
  Uitleg over stemmen op papier 

 

1. Het stembureau is open van 8u tot 14u.  
Als het na 14u is en u staat nog aan te schuiven, mag u toch 
stemmen. 

  
2. De leden van de stembureaus controleren uw identiteitskaart en uw 

oproepingsbrief.  
Zij zullen u deze teruggeven nadat u gestemd heeft. 

 U ontvangt drie stempapieren. 
 Een blauw papier voor de Europese verkiezingen. 
 Een wit papier voor de verkiezing van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers. 
 Een roze papier voor de verkiezing van uw gewest. 
 
 Als u geen Belg bent, maar van een ander land uit Europa komt, 

ontvangt u enkel een blauw papier voor de Europese verkiezingen. 
 
3. U gaat binnen in een hokje om te stemmen. 

Zodra u klaar bent met stemmen, moet u uit het hokje gaan. 
 
4.  Op elk stempapier staan er meerdere lijsten met personen. Elke lijst 

of kolom heeft een nummer gekregen. 
 De kolommen zijn gerangschikt van het kleinste naar het grootste 

nummer. 
 Bovenaan elke kolom is er een klein vakje. 
 
 De personen aan het begin van de lijst zijn de titularissen. Dat wil 

zeggen dat zij verkozen worden als veel mensen voor hen stemmen. 
 De personen die zich onderaan de lijst bevinden, zijn de vervangers. 

Men noemt hen de opvolgers. 
 Elke persoon heeft een nummer voor zijn naam. 
 Elke persoon heeft ook een klein vakje achter zijn naam. 



 
5.  Om te stemmen, mag u het vakje inkleuren dat zich bovenaan een 

kolom bevindt. 
 Dat betekent dat u de hele lijst kiest (= lijststem).   
 Ofwel mag u één of meerdere personen in een kolom kiezen (= 

naamstem). 
 Om dat te doen, kleurt u het vakje in naast hun naam. 
 U moet uw keuze maken op de drie stempapieren. 
 
6. Uw stem zal niet meetellen : 

 Als u een ander papier hebt gebruikt om te stemmen 
 Als u geen vakje hebt ingekleurd op uw papieren 
 Als u vakjes in verschillende lijsten hebt ingekleurd 
 Als u de vorm of de grootte van de stempapieren hebt 

veranderd 
 Als u iets in het stempapier hebt gestopt, bijvoorbeeld een 

stukje papier of een voorwerp 
 Als u iets op het stempapier hebt geschreven of gekleurd 

buiten de vakjes. 
 
7. Nadat u gestemd heeft, vouwt u uw drie stempapieren goed dicht. 

U stopt ze in de drie bussen die dezelfde kleur van papier hebben. 
 De leden van het stembureau zetten een stempel op uw 

oproepingsbrief (= bewijs dat u hebt gestemd) en geven uw 
identiteitskaart terug. 

 
8. Als u stemt en u mag niet stemmen, kan u gestraft worden. 

Als u stemt in de plaats van iemand anders, zonder zijn akkoord op 
papier te hebben, kan u gestraft worden. 
Als u meerdere keren stemt, kan u gestraft worden. 

 
 

Als u moeilijkheden hebt om te stemmen, mag u hulp vragen aan de 
leden van de stembureaus. 
 
 
 
 



 
 
9. Vanaf 15u tellen de leden van het telbureau alle stempapieren.  

Ze leggen alle papieren waarop mensen gestemd hebben voor 
dezelfde lijst, samen, en maken stapels.  

 Het aantal papieren op een stapel heet het kiescijfer van een lijst (= 
totaal van de geldige stemmen voor een lijst).  

 Nadien tellen de leden de stemmen voor elke persoon.  
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