
Recto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kieswet - Portvrijdom 

NMBS-code : 098 
organismenummer : BDSG 
vorderingsnummer : E000001 

VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN 
DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN 
VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 26 MEI 2019 (*) 

 
Type 1 

 
Administratief arrondissement 
Stad/Gemeente (Postnummer) 

 
DE STEMMING IS VERPLICHT 

 
Nr…… (nr. van de betrokkene op de lijst van de kiezers). 

 
Mijnheer, Mevrouw, 
 
Gelieve U zondag 26 mei 2019, tussen 8.00 uur en 14 uur, 
voorzien van deze oproepingsbrief en van uw 
identiteitskaart, te begeven naar het hieronder aangewezen 
lokaal waar uw stembureau zich bevindt : 
 
Bureau nr. ……………………. 
Lokaal ………………………... 
ter verkiezing van  
12 leden van het Europees Parlement ; 
………(1) leden van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers; 
………(1) leden van het Vlaams Parlement . 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen : 
 
De Algemeen Directeur,          De Burgemeester, 

 
 
Identiteit van de kiezer : 
Mevrouw/De heer (**) ………………………………….. 
Voornamen …………………………………………….. 
 
Hoofdverblijfplaats met volledig adres ………………… 
 
(*) : De oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers worden gedrukt op wit 
papier 
(**) : De onnodige vermelding schrappen. 
(1): Het aantal te verkiezen leden vermelden. 



 
Verso 

 

ONDERRICHTINGEN VOOR DE KIEZER 

1.De kiezers worden tot de stemming toegelaten van 8 
tot 14 uur.  Kiezers die zich echter vóór 14 uur in het 
lokaal bevinden, worden nog tot de stemming 
toegelaten. 
 
2. De kiezer  ( Type 1) kan voor het Europees 
Parlement, voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
en voor het Vlaams Parlement een stem uitbrengen voor 
één of meerdere kandidaat-titularissen of -opvolgers of 
kandidaat-titularissen en -opvolgers, van eenzelfde lijst.  
 
De ingeschreven kiezer uit een lidstaat van de Europese 
Unie kan uitsluitend stemmen voor de verkiezing van het 
Europese Parlement ( Type 2). De Belgische kiezer die 
in het buitenland verblijft en ingeschreven is als kiezer in 
persoon in een Belgische gemeente, kan stemmen voor 
de verkiezing van het Europees Parlement en voor de 
verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers ( 
Type 4 & 5) of uitsluitend voor de verkiezing van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers ( Type 3). 
 
3. De kandidaten worden per lijst in eenzelfde kolom van 
het stembiljet geplaatst.  De naam en voornaam van de 
kandidaten voor de effectieve mandaten worden eerst 
ingeschreven volgens de orde van de voordrachten en 
worden, onder de vermelding « opvolgers » gevolgd 
door de naam en voornaam van de kandidaat-opvolgers, 
die ook volgens de orde van de voordrachten worden 
gerangschikt. 
 
De naam en voornaam van elke effectieve kandidaat en 
kandidaat-opvolger worden, per lijst, voorafgegaan door 
een volgnummer en gevolgd door een kleiner stemvak. 
 
De lijsten worden op het stembiljet gerangschikt in 
stijgende volgorde van het nummer dat aan elk van de 
lijsten bij trekking werd toegekend. 

 
4. Kan de kiezer zich verenigen met de orde van 
voordracht van kandidaat-titularissen 
en –opvolgers van de door hem gesteunde lijst, dan vult 
hij in het stemvak bovenaan op die lijst het helle stipje in 
met het te zijner beschikking gestelde potlood. 
 
Kan hij zich enkel verenigen met de orde van voordracht 
van de kandidaat-titularissen en wil hij de orde van 
voordracht van de kandidaat-opvolgers wijzigen, dan 
geeft hij een naamstem door het helle stipje in het 
stemvak na de naam van één of meerdere kandidaat-
opvolgers voor wie hij stemt in te vullen. 
 
Kan hij zich enkel verenigen met de orde van voordracht 
van de kandidaat-opvolgers en wil hij de orde van 
voordracht van de titularissen wijzigen, dan geeft hij een 
naamstem door het helle stipje in het stemvak na de 
naam van de kandidaat-titularissen van zijn keuze in te 
vullen. 
 
Kan hij zich ten slotte niet verenigen met de orde van 
voordracht, noch voor de kandidaat-titularissen, noch 
voor de kandidaat-opvolgers en wil hij deze volgorde 
wijzigen, dan brengt hij een naamstem uit voor de 
kandidaat-titularis(sen) alsook voor de kandidaat-
opvolger(s) van zijn keuze die tot de door hem 
gesteunde lijst behoren. 

 
 
 
 
 
Het kiescijfer van een lijst wordt samengesteld door de 
optelling van het aantal stembiljetten waarop een stem is 
uitgebracht bovenaan op deze lijst en van het aantal 
stembiljetten ten gunste van één of meerdere kandidaat-
titularissen en/of opvolgers. 
 
5. Nadat de voorzitter de identiteitskaart en de 
oproepingsbrief van de kiezer heeft gecontroleerd, 
overhandigt hij hem in ruil voor de oproepingsbrief een 
stembiljet voor het Europees Parlement, een stembiljet 
voor de Kamer en een stembiljet voor het Vlaams 
Parlement. 
 
 De Belgische kiezer die in het buitenland verblijft en die 
een groene oproepingsbrief bij zich heeft, ontvangt een 
blauw stembiljet voor de verkiezing van het Europees 
Parlement en een wit stembiljet voor de verkiezing van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers ( Type 4 & 5). 
De Belgische kiezer die in het buitenland verblijft en die 
een gele oproepingsbrief bij zich heeft, ontvangt enkel 
een wit stembiljet voor de verkiezing van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers ( Type 3). 
 
 
De ingeschreven kiezer uit een lidstaat van de Europese 
Unie ontvangt enkel een blauwstembiljet voor de 
verkiezing van het Europese Parlement ( Type 2). 
Nadat de kiezer zijn stem heeft uitgebracht, toont hij aan 
de voorzitter zijn rechthoekig in vieren gevouwen 
stembiljetten, respectievelijk voor het Europees 
Parlement, voor de Kamer en voor het Vlaams 
Parlement, met de stempel aan de buitenzijde en steekt 
ze in elk van de stembussen waarin ze respectievelijk 
moeten worden gestoken ; vervolgens laat hij zijn 
oproepingsbrief afstempelen door de voorzitter of de 
daartoe gemachtigde bijzitter en verlaat de zaal. 
 
6. De kiezer mag zich niet langer in het stemhokje 
ophouden dan nodig is om zijn stembiljet in te vullen. 
 
 
7. Zijn ongeldig : 
 
1° alle andere stembiljetten dan die welke op het 
ogenblik van de stemming door de voorzitter zijn 
overhandigd ; 
 
2° zelfs de laatstbedoelde biljetten : 
 
a) als daarop geen stem is uitgebracht ; 
b) als er meer dan één lijststem of naamstemmen, hetzij 
voor de mandaten van titularis, hetzij voor de opvolging, 
op verschillende lijsten zijn uitgebracht ; 
c) als een stem bovenaan een lijst en tegelijk een stem 
voor één of meerdere kandidaat-titularissen en/of –
opvolgers van een andere lijst is uitgebracht ; 
d) als een stem voor één of meerdere kandidaat-
titularissen van een lijst en voor één of meerdere 
kandidaat-opvolgers van een andere lijst is uitgebracht ; 
e) als hun vorm en afmetingen veranderd zijn of als zij, 
binnenin een papier of enig voorwerp bevatten ; 
f) als er een doorhaling, een teken of een merk op 
aangebracht is waardoor de kiezer herkend kan worden. 
 
8. Hij die stemt zonder daartoe het recht te hebben of in 
de plaats van een ander stemt, is strafbaar. 

 
UITTREKSEL UIT HET KIESWETBOEK 

 
Art. 94ter.  § 1. De voorzitters van de in artikel 94 
bedoelde hoofdbureaus van de kieskring maken, ieder 
wat hem betreft, binnen vijfenzeventig dagen na de 
datum van de verkiezingen, in vier exemplaren, een 
verslag op ten behoeve van de Controlecommissie over 
de uitgaven die de politieke partijen en de kandidaten 
voor verkiezingspropaganda hebben gedaan, alsmede 
over de herkomst van de geldmiddelen die zij daartoe 
hebben aangewend.  (…) 
 
§ 2. (…) Een exemplaar van het verslag wordt vanaf de 
vijfenzeventigste dag na de verkiezingen ter griffie van 
de rechtbank van eerste aanleg gedurende vijftien dagen 
ter inzage gelegd van alle kiesgerechtigden, op vertoon 
van hun oproepingsbrief voor de verkiezingen,  
die hieromtrent binnen dezelfde termijn schriftelijk hun 
opmerkingen kunnen formuleren. 
 
Art. 130.  Ten laste van de Staat komen de 
verkiezingsuitgaven voor : 
1° (…) 
1bis° (…) 
2° (…) 
3° de reiskosten voorgelegd door de kiezers die op de 
dag van de verkiezing niet meer in de gemeente 
verblijven waar ze als kiezer zijn ingeschreven, onder de 
voorwaarden bepaald door de Koning ; 
4° (…) 
 
Art. 143. (…)  
 
De kiezer die wegens een handicap niet in staat is om 
zich alleen naar het stemhokje te begeven of om zelf 
zijn/haar stem uit te brengen, kan zich met toestemming 
van de voorzitter door iemand laten begeleiden of 
bijstaan. Beide namen worden in het proces-verbaal 
vermeld. 
 
Als een bijzitter of een getuige de echtheid of de ernst 
van de aangevoerde handicap betwist, beslist het 
stembureau en wordt de met redenen omklede 
beslissing in het proces-verbaal opgenomen. 
Art. 147bis. § 1. De volgende kiezers kunnen een 
andere kiezer machtigen om in hun naam te stemmen : 
 
1° de kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in 
staat is om zich naar het stembureau te begeven of er 
naartoe gevoerd te worden.  Deze onbekwaamheid moet 
blijken uit een medisch attest.  Geneesheren, die als 
kandidaat voor de verkiezing zijn voorgedragen, mogen 
een dergelijk attest niet afgeven. 
 
2° de kiezer die om beroeps- of dienstredenen : 
 
a) in het buitenland is opgehouden, 
alsook de kiezers leden van zijn gezin of van zijn gevolg 
die met hem aldaar verblijven; 
 
b) zich de dag van de stemming in het 
Rijk bevindt, maar in de onmogelijkheid verkeert zich in 
het stembureau te melden. 
 
Van de onder a) en b) bedoelde onmogelijkheid moet 
blijken door een attest van de militaire of burgerlijke 
overheid of van de werkgever onder wie de betrokkene 
ressorteert. 

3° de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of 
kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die 
met hem samenwonen. 
 
Van de uitoefening van het beroep moet blijken door een 
attest van de burgemeester van de gemeente waar de 
betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven. 
 
4° de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge 
van een rechterlijke maatregel in een toestand van 
vrijheidsbeneming verkeert. 
 
Deze toestand wordt bevestigd door de directie van de 
inrichting waar de betrokkene zich bevindt. 
 
5° de kiezer die om redenen in verband met zijn 
geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich op 
het stembureau te melden. 
 
Deze onmogelijkheid moet blijken uit een attest dat is 
afgeven door de religieuze overheid. 
 
6° de student die zich, om studieredenen, in de 
onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te 
melden, op voorwaarde dat hij een attest overlegt van de 
directie van de instelling waar hij studeert. 
 
7° de kiezer die, om andere dan de hiervoor genoemde 
redenen, de dag van de stemming niet in zijn woonplaats 
is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, en zich 
bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het 
stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid 
door de burgemeester van zijn woonplaats of zijn ge 
machtigde vastgesteld is, na overlegging van de nodige 
bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de 
onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te 
leggen, op grond van een verklaring op erewoord; de 
Koning bepaalt het model van de verklaring op eer 
ingediend door de kiezer en het model van het attest dat 
door de burgemeester moet worden afgegeven. De 
aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester 
van de woonplaats ten laatste op de dag die de dag van 
de verkiezing voorafgaat. 
 
§ 2. Als gemachtigde kan elke andere kiezer 
aangewezen worden. 
Ieder gemachtigde mag slechts één volmacht hebben. 
 
§ 3. De volmacht wordt gesteld op een formulier 
waarvan het model door de Koning wordt bepaald ; het 
wordt kosteloos afgegeven op de gemeentesecretarie. 
De volmacht vermeldt de verkiezingen waarvoor ze 
geldig is, de naam, de voornamen, de geboortedatum en 
het adres van de volmachtgever en van de gemachtigde. 
Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en 
de gemachtigde ondertekend. 
 
§ 4. Ten einde tot de stemming te worden toegelaten, 
overhandigt de gemachtigde aan de voorzitter van het 
stembureau waar de volmachtgever had moeten 
stemmen, de volmacht en een van de in § 1 vermelde 
attesten en vertoont hij hem zijn identiteitskaart en zijn 
oproepingsbrief waarop de voorzitter vermeldt : "Heeft bij 
volmacht gestemd". 


