Volmacht geven
Kan je op 26 mei niet gaan stemmen, dan kan je zelf kiezen of je al dan niet een
volmacht wenst te geven aan iemand. Je moet hiervoor de correcte documenten
indienen.
In onderstaande tabel kan je aflezen in welke gevallen je volmacht kan geven en
welke documenten moeten voorgelegd worden. Gebruik altijd het officiële
volmachtformulier!
Het volmachtformulier is slechts geldig met een bijgevoegd attest.
Het volmachtformulier en bijgevoegde attesten zijn te verkrijgen bij de dienst
burgerzaken in het gemeentehuis. Je kan ze ook hieronder downloaden of
aanvragen bij de dienst burgerzaken.
Reden
Ziekte of invaliditeit
Beroeps- of dienstredenen (ook in
buitenland)
Studieredenen
Tijdelijk verblijf in het buitenland
omwille van persoonlijke redenen

Beroep van schipper, marktkramer of
kermisreiziger
Vrijheidsberoving
Geloofsovertuiging

Vereiste documenten
Volmachtformulier + medisch
attest
Volmachtformulier + attest van de
werkgever
Volmachtformulier + attest van de
onderwijsinstelling
Volmachtformulier + attest
ondertekend door burgemeester
of zijn afgevaardigde,, na
voorlegging van de nodige
bewijsstukken, Indien geen bewijsstuk
voorhanden (bv wanneer u met eigen
wagen of motorhome reist) wordt ook
een schriftelijke verklaring op
erewoord aanvaard
Volmachtformulier + attest
uitgereikt door de dienst bevolking
van je gemeente
Volmachtformulier + attest van de
directie van de inrichting
Volmachtformulier + attest van de
religieuze overheid

Downloaddocumenten:
Volmachtformulier
Attest tijdelijke verblijf in het buitenland omwille van persoonlijke redenen
Attest verklaring op erewoord
Attest schipper, marktkramer of kermisreiziger

Aan wie kan ik een volmacht geven?


Je kan een volmacht geven aan 1 andere kiezer naar keuze;



De persoon aan wie je volmacht geeft, moet kunnen stemmen voor
alle verkiezingen waarvoor jij mag stemmen. Je kan dus als
Belg geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer.



Elke kiezer kan maar 1 volmacht krijgen.

Wat moet je doen als volmachtkrijger?

De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven, stemt eerst in het
stembureau dat op zijn/haar oproepingsbrief staat. Daarna kan hij/zij
gaan stemmen in het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat.
Hij/zij brengt volgende documenten mee:


volmachtformulier



attest afwezigheid



jouw oproepingsbrief



zijn/haar oproepingsbrief



zijn/haar identiteitskaart

Na de stemming wordt op de oproepingsbrief van de volmachtkrijger de stempel
“heeft bij volmacht gestemd” aangebracht.
Wat indien je geen volmacht geeft?
Deelneming aan de stemming is verplicht. Wie zelf niet naar het stembureau kan
gaan, moet dus een volmacht geven. Kiezers die dat niet doen en ook niet zelf
gaan stemmen, riskeren een boete.
Indien je er toch voor kiest om geen volmacht te geven, dien je wel een bewijs
van verhindering, samen met je oproepingsbrief binnen te brengen in het
gemeentehuis bij de dienst burgerzaken (ten laatste op vrijdag 24 mei 2019), of
dit op de verkiezingsdag te laten bezorgen aan de voorzitter van je stembureau.
De voorzitter van het stembureau zal je naam noteren op de lijst van afwezige
kiezers. Die lijst stuurt hij naar de vrederechter. De vrederechter zal beslissen of
hij je al dan niet een boete zal opleggen.
Meer informatie bij onze plaatselijk coördinator verkiezingen Magda Vanhulst,
verkiezingen@gemhoegaarden.be

