Een volmacht geven
Met een volmacht wijst u een andere kiezer aan om in uw plaats te stemmen.
De persoon die in uw plaats stemt, moet volgende documenten meebrengen naar het stembureau:






Volmachtformulier (download op onze site)
o Invullen en zowel volmachtgever en volmachtkrijger moeten ondertekenen
zijn identiteitskaart
zijn oproepingsbrief
uw oproepingsbrief
het attest dat bewijst dat u zelf niet kunt stemmen
o zie wanneer kan u een volmacht geven

De persoon die in uw plaats stemt, geeft dit formulier en het attest af aan de voorzitter van het
stembureau waar u moet stemmen.
Aan wie kan u een volmacht geven?
U kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer die voor dezelfde verkiezing stemrecht heeft als u.
Er zijn geen andere voorwaarden.
Die kiezer, uw volmachtkrijger, kan per verkiezing slechts één stem bij volmacht uitbrengen.
Uw volmachtkrijger moet voor u gaan stemmen in het stemlokaal waar u opgeroepen werd!
Vb. Jan, uit Dentergem, geeft een volmacht aan Piet uit Tielt. Piet gaat eerst zelf stemmen in Tielt, en
daarna gaat hij in het stemlokaal van Dentergem stemmen voor Jan.
Wanneer kan u een volmacht geven?
1. Omwille van medische redenen
U voegt dan een medisch attest bij de volmacht.
Opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag dat attest niet geven.
2. U bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland.
U voegt bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat u op 14 oktober2018 om
beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen. Ook de leden van uw gezin of uw gevolg die met u in
het buitenland verblijven, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.
3. U moet werken op de dag van de verkiezingen.
U voegt dan bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat u op 14 oktober 2018
om beroeps- of dienstredenen niet kan stemmen.
4. U oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit.
U voegt attest (formulier A96b) ingevuld bij uw volmacht (download op onze site). Onderste deel laat je
invullen op het gemeentehuis, dit kan tot uiterlijk 13 oktober. Voeg ook een bewijs van uw beroep toe.
Ook de leden van uw gezin die met u samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.

5. U verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming.
U voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de inrichting waar u zich bevindt. In dit geval
bent u niet verplicht een volmacht te geven.
6. U kan niet naar het stembureau gaan om redenen in verband met uw geloofsovertuiging.
U voegt dan bij de volmacht een attest van de religieuze overheid met de bevestiging dat u op 14
oktober 2018 onmogelijk naar het stembureau kan gaan.
7. U bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau gaan.
U voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de instelling waar u studeert.
8. U verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld.
U voegt attest (formulier A96a) ingevuld bij uw volmacht (download op onze site). Onderste deel laat je
invullen op het gemeentehuis, dit kan uiterlijk tot 13 oktober. Ook een geldig reisbewijs bijvoegen vb.
kopie tickets.
Als u geen bewijsstukken kan voorleggen, moet u op het formulier A96a een verklaring op erewoord
ondertekenen.
Vragen op hulp nodig?
Stuur ons een mail of bel Tony 0471/112424

