De verkiezingen van 26 mei 2019
Over deze verkiezingen
Op 26 mei 2019 trekken alle kiesgerechtigde Belgen opnieuw naar de
stembus voor de Europese, federale en regionale verkiezingen. De
Brusselaars stemmen niet alleen voor het Europees en Federaal Parlement,
maar verkiezen ook de parlementsleden van het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement. De 17 Nederlandstalige verkozenen voor het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement vormen de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Bovendien kunnen Brusselaars die voor
Nederlandstalige lijsten kiezen ook een stem uitbrengen voor hun
vertegenwoordigers in het Vlaams Parlement.
Om verkozen te kunnen worden voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
moet de kandidaat op de dag van de verkiezing Belg zijn, de burgerlijke en
politieke rechten genieten, de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en niet
uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht (bv. veroordeling of
internering). Bovendien moet de kandidaat 6 maanden voor de verkiezingen
zijn woonplaats hebben in een gemeente binnen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. De inschrijving in het bevolkingsregister geldt als bewijs.
De kandidaat moet worden voorgedragen via een kandidatenlijst. Deze
moet op tijd worden ingediend en ook weer aan een aantal regels voldoen.
Het is belangrijk om een verschil te maken tussen een politieke partij en een
kandidatenlijst:
Een politieke partij is een groep van mensen met gelijkaardige politieke
ideeën, die samen het overheidsbeleid willen beïnvloeden door hun
kandidaten te laten verkiezen. Om een politieke partij op te richten, kan u een
vzw (vereniging zonder winstoogmerk) of een feitelijke vereniging oprichten.
Dit is echter niet noodzakelijk. U kan ook gewoon een kandidatenlijst indienen
zonder eerst een vereniging op te richten.
•

Een kandidatenlijst is een papieren of elektronische lijst waarop
kandidaten vermeld staan die door mensen verkozen kunnen worden door
op hen te stemmen. Enkel wie op een kandidatenlijst vermeld staat, kan dus
verkozen worden bij de verkiezingen.
•
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Wie is stemgerechtigd?
Aan welke voorwaarden moet een kiezer voldoen?
Als kiezer dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:
A. Voor de verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen
- Een Belg zijn die:
•
•
•
•

de Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een gemeente van het
betrokken gewest of van de betrokken gemeenschap op 1 maart 2019
de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

B. Voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
- Hetzij een Belg zijn die:
•
•
•
•

de Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische
gemeente op 1 maart 2019
de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

- Hetzij een in het buitenland verblijvende Belg zijn die:
•
•
•
•

de Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
ingeschreven is in de bevolkingsregisters bijgehouden in een
consulaire beroepspost op 1 maart 2019
de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

C. Voor de verkiezing van het Europees Parlement
- Hetzij een in België verblijvende Belg zijn die:
•
•
•
•

de Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische
gemeente op 1 maart 2019
de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

- Hetzij een in een Lidstaat van de Europese Unie verblijvende Belg zijn die:
•
•
o

o
•

de Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
ingeschreven is in de bevolkingsregisters gehouden in een Belgische
consulaire beroepspost bij een Lidstaat van de Europese Unie op 1
maart 2019
gekozen heeft om zich in te schrijven bij zijn consulaire beroepspost
om te stemmen voor Belgische lijsten tijdens deze verkiezing
niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

- Hetzij een Belg zijn die in een Staat verblijft dat geen lid is van de
Europese Unie en die:
•
•
o

•

de Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019
de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
ingeschreven is in de bevolkingsregisters gehouden in een Belgische
consulaire beroepspost bij een Staat dat geen lid is van de Europese
Unie op 1 maart 2019
niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019

- Hetzij een in België verblijvende Europese burger zijn die:
•
•
•

ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische
gemeente op 1 maart 2019
de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019
niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019
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De opkomstplicht
In

België

geldt

de

opkomstplicht,

geen

stemplicht.

Iedereen

die

stemgerechtigd is, dient zich naar het stembureau te begeven. In het
stemlokaal kan niemand je verplichten om een stem uit te brengen op een
lijst of op een kandidaat. Je moet wel het stemhokje binnengaan omdat
niemand mag weten hoe je gestemd hebt. Als een kiezer het stemhokje
weigert binnen te gaan, wordt hij/zij genoteerd als afwezige kiezer. Indien je
geen stem wil uitbrengen op een kandidaat of op een lijst dien je “blanco
stemmen” aan te duiden. Zie “Hoe stemmen we in het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement”.
Wie zonder geldige reden niet naar het stembureau gaat, kan veroordeeld
worden door de rechtbank.
Volmacht
Ga je niet stemmen op grond van een geldige reden, dan kan je aan iemand
anders een volmacht geven. Hij of zij gaat dan op de verkiezingsdag in jouw
plaats naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat vermeld.
Daar geeft de volmachthouder de volgende documenten aan de voorzitter:
jouw oproepingsbrief, jouw afwezigheidsattest, de volmacht, zijn of haar
identiteitskaart én eigen oproepingsbrief.
Je mag vrij kiezen wie in jouw plaats stemt bij volmacht: de volmachthouder
hoeft geen familielid te zijn of niet in dezelfde gemeente te wonen. Hij of zij
moet wel stemgerechtigd zijn. Er kan maar 1 volmacht per persoon worden
gegeven.
De volmacht wordt opgesteld op een standaardformulier dat gratis
verkrijgbaar is bij jouw gemeente. Op het formulier staan de verkiezingen
waarvoor ze geldig is, samen met de naam, de voornamen, de
geboortedatum en het adres van de volmachtgever en van de
volmachthouder. Het volmachtformulier moet door de volmachtgever en
volmachthouder ondertekend zijn! Het volmachtformulier kan je in bijlage
terugvinden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Belgische en
Europese kiezers.

Geldige redenen om een volmacht te geven:
Reden

Attest

Ziekte of een beperking en onmogelijkheid om
zich naar het stembureau te begeven

Medisch attest

Beroeps- of dienstredenen

Attest van werkgever

Beroeps- of dienstredenen in het buitenland (en
de leden van het gezin die daar bij hem/haar
verblijven)

Attest van werkgever

Beroep van schipper, marktkramer of
kermisreiziger en de leden van het gezin die met
hen samenwonen

Attest van de
burgemeester van de
gemeente waar de
betrokkene is
ingeschreven in het
bevolkingsregister

Vrijheidsbeneming op gerechtelijke grond

Attest van de directie
van de instelling
waar de betrokkene
verblijft

Geloofsovertuiging

Attest van de
religieuze overheid

Studieredenen

Attest van de studieinstelling

Tijdelijk verblijf in het buitenland op dag van de
stemming wegens vakantie en niet mogelijk om
zich in het stembureau aan te melden

Attest van de
burgemeester: op
grond van
bewijsstukken of een
verklaring op
erewoord
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Hoe stemmen we in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
In de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt via de
stemcomputer gestemd. Je brengt eerst je stem uit voor het Europees
Parlement, vervolgens voor het Federaal Parlement en tot slot voor het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Als je voor een Nederlandstalige lijst kiest,
kan je tevens 6 Brusselaars verkiezen voor het Vlaams Parlement.
Wat moet je doen?
1. In het stemlokaal geef je je oproepingsbrief en je identiteitskaart af aan
de voorzitter. Je krijgt dan een magneetkaart.
2. In het stemhokje steek je de kaart in het toestel met de pijl naar boven en
naar het toestel gericht.
3. Er verschijnt een keuzescherm waarop je de gewenste taal kan kiezen. Kies
je Nederlands, dan krijg je alle instructies in het Nederlands op je
computerscherm te zien. Kies je Frans, dan verloopt alles verder in het Frans.
4. Bevestig je taalkeuze op het nieuwe scherm.
5. Er verschijnt eerst een scherm om voor de Europese verkiezingen te
stemmen. Je moet een keuze maken tussen het Nederlands of het Frans
kiescollege. Kies je voor het Nederlands kiescollege, dan mag je 12 kandidaten
verkiezen van de Nederlandstalige partijen. Kies je voor het Franse
kiescollege dan mag je 8 kandidaten kiezen uit de Franstalige partijen. Kies je
kiescollege.
6. Er verschijnt een scherm met partijen waarop je kan stemmen. Kies de
partij waarop je wil stemmen door met de lichtpen loodrecht op de naam
van de partij te drukken. Wie blanco wil stemmen, drukt op het speciale vakje
“blanco”.
Als je niet blanco stemt, verschijnt de lijst met kandidaten van de partij die je
hebt geselecteerd.

Je kan op 3 manieren stemmen:
a) je geeft een lijststem: een lijststem is een stem voor een partij en
niet voor een persoon. Dat wil zeggen dat je akkoord gaat met de
volgorde van de kandidaten op de lijst. Als je een lijststem wil
uitbrengen, druk je de pen loodrecht tegen het scherm op het bolletje
bovenaan de lijst van je keuze.
b) je stemt voor 1 of meer kandidaten of opvolgers binnen 1 lijst: dat is
een voorkeurstem. Als je een voorkeurstem wil uitbrengen, druk je pen
tegen het scherm op het bolletje of de bolletjes bij de naam of namen
van de personen voor wie je wil stemmen.
c) je doet beide: je geeft een lijststem en (een) voorkeurstem(men).
8. Ten slotte bevestig je op het scherm je stem door met de pen op “stem
bevestigen” te klikken. Zolang je je stem niet bevestigd hebt, kan je die nog
veranderen.
9. Nu verschijnt het scherm voor de federale verkiezingen. Zowel de
Franstalige als Nederlandstalige partijen verschijnen op 1 scherm. Kies de
partij op wie je wil stemmen en volg dezelfde stappen als voor de Europese
verkiezingen.
10. Het volgende scherm is voor de verkiezingen van het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement. Hier maak je eerst de keuze tussen de Franse of
Nederlandse taalgroep. Bij de Franse taalgroep kan je 72 kandidaten
aanduiden. Bij de Nederlandse taalgroep kan je 17 kandidaten kiezen.
Wanneer je voor de Nederlandse taalgroep hebt gekozen, verschijnt een
extra scherm: hier kan je 6 Nederlandstalige Brusselaars aanduiden voor
het Vlaams Parlement.
11. Als je je laatste keuze bevestigd hebt, komt je kaart terug uit het toestel. Je
kan je stem niet meer wijzigen.
12. Neem ten slotte je kaart terug en geef hem af aan de voorzitter. Die zal de
kaart in de stembus steken. Je krijgt je identiteitskaart en je afgestempelde
oproepingsbrief terug.
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Nuttige links
Verkiezingsinformatie van de FOD Binnenlandse Zaken:
www.verkiezingen.fgov.be
De verkiezingswebsite van de Vlaams-Brusselse Media:
www.bruzz.be/brusselkiest2019
Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement: www.parlement.brussels
Het Vlaams Parlement: www.vlaamsparlement.be
De verkiezingswebsite van het Vlaams Parlement: www.vlaanderenkiest.be
Verkiezingen van het Europees Parlement: www.europese-verkiezingen.be
Directie van de Verkiezingen: www.ibz.rrn.fgov.be/nl/algemene-directie
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VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, DE KAMER, VAN
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN VAN
DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 26 MEI 2019
VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)
_____________

Bijlage: - een attest.

Ik, ondergetekende ..................……………………………………........................(naam en voornamen),
geboren op ..................................……………………………………………………………………………...... ,
wonende te .........................…………………………………………............ straat, nr. .…..... busnummer ........,
als kiezer ingeschreven in de gemeente ...……………………………………………..........................................,
machtig ...........................................………………………………………………...............(naam en voornamen)(1),
geboren op .............................……………………………………………………….............................................,
wonende te ..............................…………………………………………………...... straat, nr. ….….... bus ........,
om bij de verkiezingen van het Europese Parlement, van de Kamer, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en van de
Brusselse leden van het Vlaams Parlement van 26 mei 2019 in mijn naam te stemmen.

Gedaan te ......................... , .................. 201…
De volmachtgever,
(handtekening)

(*)
(1)

De gemachtigde,
(handtekening)

De redenen om volmacht te kunnen geven zijn opgesomd in artikel 147bis, § 1, van het Kieswetboek (zie keerzijde).
Als gemachtigde kan elke andere kiezer worden aangewezen.
Ieder gemachtigde mag slechts één volmacht hebben. De gemachtigde moet de volmacht uitoefenen in het stembureau van
de volmachtgever. De gemachtigde moet naast deze ingevulde volmacht met bijhorend attest, ook zijn eigen identiteitskaart
en zijn eigen oproepingsbrief bijhebben.

► Gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019 – www.verkiezingen.fgov.be
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UITTREKSEL UIT HET KIESWETBOEK (1)
Art. 147bis. § 1. De volgende kiezers kunnen een andere
6° de student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid
kiezer machtigen om in hun naam te stemmen :
bevindt zich in het stembureau te melden, op voorwaarde dat
hij een attest voorlegt van de directie van de instelling waar hij
zijn studies doet.
1° de kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat
is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe
7° de kiezer die, om andere dan de hiervoor genoemde
gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid moet blijken uit
redenen, de dag van de stemming niet in zijn woonplaats is
een medisch attest. Geneesheren, die als kandidaat voor de
wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, en zich bijgevolg in
verkiezing zijn voorgedragen, mogen een dergelijk attest niet
de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden,
afgeven.
voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn
woonplaats of zijn gemachtigde vastgesteld is, na overlegging
2° de kiezer die om beroeps- of dienstredenen :
van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich
in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te
a)
in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers
leggen, op grond van een verklaring op erewoord; de Koning
leden van zijn gezin of van zijn gevolg die met hem
bepaalt het model van de gegeven door de kiezer verklaring op
aldaar verblijven;
eer en het model van het attest dat door de burgemeester moet
worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de
b)
zich de dag van de stemming in het Rijk bevindt,
burgemeester van de woonplaats ten laatste op de dag die de
maar in de onmogelijkheid verkeert zich in het
dag van de verkiezing voorafgaat.
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.

§ 2. Als gemachtigde kan elke andere kiezer aangewezen
worden.
Ieder gemachtigde mag slechts één volmacht hebben.

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

§ 3. De volmacht wordt gesteld op een formulier waarvan het
model door de Koning wordt bepaald ; het wordt kosteloos
afgegeven op de gemeentesecretarie.
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.

Van 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 afgeven
door de religieuze overheid.

§ 4. Ten einde tot de stemming te worden toegelaten,
overhandigt de gemachtigde aan de voorzitter van het
stembureau waar de volmachtgever had moeten stemmen, de
volmacht en een van de § 1 vermelde attesten en vertoont hij
hem zijn identiteitskaart en zijn oproepingsbrief waarop de
voorzitter vermeldt : "Heeft bij volmacht gestemd".
§ 5. De volmachten worden bij de in artikel 146, eerste lid,
bedoelde staat gevoegd en, met die staat, aan de vrederechter
van het kanton gezonden.

_____________
(1) Artikel 147bis Kieswetboek is van toepassing overeenkomstig artikel
30 WVEP en artikel 16, § 2 WBHP

P.S.
De volmacht kan worden verleend tot zondagnamiddag de dag van de stemming door de gemeente,
rekening houdend met de openingsuren van het gemeentebestuur. In het 7° geval echter moet de aanvraag
uiterlijk de zaterdag, de dag vóór de stemming geschieden (zie bijlage bij dit formulier).
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BIJLAGE
Gemeente ......
--------

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, DE KAMER, VAN
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN VAN
DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT
VAN 26 MEI 2019
Volmachtgeving bij verblijf in het buitenland
om andere dan beroepsredenen(1)
------------------Ik, ondergetekende, .......................…………………............., burgemeester van de gemeente
........................................., bevestig hierbij, na kennisneming van de bewijsstukken die hij/zij mij heeft
voorgelegd of, bij gebreke hiervan, op grond van een verklaring op erewoord die hij/zij mij schriftelijk
heeft meegedeeld in die zin, dat M. ................ ............... (naam en voornamen) (2), verblijvende te
.................... ...........................straat, nr. ... , bus ... als kiezer ingeschreven onder nummer ........., in de
onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden wegens tijdelijk verblijf in het buitenland, te
weten in .................(3) , niet gemotiveerd door beroeps- of dienstredenen. Betrokkene, die zijn/haar
aanvraag vóór de dag van de stemming heeft ingediend vervult derhalve de voorwaarden gesteld bij
artikel 147bis van het Kieswetboek, om een andere kiezer volmacht te geven om in zijn/haar naam te
stemmen (4).
Afgegeven te ................................. op ............. 201…

Gemeentestempel

Burgemeester
(handtekening)

------------(1)

(2)
(3)
(4)

Attest door de burgemeester (of de gemachtigde) van de hoofdverblijfplaats van de volmachtgever af te
geven aan de kiezers bedoeld in artikel 147bis, § 1, 7° van het Kieswetboek.
De aanvraag om dit attest te bekomen moet uiterlijk zaterdag, de dag vóór de verkiezingen
geschieden.
De naam en voornamen worden voorafgegeaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.)
De naam van het land vermelden.
Zie ommezijde (uittreksel uit artikel 147bis van het Kieswetboek, van toepassing overeenkomstig artikel
30 WVEP en artikel 16, § 2 WBHP).

► Gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019 – www.verkiezingen.fgov.be
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UITTREKSEL UIT HET KIESWETBOEK
__________________

Art. 147bis.
stemmen :

§ 1. De volgende kiezers kunnen een andere kiezer machtigen om in hun naam te

.....
.....
.....
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 ge machtigde vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het
geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond
van een verklaring op erewoord; de Koning bepaalt het model van de gegeven door de kiezer verklaring
op eer en het model van het attest dat door de burgemeester moet worden afgegeven. De aanvraag
moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de dag die de dag van de
verkiezing voorafgaat.
§ 2. Als gemachtigde kan elke andere kiezer aangewezen worden.
Ieder 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 de gemeentesecretarie.
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 tot de stemming te worden toegelaten, overhandigt de gemachtigde aan de voorzitter van
het stembureau waar de volmachtgever had moeten stemmen, de volmacht en een van de in § 1
vermelde attesten en vertoont hij hem zijn identiteitskaart en zijn oproepingsbrief waarop de voorzitter
vermeldt "Heeft bij volmacht gestemd".
§ 5. De volmachten worden bij de in artikel 146, eerste lid, bedoelde staat gevoegd en, met die staat,
aan de vrederechter van het kanton gezonden.
____________________
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BIJLAGE

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, DE KAMER, VAN
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN VAN
DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 26 MEI 2019

Model van verklaring op erewoord om bij volmacht te kunnen stemmen wegens een plezierverblijf in het
buitenland op de datum van de verkiezing

Ik, ondergetekende, ………………………………………………………… (naam en voornamen)
verklaar op mijn erewoord dat ik mij in de onmogelijkheid bevind om mij aan te bieden bij het stembureau
op zondag ……… (datum) wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, namelijk in
……………………….. (land), om andere dan beroeps- of dienstredenen. Ik kan inderdaad geen
bewijsstukken voorleggen omdat
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(geef hier kort de reden voor de onmogelijkheid weer).

Gedaan te ……………….. , op …………..

Handtekening
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