van de stembureausRow13: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow13: 
	Nummer van de stembureausRow14: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow14: 
	Nummer van de stembureausRow15: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow15: 
	Nummer van de stembureausRow16: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow16: 
	Nummer van de stembureausRow17: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow17: 
	Nummer van de stembureausRow18: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow18: 
	Nummer van de stembureausRow19: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow19: 
	Nummer van de stembureausRow20: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow20: 
	Nummer van de stembureausRow21: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow21: 
	Nummer van de stembureausRow22: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow22: 
	Nummer van de stembureausRow23: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow23: 
	Nummer van de stembureausRow24: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow24: 
	Nummer van de stembureausRow25: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow25: 
	Nummer van de stembureausRow26: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow26: 
	Nummer van de stembureausRow27: 
	Lokalen aangewezen voor de stemmingRow27: 


