
 

 

 
FEDERALE WETGEVENDE VERKIEZINGEN VAN 

 
Volmachtformulier 

 

 

 
Ik, ondergetekende  
Naam:       Voornaam: 

 
Geboortedatum:       

 
Adres (straat, nr., bus, postcode, gemeente, land):  

 
 

 
Als kiezer ingeschreven in de Belgische gemeente: 

 
machtig  
Naam:       Voornaam: 

 
Geboortedatum:       

 
Adres (straat, nr, bus, postcode, gemeente, land):  

 
 

 
 
om bij de federale wetgevende verkiezingen in mijn naam te stemmen. 

 
       
Gedaan te:                                        Datum: 

 
         De volmachtgever, 
         Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
De in het buitenland verblijvende Belg, die de stemming bij volmacht in een Belgische gemeente gekozen zal hebben, 
wijst een gemachtigde aan onder de kiezers van diezelfde gemeente. 
 
De in het buitenland verblijvende Belg, die ervoor gekozen zal hebben om bij volmacht te stemmen in de diplomatieke of 
consulaire beroepspost waarbij hij ingeschreven is, wijst een gemachtigde aan onder de kiezers die in diezelfde post 
ingeschreven zijn. 
 
Elke gemachtigde mag slechts over één volmacht beschikken 
 

In te vullen door de diplomatieke of consulaire beroepspost alvorens naar de Belgische kiesgemeente te 
sturen: 

- Identificatienummer Rijksregister van de volmachtgever:    . . - -  
- Identificatienummer Rijksregister van de gemachtigde:   . . - -   



 Afdeling 2. - De stemming bij volmacht in een Belgische gemeente.  
 
 Art. 180quater 
§ 1. Aan de hand van de volmacht waarvan het model wordt vastgesteld door de Koning, wijst de in het buitenland 
verblijvende Belg die de stemming bij volmacht in een Belgische gemeente gekozen zal hebben, een gemachtigde aan 
onder de kiezers van de gemeente waarvoor hij gekozen heeft om er ingeschreven te worden als kiezer. 
 §2. Elke gemachtigde mag slechts over één volmacht beschikken. 
 §3. De volmacht getekend door de mandaatgever vermeldt de naam, voornamen, geboortedatum en adres van de 
volmachtgever en de gemachtigde. Deze volmacht moet bij de gemeente van inschrijving ten minste twintig dagen voor 
de verkiezingen toekomen. 
 §4. Wanneer het college van burgemeester en schepenen de gemachtigde die aangewezen is door de in het buitenland 
verblijvende Belgische kiezer, oproept tot de stemming, voegt het bij de oproepingsbrief een uittreksel van de volmacht 
die hem machtigt om in naam van zijn volmachtgever te stemmen. 
 §5. Om toegelaten te worden te stemmen in naam van zijn volmachtgever, geeft de gemachtigde de volmacht aan de 
voorzitter van het stembureau, en legt hij hem zijn eigen identiteitskaart en zijn eigen oproepingsbrief voor, waarop de 
voorzitter " heeft bij volmacht gestemd " vermeldt. 
 
Afdeling 4. - De stemming bij volmacht in de diplomatieke of consulaire beroepsposten.  
 
 Art. 180sexies 
 § 1. Aan de hand van de volmacht waarvan het model wordt vastgesteld door de Koning, wijst de in het buitenland 
verblijvende Belg die ervoor gekozen zal hebben om bij volmacht te stemmen in de diplomatieke of consulaire 
beroepspost waarbij hij ingeschreven is, een gemachtigde aan onder de kiezers die in diezelfde post ingeschreven zijn. 
 §2. Elke gemachtigde mag slechts over één volmacht beschikken. 
 §3. De volmacht vermeldt de naam, voornamen, geboortedatum en adres van de volmachtgever en de gemachtigde.  
Deze volmacht moet bij de diplomatieke of consulaire beroepspost ten minste twintig dagen voor de verkiezingen 
toekomen. 
§4. Wanneer het college van burgemeester en schepenen de gemachtigde die aangewezen is door de in het buitenland 
verblijvende Belgische kiezer, oproept tot de stemming, voegt het bij de oproepingsbrief een uittreksel van de volmacht 
die hem machtigt te stemmen in naam van zijn volmachtgever. 
§5. Om toegelaten te worden om te stemmen in naam van zijn volmachtgever, geeft de gemachtigde de volmacht aan de 
voorzitter van het stembureau van de diplomatieke of consulaire beroepspost, en legt hij hem zijn eigen identiteitsstuk en 
zijn eigen oproepingsbrief voor, waarop de voorzitter " heeft bij volmacht gestemd " vermeldt.  
Een kopie van de in artikel 146 bedoelde staat van de kiezers wordt aan het hoofd van de diplomatieke of consulaire 
beroepspost overgezonden. Deze laatste schrapt in het consulaire bevolkingsregister de vermelding van de gemeente 
waar de betrokken kiezers zijn ingeschreven. 
 § 6. De opneming en de verdeling van die stemmen gebeuren volgens de procedure voorzien in artikel 180quinquies, §§ 
4 tot 6. 


