Ter attentie van het gemeentebestuur
Straat
Postcode – Gemeente
Aangetekend

Betreft: Verkiezingen van 26 mei 2019 ‐ Verzoek om de kiezerslijst1

Mevrouw de Burgemeester, Mijnheer de Burgemeester,

Ik, ondergetekende, heer/mevrouw……………………………………………………………………………
handelend in naam van de politieke partij …………………………………………..
verzoekt de gratis afgifte van twee afschriften of exemplaren (papier / elektronisch bestand 2) van de
kiezerslijst van uw gemeente in het kader van de verkiezing(en)
van het Europees Parlement (Wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees
Parlement, art. 2)/
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (Kieswetboek, art. 17)/
van het Vlaams Parlement (Gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale
staatsstructuur, art. 3, §1)/
van het Waals Parlement (Gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale
staatsstructuur, art. 3, §1)/
van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Wet van 12 januari 1989 tot regeling van
de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams
Parlement worden verkozen, art. 3bis, §1)/
van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement (Wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze
waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement
worden verkozen, art. 3bis, §1) 3.

1

Verzoek ten laatste op 25 februari 2019 aangetekend verstuurd naar adres. Dit is slechts een modelbrief; het
gebruik ervan is niet verplicht maar wordt sterk aanbevolen.
2
Doorhalen wat niet van toepassing is.
3
De desbetreffende verkiezing vermelden. Omdat het gelijktijdige verkiezingen zijn op 26 mei 2019, worden er
slechts 2 exemplaren van de kiezerslijst uitgereikt in geval van voordracht voor meerdere verkiezingen.

Hierbij verbindt de politieke partij ‐ waarvoor ik handel ‐ zich ertoe om een lijst in te dienen van de
kandidaten voor de bovenvermelde verkiezing(en)2 in de kieskring van uw gemeente.
Indien de politieke partij ‐ waarvoor ik handel ‐ geen kandidaten voordraagt, verbindt zij zich ertoe
de kiezerslijst niet te gebruiken, zelfs niet voor verkiezingsdoeleinden, op straffe van de sancties
vermeld in artikel 197bis van het Kieswetboek.

Opgemaakt te ……. (plaats), op …… (datum)
(Handtekening)

