
 

 
Verzoek tot het organiseren van een gemeentelijke volksraadpleging 
Met dit formulier verzoeken navermelde inwoners om, overeenkomstig de artikelen 205 tot en met 220 van het gemeentedecreet, een gemeentelijke volksraadpleging te houden. 

Onderwerpen van de gemeentelijke volksraadpleging 

 Kunnen het onderwerp uitmaken van een volksraadpleging de aangelegenheden bedoeld in artikel 2, eerste lid van het 
gemeentedecreet. Persoonlijke aangelegenheden en aangelegenheden betreffende de rekeningen, de begrotingen, de 
gemeentebelastingen en retributies, kunnen niet het voorwerp zijn van een raadpleging (Art.214, §1 van het 
gemeentedecreet). Het verzoek moet gesteund worden door 3000 inwoners die op de datum waarop het verzoekschrift 
wordt ingediend: 
- in het bevolkingsregister van het gemeentebestuur van Herentals ingeschreven of vermeld zijn: 
- de volle leeftijd van zestien jaar bereikt hebben; 
- niet het voorwerp uitmaken van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of 
schorsing van het kiesrecht meebrengt. 

De vraag of vragen waarop de voorgenomen raadpleging betrekking heeft. De 
vraag of vragen moet beantwoord kunnen worden met ja of neen. 

         Gegevens initiatiefnemers 

 Naam Voornamen Straat + huisnummer (bus) Postcode Gemeente Geboortedatum  

        

        

         Artikel 196 van het Strafwetboek 

 Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar worden gestraft de andere personen die in authentieke en openbare geschriften valsheid plegen en alle personen die in handels- of bankgeschriften of in private geschriften valsheid plegen, hetzij door valse handtekeningen, hetzij 
door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen, hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te maken of achteraf in de akten in te voegen, hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen 
of feiten die deze akten ten doel hadden op te nemen of vast te stellen. 

        
 Ondertekening verzoek voor gemeentelijke volksraadpleging 

 Naam Voornamen Straat + huisnummer (bus) Postcode Gemeente Geboortedatum Handtekening 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Het stadsbestuur van Herentals verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen in het kader van artikel 208 van het gemeentedecreet, meer bepaald om na te gaan of er voldoende geldige handtekeningen zijn om het verzoek tot het houden 
van een volksraadpleging te ondersteunen. U heeft recht op inzage en verbetering van uw persoonsgevens. 

 Inlichtingen: College van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals 

tel. 014-28 50 50, info@herentals.be 
 


