Bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van (datum) houdende aanpassing van
de besluiten van de Vlaamse Regering aan de verordening (EU) 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG
(algemene verordening gegevensbescherming)
Bijlage 2a bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2018 betreffende de
organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging en een volksraadpleging in het
district, en betreffende de samenstelling en de werking van de Vlaamse Adviescommissie
voor Volksraadplegingen
Bijlage 2a. Model van het verzoek tot het organiseren van een volksraadpleging in het
district als vermeld in artikel 29, tweede lid

Verzoekschrift om een volksraadpleging in het
district te organiseren

naam van het district

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u als inwoner van (naam district) een verzoek indienen om een volksraadpleging te houden. Dit
formulier is een toepassing van artikel 311 en 137, §1, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Bij dit formulier hoort de Petitie voor een volksraadpleging in het district. Zowel dit verzoekschrift als de petitie moet
aan de andere inwoners worden voorgelegd.
Aan wie moet u dit formulier bezorgen?
Bezorg dit formulier met de bijbehorende petitie aangetekend of tegen ontvangstbewijs aan:
Districtscollege van (naam district)
(straat en nummer)
(postnummer en gemeente)

Vraag of vragen van de voorgenomen volksraadpleging
Neem alleen ja-neevragen op.

Gegevens van de initiatiefnemers van de volksraadpleging in het district
voornamen

achternaam

geboortedatum
(dd.mm.jjjj)

woonplaats

handtekening
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Bij te voegen documenten
Voeg de volgende documenten bij dit formulier en vink ze aan in de onderstaande aankruislijst.

een gemotiveerde nota
documenten met meer informatie over de volksraadpleging voor de districtsraad
de petitielijst voor een volksraadpleging in het district

Toepasselijke regelgeving
Artikel 196 van het Strafwetboek is van toepassing op dit verzoekschrift. De personen die in authentieke en openbare
geschriften valsheid plegen en alle personen die in handels- of bankgeschriften of in private geschriften valsheid plegen,
worden gestraft met opsluiting van vijf tot tien jaar. Er is sprake van valsheid in geschriften bij:
- valse handtekeningen;
- namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen;
- valselijke opmaak van overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen;
- valselijke invoeging in de akten achteraf van overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen;
- toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die opgenomen of vastgesteld worden in de akten.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van (datum)
houdende aanpassing van de besluiten van de Vlaamse Regering aan de verordening
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Brussel, [datum].
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,

Bart TOMMELEIN
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De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding,

Liesbeth HOMANS
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en
Dierenwelzijn,

Ben WEYTS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN
De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,

Philippe MUYTERS
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE
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