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V E R K I E Z I N G E N

Gaan stemmen op 26 mei
Zondag 26 mei 2019 gaan we naar 
de stembus voor de verkiezing van 
een nieuw federaal, Europees, ge-
west- en gemeenschapsparlement. 
Iedereen die in de kiezerslijst 
ingeschreven is, wordt opgeroepen 
en moet zich aandienen in het 
stembureau.

In welke gemeente moet je 
stemmen?
Je stemt in de gemeente waar je 
bent gedomicilieerd ten laatste 
op de datum van het vastleggen 
van de kiezerslijsten (dit is 1 maart 
2019). Die gemeente verstuurt jouw 
oproepingsbrief ten laatste 15 dagen 
voor de start van de verkiezingen. 
Als je verhuisde na het vastleggen 
van de kiezerslijsten, dan wordt de 
oproepingsbrief verzonden naar jouw 
vorige adres.

Waar moet je stemmen in Schelle?
In Schelle stemt iedereen tussen 
8 en 16 uur digitaal in de sporthal 
(Parklaan 1). Om de doorstroming in de 
stemlokalen te verbeteren, werden de 
in- en uitgang gescheiden. Daarnaast 
worden de rijen van de 7 stemburelen 
opgesplitst.

Op de tekening zie je hoe de nieuwe 
situatie er uit ziet. De ingang van de 
stemburelen ligt aan de zijde van de 
parking. Via de eerste deur bereik je de 
stemburelen 1-2-3. Langs de achterste 
deur kom je bij de stemburelen 4-5-
6-7. Iedereen verlaat de stemburelen 
via de uitgang van de sporthal (kant 
Brasserie ‘k EET).

Op de verkiezingsdag breng je jouw 
oproepingsbrief en identiteitskaart 
mee naar het aangegeven stembureel.
 

Je ontving geen oproepingsbrief?
Je ontving 15 dagen voor de 
verkiezingsdag nog geen 
oproepingsbrief of je bent je 
oproepingsbrief kwijt? Dan kan tot 
op de dag van de verkiezingen een 
duplicaat aanvragen bij de dienst 
bevolking op het gemeentehuis. 
Op deze nieuwe oproepingsbrief 
wordt ‘DUPLICAAT’ vermeld door het 
gemeentebestuur.

Je verliest op de dag van de 
verkiezingen je identiteitskaart?
Bij diefstal of verlies van jouw 
identiteitskaart moet je onmiddellijk 

DOCSTOP bellen op het gratis nummer 
00800 2123 2123.
Vervolgens doe je onmiddellijk 
aangifte bij de politie (in geval van 
diefstal) of bij het gemeentehuis (in 
geval van verlies). Gaat het om een 
verblijfstitel, dan moet je aangifte 
doen bij de politie (zowel diefstal als 
verlies).

De politie of het gemeentehuis geeft 
je een voorlopig bewijs van identiteit. 
Dat document volstaat om te kunnen 
stemmen. Op zondag 26 mei is de 
dienst bevolking op het gemeentehuis 
open van 8 tot 15.30 uur (enkel voor 
vragen rond de verkiezingen).

Je kan niet gaan stemmen?
In België is er opkomstplicht, dat wil 
zeggen dat je verplicht bent om deel 
te nemen aan de verkiezingen, ook 
al verblijf je in het buitenland. Als je 
niet kan gaan stemmen op 26 mei, 
kan je toch jouw stem uitbrengen 
door iemand een volmacht te geven. 
Je moet wel met een attest de situatie 
aantonen waardoor je niet kan gaan 
stemmen en een volmachtformulier 
invullen.
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Reden voor afwezigheid Welk attest nodig Wie levert dit attest
medische redenen doktersattest geneesheer die zelf geen 

verkiezingskandidaat is

werk (in binnen- of buitenland) attest van werkgever (verblijven 
andere leden van jouw gezin ook in het 
buitenland, dan kunnen zij op basis 
van dat attest een volmacht geven)

werkgever

zelfstandige activiteit op 
verkiezingsdag

attest van de kruispuntbank 
van ondernemingen waaruit de 
zelfstandige activiteit blijkt

kruispuntbank ondernemingen

je bent schipper, marktkramer of 
kermisreiziger

attest waaruit de uitoefening van 
het beroep blijkt, afgegeven door de 
burgemeester van de gemeente waar 
je bent ingeschreven (ook de leden van 
jouw gezin die met je samenwonen, 
kunnen op basis van dat attest een 
volmacht geven)

dienst bevolking gemeente

vrijheidsbeneming (gevangenis, 
psychiatrische instelling, …)

attest van vrijheidsbeneming directie van de instelling

je kan niet stemmen door jouw 
geloofsovertuiging

attest van de religieuze overheid religieuze overheid

je bent student en kan niet stemmen 
om studieredenen

een attest van de directie van de 
instelling waar je studeert

directie van de onderwijsinstelling

vakantie in het buitenland een attest van tijdelijk verblijf in 
het buitenland, afgegeven door de 
burgemeester van jouw gemeente. 
Je ontvangt dit attest op basis van 
bewijsstukken of op basis van een 
verklaring op eer. Dit formulier vind 
je op www.schelle.be of bij de dienst 
bevolking.

dienst bevolking gemeente

V E R K I E Z I N G E N

Als je zelf niet gaat stemmen en je 
geeft geen volmacht, dan kom je 
terecht op de lijst van kiezers die niet 
hebben gestemd. De politierechter 
bepaalt welke boete je krijgt als je 
wordt vervolgd.

Hoe geef je een volmacht?
Eerst vul je een volmachtformulier 
in (download op www.schelle.be of 
haal het af op het onthaal van het 
gemeentehuis). Vervolgens geef je 

het ingevulde volmachtformulier 
tijdig aan een kiesgerechtigde 
persoon die voor jou zal stemmen (de 
volmachtkrijger).

Op de dag van de verkiezingen toont 
de volmachtkrijger aan de voorzitter 
van jouw stembureau de volgende 
documenten:
• het door jou ingevulde 

volmachtformulier
• het attest of bewijs van jouw 

afwezigheid
• zijn eigen identiteitskaart
• jouw oproepingsbrief
• zijn eigen oproepingsbrief

De volmachtkrijger vindt de locatie 
van jouw stembureau op jouw 
oproepingsbrief.

   
dienst bevolking
burger@schelle.be - 03 871 98 35


