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Stemmen zonder zorgen
Verkiezingen mei 2019
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INHOUD
Op 26 mei 2019 zijn er regionale,
federale en Europese verkiezingen.
Ieders stem telt. Bovendien heeft
iedereen die een kiesbrief krijgt ook
stemplicht. Maar hoe zit dat nu juist voor

personen met een zorgbehoefte? Kan een
persoon met dementie nog stemmen? En
hoe zit dat met volmachten?
Om een antwoord te bieden op de meest
voorkomende vragen maakten we een
brochure. We nemen jullie mee doorheen de belangrijkste regels en

uitzonderingen. Hiermee hopen we
drempels weg te nemen en iedereen op
een correcte manier te informeren.

INHOUD
1.

Dit zegt de wet

2.

Waar stemmen?

3.

Stemmen zonder zorgen
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DIT ZEGT DE WET
STEMPLICHT
Je bent verplicht om deel te nemen aan
de stemming. Van het ogenblik dat je
stemgerechtigd bent.
Als Belg ben je stemgerechtigd als je aan
de volgende voorwaarden voldoet:
•

Je moet minstens 18 jaar zijn, op de
dag van de verkiezingen.

•

Je bent niet geschorst of uitgesloten
van het kiesrecht.

•

Je bent ingeschreven in het
bevolkingsregister van jouw
gemeente op de dag dat de
kiezerslijst wordt afgesloten, op 1
maart 2019.

Deze stemplicht geldt ook voor personen
met dementie. Het is natuurlijk afhankelijk
van persoon tot persoon of hij/zij dit kan
uitoefenen of niet. Ben je hier niet zeker
over, bespreek het dan met je arts.
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WAAR GA JE STEMMEN?
De plaats waar je moet gaan stemmen
staat vermeld op je oproepingsbrief
“kiesbrief” in de volksmond. Dat kan in
een andere gemeente zijn, dan waar je
nu woont.

De kiezerslijst van steden en gemeenten
werden opgemaakt op 1 maart 2019.
Jouw oproepingsbrief zal verstuurd
worden naar het adres dat op 1 maart
2019 op de kiezerslijst vermeld stond. De
stad of gemeente waar je dus op 1 maart
gedomicilieerd was. Dit is ook de stad of

gemeente waar je zal moeten gaan
stemmen.
Als je nog niet zo lang geleden verhuisd
bent, of in een woonzorgcentrum bent
gaan wonen, is het dus mogelijk dat je
kiesbrief nog op je vorige adres zal
aankomen. Ben je niet zeker waar je
moet gaan stemmen? Contacteer dan de
dienst burgerzaken van je gemeente.
Burgerzaken stad Mechelen
•
015 29 76 09
•
kieszaken@mechelen.be
Burgerzaken Sint-Katelijne-Waver
•
015 30 50 50
•
verkiezingen@skw.be
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STEMMEN ZONDER ZORGEN
Voldoe je aan de voorwaarden, dan heb
je de plicht en het recht om je stem uit te
brengen. Misschien is stemmen voor jou
geen evidentie? Er zijn oplossingen om je
te helpen toch (zelf) je stem uit te

brengen.

ZELF STEMMEN, zonder
begeleiding
Wat heb je nodig?
•

Oproepingsbrief

•

Geldige identiteitskaart

Digitaal stemmen
In sommige gemeenten (zoals Mechelen
en Sint-Katelijne-Waver) stemt men niet
langer met potlood en papier maar
digitaal. Voor mensen die weinig met
computers werken, kan dit een drempel
zijn. Daarom zetten de gemeenten op
verschillende plaatsen oefencomputers,
zodat je het eens kan uitproberen.
In Mechelen vind je oefencomputers in
het Huis van de Mechelaar, wzc De
Lisdodde en Hof van Egmont.
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In Sint-Katelijne-Waver staan er oefencomputers op het gemeentehuis en in het
woonzorgcentrum Sint-Elisabeth.
Je zal snel merken dat het vrij eenvoudig
is en dus geen reden is voor ongerustheid. Heb je toch problemen op de dag
van de stemming zelf? Dan helpt de voorzitter van het stembureau je graag
verder.

Vervoer
Als je moeite hebt om in het kieslokaal te
raken omwille van fysieke of mentale
problemen, neem dan eens kijkje op
www.meermobiel.be. Daar vind je een
overzicht van mogelijk aangepast vervoer.
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STEMMEN ZONDER ZORGEN
ZELF STEMMEN, met
begeleiding
Wat heb je nodig?
•

doktersattest

Wanneer stemmen voor jou minder
evident is, heb je het recht om bijgestaan
te worden. Jouw begeleider mag je
begeleiden naar het stembureau en met
toestemming van de voorzitter, mee het
stemhokje betreden.
Elke kieslocatie beschikt over:
•

Een aangepast stemhokje dat goed
toegankelijk is, breder is, en is
voorzien van een tafel en stoel.

•

Een aangepast stemhokje voor
personen met een visuele

beperking. Met daarin een
stemcomputer met audiomodule.
Vraag aan de voorzitter of je hier gebruik
van mag maken. Toon eventueel een
document dat bewijst dat je bijstand
nodig hebt (doktersattest).
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STEMMEN ZONDER ZORGEN
Je geeft een VOLMACHT
Wat heb je nodig?
•

doktersattest

•

volmachtformulier

Indien je niet in staat bent om naar het
stembureau te gaan of je stem uit te
brengen, kan je een volmacht verlenen
aan een vertrouwenspersoon. Hiervoor
vullen jullie samen een volmachtformulier
in.
Op de dag van de verkiezingen gaat de
vertrouwenspersoon met jouw
volmachtformulier, doktersattest en
oproepingsbrief en zijn eigen
identiteitskaart en oproepingsbrief naar
het stembureau dat op jouw
oproepingsbrief vermeld stond.
Volmachtformulieren zijn te verkrijgen in
het Huis van de Mechelaar, aan het
onthaal van het gemeentehuis van SintKatelijne-Waver of online via de website:
www.mechelen.be/verkiezingen-2019
www.sintkatelijnewaver.be/verkiezingen
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STEMMEN ZONDER ZORGEN
Je gaat NIET STEMMEN
Wat heb je nodig?
•

doktersattest

Ben je niet in staat om zelf te stemmen of
een volmacht te verlenen, dan kan je
vrijgesteld worden van stemplicht. Vraag
aan je huisarts om hiervoor een attest te
schrijven.
In Mechelen stuur je dit attest samen
met de oproepingsbrief op naar de
Mechelse Vrederechter. (Voochstraat 7,
2800 Mechelen)
Onthoudingen kunnen tot 8 dagen na de
verkiezingsdatum worden binnengebracht.
In Sint-Katelijne-Waver geef je het
attest af op het Gemeentehuis, uiterlijk de

dag voor de verkiezingen of in het
stembureau zelf op de dag van de
verkiezingen.
Onthoudingen kunnen tot 8 dagen na de
verkiezingsdatum binnengebracht worden
op het Lierse vredegerecht.
(Kruisbogenhofstraat 24, 2500 Lier)

10

11

Deze brochure is een publicatie van
Zorgbedrijf Rivierenland en kwam tot
stand in samenwerking met:
wzc De Lisdodde, wzc Hof van Egmont
wzc Sint-Elisabeth en ‘t moNUment.
Zoekt u zorgondersteuning?

Contacteer onze zorgorganisatie
T 015 44 52 40
E zorgorganisatie@zbrivierenland.be
Zoekt u meer info over dementie?
Contacteer ‘t moNUment.
T 0477 96 99 37
E dementie@mechelen.be

‘t moNUment organiseert ook praatcafés rond de thema’s dementie en
jongdementie. Kijk op de website voor
meer info en data.
www.mechelen.be/tmonument
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