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Beste inwoners, 
Op zondag 26 mei gaan we naar de stembus voor 
de verkiezingen van het federale en Vlaamse 
parlement. Tegelijk zal je ook je stem uitbrengen 
voor het Europese parlement. De stemburelen 
zullen open zijn tussen 8u00 en 16u00.

Via enkele praktische weetjes in deze folder zal je vlot 
je tot bij het kiesbureel geraken om je stem te kunnen 
uitbrengen.

Net als vorig jaar op 14 oktober zullen alle stembu-
reau’s  gevestigd zijn in Depot Deluxe aan de Nijver-
heidsstraat. Deze locatie biedt heel wat voordelen 
omdat alle stemcomputers zich op dezelfde plaats 
bevinden en technici meteen ter plaatse zijn in geval 
zich een defect zou voordoen. 

Ook de grotere parkeergelegenheid heeft mee tot 
deze keuze geleid. Tegelijk zullen ook  de parkings van 
Okay, Bekaert en het station beschikbaar zijn. Deze be-
vinden zich op wandelafstand van Depot Deluxe. 

De parkeergelegenheid voor wagens aan Depot De-
luxe is eerder beperkt en er wordt aangeraden om zo 
veel mogelijk te voet of met de fiets te komen om wre-
vel en files te vermijden. 

Bovendien is het veiliger, sneller en beter voor het 
milieu! Fietsen kunnen gestald worden voor de ge-
bouwen van de buitenschoolse kinderopvang (BKO 
‘t Merelhofke) dat zich achteraan de gebouwen van 
Depot Deluxe bevindt .  

In de Nijverheidsstraat zal op 26 mei een parkeerver-
bod van toepassing zijn.

De inrit aan de Nijverheidsstraat zullen zowel door 
auto’s, fietsers als voetgangers gebruikt worden. Een-
maal op de parking zal u naar links geleid worden en 
dient u de aanwijzingen van de politieagenten te vol-
gen. Het uitrijden voor auto’s wordt omgeleid via de 
uitrit van de Sint-Bernardusabdij. 

Verhoogd politietoezicht zal het verkeer in de juiste 
richting leiden. 

DIGITAAL STEMMEN 
in 12 stappen

#vlaanderenkiest @ABB_Vlaanderen
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1 2
Steek de witte chipkaart 
in de richting van de pijl 

tot aan de streep 
in de stemcomputer.

5
Neem de witte 
chipkaart terug.

Verlaat het stemhokje met 
uw stembiljet en chipkaart.

Bevestig uw stem.

8
Vouw uw stembiljet 

dubbel met de bedrukte 
zijde naar binnen.

12
De klep opent automatisch. 
Steek het dichtgevouwen 
stembiljet in de stembus.

Volg de instructies 
op het scherm.

6
Neem uw stembiljet 

(papierstrook).

10
Geef de witte chipkaart 

terug aan een lid 
van het stembureau.

3
Breng uw stem uit.

7
Kijk uw stembiljet na. 
Uw stemkeuze staat in 
kleine letters gedrukt.

11
Ga naar de stembus, vouw 
uw stembiljet terug open 

en scan de QR-code.
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In het stemhokje

Aan de stembus

Aan de voorzitterstafel

V.U.: Agentschap Binnenlands Bestuur, Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel
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Wie mag stemmen op 26 mei 2019?

Om te mogen stemmen moet u als Belg aan de volgende voorwaarden voldoen:
• u moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op 26 mei 2019 (leeftijdsvoorwaarde)
• u moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente, ten laatste op 1 maart 2019, de dag waarop 

de kiezerslijst afgesloten wordt (inschrijvingsvoorwaarde)
• u mag zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing.

Volmacht geven?

Kan je op 26 mei niet persoonlijk gaan stemmen? Stemmen is verplicht, maar je kan in dat geval iemand anders een 
volmacht geven om in jouw naam te stemmen. Je moet dan wel de situatie die je verhindert om persoonlijk te stemmen 
aantonen met een attest en een volmachtformulier. 

Aan wie kun je een volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan een andere Belgische kiezer naar keuze. Dit moet geen familielid zijn. Iedere kiezer kan 
slechts één volmacht krijgen. Een Belgische kiezer kan geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer. De volmacht-
drager moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen  waar voor je zelf stemgerechtigd bent. 

Hoe geef je een volmacht?

Je vult het volmachtformulier in en laat het ondertekenen door de volmachtgever en de persoon die in je plaats gaat 
stemmen. 
De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven, gaat stemmen in het stembureau vermeld op je oproepingsbrief en geeft 
daar volgende documenten af aan de voorzitter:
* het ingevulde en ondertekende volmachtformulier
* het attest dat de reden van afwezigheid bewijst (medisch attest, attest burgemeester,...)
* de oproepingsbrief van de volmachtgever
* je eigen oproepingsbrief
* je identiteitskaart

Reden afwezigheid

Ziekte/handicap

Beroepsredenen (zowel binnen- 
als buitenland)

Jij bent zelf schipper, markt- of 
foorkramer

Vrijheidsbeneming (gevangenis, 
psychiatrische instelling …)

Geloofsovertuiging

Studieredenen

Vakantie/privéredenen in het 
buitenland

Welk attest heb je nodig?

Medisch attest

Attest van je werkgever

Zelfstandigen: bewijs van zelfstandig 
beroep en attest tijdelijk verblijf in 
het buitenland

Bewijs van woonst van de betrokken 
persoon, met vermelding van het be-
roep

Attest van vrijheidsbeneming

Attest geloofsovertuiging

Studieattest

Attest tijdelijk verblijf in het buiten-
land. Enkel te verkrijgen mits voor-
legging van bewijsstukken voor je 
verblijf in het buitenland of door een 
verklaring op eer.

Wie levert dit attest af?

Je geneesheer (Deze mag zelf geen 
kandidaat zijn)

Je werkgever

Dienst burgerzaken

Dienst burgerzaken

De directie van de instelling

De desbetreffende religieuze over-
heid

De directie van je onderwijsinstelling

Dienst burgerzaken

Waar moet de volmachtdrager stemmen?

De volmachtdrager moet stemmen in het stembureau van de volmachtgever. De locatie staat vermeld op de oproepings-
brief. Dit kan dus betekenen dat de volmachtdrager in twee stembureau’s moet stemmen (het eigen stembureau en het 
stembureau van de volmachtgever). 
Let op: ga eerst stemmen in het eigen stembureau en vervolgens in het stembureau waar u een volmacht voor hebt. 

Wat als je onverwacht op de dag van de 
verkiezingen toch niet kan gaan stem-
men?

Je kunt aan een familielid of vriend vragen om op 
de dag van de verkiezingen naar het stembureau 
te gaan waar je moet stemmen, en aan de voorzit-
ter van dat stembureau het volgende afgeven:
• het bewijs van de reden waarom je niet kan 

stemmen (doktersattest, attest van dringende 
oproep werkgever,…)

• een brief waarin je de reden aangeeft en die 
ondertekent

• je oproepingsbrief
 

Meer weten?
Burgerzaken - T. 03/288 26 70
burgerzaken@hemiksem.be

Waar kan je je stembureau vinden?

Verantwoordelijke uitgever:  
Gemeentebestuur Hemiksem, 
Sint-Bernardusabdij 1, 
2620 Hemiksem. 03 288 26 20 
informatie@hemiksem.be
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