VERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2018
Op zondag 14 oktober trekken we weer met z’n allen naar de stemhokjes om te beslissen wie er de komende zes jaar onze
gemeente en onze provincie zal besturen. Om je goed voor te bereiden op de dag zelf, zetten we de belangrijkste zaken nog
eens op een rijtje.
Wie moet gaan stemmen?
Als Belg bent u stemgerechtigd en wordt u ingeschreven in de kiezerslijst als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
 U moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen,
 U mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht,
 U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Borgloon.
Iedere Belg die op de kiezerslijst ingeschreven is op datum van 1 augustus 2018, is verplicht te gaan stemmen. (stemplicht)
Een niet-Belg kan onder bepaalde voorwaarden ook deelnemen aan de verkiezingen. Hij/Zij moet wel eerst een aanvraag doen
om zich te laten inschrijven in de kiezerslijst. Eenmaal hij/zij zich geregistreerd heeft, is hij/zij verplicht zich te begeven naar het
stemlokaal.
Oproepingbrief?
Ten laatste 10 dagen voor de verkiezingen krijgt elke stemgerechtigde thuis een oproepingsbrief in de brievenbus. Op die brief
staat vermeld in welke gemeente en in welk stemlokaal u moet gaan stemmen, alsook de openingsuren van het stemlokaal en
wat u naast de brief moet meebrengen.
Indien je geen oproepingsbrief ontvangt, of je oproepingsbrief gaat verloren, kan je een duplicaat aanvragen bij de dienst
burgerzaken.
De dag van de verkiezingen kom je met je oproepingsbrief en je identiteitskaart tijdens de openingsuren naar het stembureau
(vermeld op de oproepingsbrief) om te stemmen.
Hoe breng ik een geldige stem uit?
Er zijn een aantal mogelijkheden om geldig te stemmen:



Een lijststem uitbrengen. Daarmee verklaart u zich akkoord met de volledige lijst en de volgorde van de kandidaten.
Let op: een lijststem op twee verschillende lijsten uitbrengen, is ongeldig.



Een of meer voorkeurstemmen uitbrengen. Daarmee geeft u een stem specifiek voor een of meer kandidaten van
dezelfde lijst.
Let op: Voorkeurstemmen mag je niet aan kandidaten van verschillende lijsten geven.



Een lijststem én een of meer voorkeurstemmen uitbrengen. In dat geval tellen alleen uw voorkeurstemmen mee.

Let op: Als je een lijststem uitbrengt, dan mag je geen voorkeurstemmen aan kandidaten van een andere lijst
uitbrengen.
Kleur het bolletje volledig rood zodat uw voorkeur duidelijk is.
U kan ook blanco stemmen. Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee bij de zetelverdeling.
Wat als u zich vergist hebt?
Merkt u op uw stembiljet dat u niet de kandidaat of lijst naar wens hebt aangeduid? Geen paniek. U verlaat het stemhokje en
geeft uw stembiljet af aan de voorzitter van het stembureau. U zegt dat u zich vergist heeft en dat u opnieuw wilt stemmen.
Ik kan niet gaan stemmen op de dag van de verkiezingen. Kan ik volmacht geven?
In onderstaande tabel kan je aflezen in welke gevallen je volmacht kan geven en welke documenten je dient voor te leggen.
Opgelet! Je dient steeds het officiële volmachtformulier te gebruiken. Het volmachtformulier is slechts geldig indien het voorzien
is van een bijkomend attest. (zie tabel)

Het volmachtformulier is gratis te verkrijgen op de dienst burgerzaken. Je kan het ook downloaden via de website
www.vlaanderenkiest.be onder tab formulieren.
Reden
Ziekte
Studie
Beroepsredenen
Schippers, marktkramers, kermisreizigers
Toestand van vrijheidsbeneming
Geloofsovertuiging
Verblijf in het buitenland om beroepsredenen
Verblijf in het buitenland om privé (toeristische redenen)

Vereiste documenten
Volmachtformulier A 95 + medisch attest
Volmachtformulier A 95 + attest van de onderwijsinstelling
Volmachtformulier A 95 + attest van de werkgever
Volmachtformulier A 96 b + attest van de burgemeester
Volmachtformulier A 95 + bevestiging door de directie van de instelling
Volmachtformulier A 95 + attest van de religieuze overheid
Volmachtformulier A 95 + attest van de werkgever
1) Volmachtformulier A 95 + bijlage bij het formulier A 96 a, afgeleverd
door gemeente. Dit formulier is te verkrijgen indien je kan bewijzen dat
je op het moment van de verkiezingen in het buitenland verblijft. (vb.
attest van je reisorganisator).
2) Volmachtformulier A 95 + bijlage formulier A 96 a “Verklaring op eer”,
afgeleverd door gemeente. Dit formulier is te verkrijgen indien je niet
kan bewijzen dat je op het moment van de verkiezing in het buitenland
verblijft.
Deze aanvragen moeten ten laatste 2 dagen voor de verkiezingen
gebeuren.

Aan wie kan ik een volmacht geven?
Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel
aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. De volmachtkrijger moet geen familielid zijn.
Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:
 De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per
volmachtkrijger).
 De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u zelf
stemgerechtigd bent.
De volmachtkrijger moet wel gaan stemmen in het stembureau waar de volmachtgever staat ingeschreven.
Wat moet u doen als volmachthouder?
Als iemand jou volmacht gaf om in zijn plaats te gaan stemmen, moet je eerst voor jezelf gaan stemmen en
vervolgens aanmelden in het stembureau waar de volmachtgever moest stemmen met volgende zaken: je eigen identiteitskaart,
je eigen oproepingsbrief + oproepingsbrief van de volmachtgever; het volmachtformulier + bijgevoegd attest .
Na de stemming wordt op de oproepingsbrief van de volmachthouder de stempel “heeft bij volmacht gestemd” aangebracht.
Ik kan niet gaan stemmen op de dag van de verkiezingen. Ik wens geen volmacht te geven.
Indien je de dag van de verkiezingen je onmogelijk kan aanmelden op het stembureau en geen volmacht wenst te geven kan je
een bewijs van verhindering binnenbrengen op de dienst burgerzaken of dit op de verkiezingsdag laten bezorgen aan de
voorzitter van het stembureau.
Reden
Ziekte
Student
Beroepsredenen
Schippers, marktkramers, kermisreizigers
Toestand van vrijheidsbeneming
Geloofsovertuiging
Verblijf in het buitenland om beroepsredenen
Verblijf in buitenland om privé (toeristische) redenen.

Vereiste documenten
Oproepingsbrief + medisch attest
Oproepingsbrief + attest van de onderwijsinstelling
Oproepingsbrief + attest van de werkgever
Oproepingsbrief + attest van de burgemeester
Oproepingsbrief + bevestiging door de directie van de
instelling
Oproepingsbrief + attest van de religieuze overheid
Oproepingsbrief + attest van de werkgever
Oproepingsbrief + bewijs van verblijf in het buitenland. (Bv.
reisreservatie)

Meer informatie rond verkiezingen 2018: website www.vlaanderenkiest.be

