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VERKIEZINGEN 
 
 

I. Wat moet de reiziger doen die in het buitenland zal verblijven? 
 
Ben je kiesplichtig  en verblijf je op de dag van de verkiezing tijdelijk in het buitenland, dan kan 
je bij de gemeente-administratie van je Belgische woonplaats een attest krijgen van 
afwezigheid.  Dit attest kan dienen bij mogelijke controles.  Je zal de nodige bewijsstukken 
moeten voorleggen of een verklaring op erewoord bij de dienst “bevolking”. 
 
 

II. Wat moet de reiziger doen die volmacht wil verlenen ?  
 
Verblijf je op de dag van de verkiezingen tijdelijk in het buitenland en wil je volmacht geven aan 
iemand anders om te stemmen, dan dien je een attest aan te vragen zoals hiervoor 
beschreven en tegelijk een  formulier tot volmacht te vragen, bij de dienst “bevolking”. Deze 
ingevulde formulieren moeten uiterlijk 15 dagen voor de verkiezingen, door de reiziger bij de 
gemeente worden ingediend.  
 
Je kan ook de blanco formulieren afhalen op de website van je gemeente of de federale 
overheid. 
 
Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het ingevuld en 
ondertekend volmachtformulier en het attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om 
de volmacht uit te kunnen oefenen in het stembureau van diegene die volmacht gaf. 
 
http://www.verkiezingen.fgov.be 

mailto:vvr@vvr.be
http://www.verkiezingen.fgov.be/


Vereniging Vlaamse reisbureaus 

Tel: 050/25 00 60  - Fax: 050/25 00 65 

vvr@vvr.be 

 

Briefhoofd van het reiskantoor 
 
 

Naam, adres, Erk. Nr;, Ondernemingsnr. ……. 

 
 
 

ATTEST m.b.t. de verkiezingen op ______ (datum verkiezingen) 
 
Ondergetekende reisagent, bevestigt hierbij dat  voor reiziger :  
 
Naam  : ______________________ 
Adres : _______________________ 
 
een reis werd geboekt met bestemming naar ______________ 
met vertrek op ___________ en terugkeer op______________. 
 
Door deze reis zal hogergenoemde reiziger zich wegens verblijf in het buitenland niet voor zijn 
kiesplicht  kunnen aanbieden op ______ (datum verkiezingen). 
 
De reiziger bevestigt door de aanvaarding van dit attest zijn/haar instemming met de 
bekendmaking van bovenvermelde reisvoorwaarden door de reisagent.   
 
 
Aldus opgemaakt te _________________  op __________________ 
 
 
Handtekening van Reisagent. 
 
 
(*)   per reiziger wordt dergelijk attest opgemaakt. 
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A établir à entête de l’agence de voyages (nom, adresse, n° de lic., registre de 
commerce,… 

 
 
ATTESTATION CONCERNANT LES ELECTIONS DU …………. (*) 
 
Le soussigné, 
………………………………………………………………………………………………., agent de 
voyages, 
agissant sous licence n° …..………, confirme par la présente que pour le voyageur : 
 
nom:…………………………………………………………..………….……………….………………
……… 
 
Adresse :.……….………………………………...………………………………………….……………
… 
 
un voyage a été réservé avec destination 
………………………………………………………………………………….…… 
Date de départ …………………………….date de retour………………………………......... 
 
A cause de ce voyage et ce séjour à l’étranger, le voyageur susnommé ne pourra se présenter 
le ……..……..(date des élections) pour accomplir ses obligations électorales. 
 
La présente attestation est délivrée au voyageur conformément à la Loi concernant le Statut 
des Agences de voyages. Par son acceptation le voyageur confirme son autorisation et accord 
avec cette divulgation par l’agent de voyages des conditions susnommées. 
 
Fait à ………………………………………… le ……………… 
 
Signature de l’agent de voyages. 
 
 
 
 
 
(*) une attestation par voyageur. 
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