
 
 
 
 

 
FORMULIER P1 

  
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN l__l__l . l__l__l 20l__l__l 

 
VOLMACHT OM TE STEMMEN   

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
• U dient dit formulier te gebruiken als u omwille van een wettelijke reden (vermeld in punt 3) aan 

een andere kiezer vraagt om in uw naam te gaan stemmen.  
• De kiezer die u hebt gekozen om in uw naam te stemmen (uw gemachtigde) moet dit formulier 

overhandigen aan de voorzitter van het stembureau waar u moet gaan stemmen, evenals een attest 
dat bewijst dat u zich in de onmogelijkheid bevindt u in het stembureau te melden. 

• Iedere kiezer kan als gemachtigde aangeduid worden.  
• Elke gemachtigde kan slechts over één volmacht beschikken. 
• Het soort attest dat u bij de volmacht dient bij te voegen, wordt aangegeven in punt 3 van dit 

formulier.  
• Ten einde tot de stemming te worden toegelaten, dient de gemachtigde in het bezit te zijn van 

volgende documenten: 
 

• Dit volmachtformulier (P1) 
• Zijn/haar eigen identiteitskaart 
• Zijn/haar eigen oproepingsbrief 
• Eén van de in punt 3 vermelde attesten 

 
 

 
1. Gegevens van de volmachtgever.  (Gelieve hier in hoofdletters 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                       

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. Gegevens van de gemachtigde. (Gelieve hier in hoofdletters de gegevens te vermelden van de persoon die in uw plaats 
zal gaan stemmen). 
 
 

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 

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 

 

 



 
3. Reden voor het geven van een volmacht. ( Gelieve de reden waarom u zelf niet kan gaan stemmen, aan te duiden)  
 
� U bent in de onmogelijkheid te gaan stemmen omwille van ziekte of gebrekkigheid. 
Gelieve bij dit volmachtformulier een medisch attest bij te voegen. 
 
� U bent opgehouden in het buitenland omwille van beroeps-of dienstredenen. 
Gelieve bij dit volmachtformulier een attest van uw werkgever of van de militaire of burgerlijke overheid te voegen. 
 
� U bent gezinslid van iemand die in het buitenland moet blijven omwille van beroeps-of dienstredenen en u 
woont erbij in het buitenland. 
Gelieve bij dit volmachtformulier een attest van uw werkgever of van de militaire of burgerlijke overheid te voegen. 
 
� U bevindt zich in België maar moet de dag van de verkiezingen werken. 
Gelieve bij dit volmachtformulier een attest van uw werkgever of van de militaire of burgerlijke overheid te voegen. 

� U oefent het beroep uit van schipper, marktkramer of kermisreiziger. 
Gelieve bij dit volmachtformulier een attest van de burgemeester van de gemeente waar u bent ingeschreven in het 
bevolkingsregister te voegen .   
 
� U bent gezinslid van iemand die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en u 
woont er mee samen. 
Gelieve bij dit volmachtformulier een attest van de burgemeester van de gemeente waar u bent ingeschreven in het 
bevolkingsregister te voegen .   
 
� U verkeert in een toestand van vrijheidsbeneming ten gevolge van een rechterlijke maatregel. 
Gelieve bij dit volmachtformulier een attest van de directie van de inrichting waar u zich bevindt, te voegen. 
 
� U verkeert in de onmogelijkheid te gaan stemmen omwille van uw geloofsovertuiging. 
Gelieve bij dit volmachtformulier een attest van de religieuze overheid te voegen. 
 
� U bent student en bent in de onmogelijkheid om te gaan stemmen omwille van studieredenen. 
Gelieve bij dit volmachtformulier een attest van de instelling waar u studeert, te voegen. 
 
� U bevindt zich om privéredenen (andere dan  beroeps-of dienstredenen) tijdelijk in het buitenland op de 
dag van de stemming. 
Gelieve bij dit volmachtformulier een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar u bent 
gedomicilieerd1, te voegen (formulier P2). 
 
4. Handtekeningen van beide partijen. 
 
 

Wij verklaren dat de gegevens op dit volmachtformulier eerlijk en correct zijn. 

 
  Gedaan te ………….……….….…….………….., op ……..…….. ………… 

 

 
Handtekening van de volmachtgever :                     Handtekening van de gemachtigde: 

 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Opgelet : de aanvraag om dergelijk attest te verkrijgen dient te worden ingediend bij de burgemeester van uw 
woonplaats ten laatste op de dag die de dag van de verkiezing voorafgaat. 
 


