Vlaamse
Regering
Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de
oproepingsbrieven voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing
van 13 december 2015 in Linkebeek
DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE
KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING,

Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, artikel 54;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012 houdende de delegatie
van sommige bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de
stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn
en de provincieraadsverkiezingen aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse
aangelegenheden, artikel 7;
Overwegende dat de gemeenteraad van Linkebeek op 26 oktober 2015 heeft beslist om een
buitengewone gemeenteraadsverkiezing te houden op basis van artikel 218, §1, 1°, van het
Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011,

BESLUIT:

Artikel 1. De oproepingsbrieven voor deelname aan de buitengewone
gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek worden opgesteld
overeenkomstig het model, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2. De achterzijde van de oproepingsbrieven, vermeld in artikel 1, bevat de
onderrichtingen voor de kiezer, vermeld in het ministerieel besluit van 5 november 2015
tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer van de buitengewone
gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek, en de integrale tekst van
artikel 56, 135, §2, en artikel 138, §3, derde lid, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
van 8 juli 2011.
Art. 3. De kleur van de oproepingsbrieven, vermeld in artikel 1, is wit.
Art. 4. De oproepingsbrieven, vermeld in artikel 1, zijn vervaardigd uit papier met een
gewicht van minstens 160 gram per vierkante meter. Elk type van papier is toegestaan,
behalve:
1° glanzend;
2° silk;
3° kalk;
4° transparant;
5° blinkend;
6° gevernist;
r gelakt;
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Bijlage 1
Model als vermeld in artikel 1
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V.laanderen
'~~ \ kiest

Nr Kiezer

-12345-

BUITENGEWONE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
VAN 13/12/2015 IN LINKEBEEK

Lokaal: Benaming van lokaal
adres

098
NMBS-code:
Organismenummer: 0989 19
Vorderingsnummer: EOOOOO1

-xx-

Namens het college van burgemeester en schepenen,

De burgemeester
Voornaam en naam

Portvrijdom

Bureau nr.

Op zondag 13 december 2015 vindt de buitengewone
gemeenteraadsverkiezing plaats. Er worden 13 gemeenteraadsleden en
3 schepenen verkozen. Meld u op die dag tussen 8 en 13 uur aan bij het
stembureau dat hierboven vermeld staat. Breng uw identiteitskaart en deze
oproepingsbrief mee. (facultatief: Om lange wachtrijen te vermijden kunt u
zich het best aanmelden tussen x en x+1 uur.)

De gemeentesecretaris
voornaam en naam

Kieswet

Meneer, Mevrouw (naam)
adres

Onderrichtingen voor de kiezers

Uittreksel uit het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet

1.

Art. 56. §1. Een kiezer kan een andere kiezer als gevolmachtigde in zijn plaats laten stemmen. De persoon die
hij als gevolmachtigde aanwijst moet voor dezelfde verkiezing zelf de hoedanigheid van kiezer bezitten.

2.

3.

4.
5.

U wordt tot de stemming toegelaten van 8 tot 13 uur. Als u in het stemlokaal aanwezig bent voor 13 uur,
krijgt u nog de toestemming om na 13 uur te stemmen.
De stemming verloopt als volgt
u geeft uw identiteitskaart en uw oproepingsbrief af aan de voorzitter van het stembureau, die beide
documenten controleert;
u krijgt een in vieren gevouwen stembiljet waarop een stempel is aangebracht;
in een van de stemhokjes brengt u op het stembiljet uw stem aan, ofwel door met het kiespotJood
het stemvak onder de lijstnaam rood te kleuren, als u akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten of als de lijst maar één kandidaat telt, ofwel door met het kiespotlood het stemvak naast de
naam van een of meer kand'ldaten van dezelfde lijst rood te kleuren, als u een of meer voorkeurstemmen wilt uitbrengen. Als u het stemvak onder de lijstnaam en ook het stemvak naast de naam
van een kandidaat van dezelfde lijst rood hebt gekleurd, telt alleen uw voorkeurstem;
u kunt ook blanco stemmen;
u vouwt uw.stembiljet opnieuw in vieren, met de stempel aan de buitenzijde. U mag niet langer in
het stemhokje blijven dan de tijd die u nodig hebt om te stemmen.
u toont het dichtgevouwen stembiljet aan de voorzitter en stopt het vervolgens in de stembus:
uw oproepingsbrief wordt afgestempeld en u krijgt die samen met uw identiteitskaart terug. U verlaat onmiddeltijk het stemlokaal.
Uw stem wordt ongeldig in de VOlgende gevallen:
u hebt een ander stembiljet gebruikt dan het stembiljet dat u van de voorzitter hebt ontvangen',
u hebt op een stembiljet meer dan één lijststem uitgebracht, op kandidaten van verschillende lijsten
gestemd of zowel een lijststem als een of meer voorkeurstemmen op kandidaten van een andere
lijst uitgebracht:
u hebt de vorm of de afmetingen van het stembiljet veranderd, u hebt binnen in het stembiljet
een papier of een ander voorwerp gestopt, u hebt op het stembiljet een teken, een tekst of een
doorhaling aangebracht.
Als u uW stembiljet per ongeluk ongeldig hebt gemaakt, kunt u aan de voorzitter een nieuw stembiljet vragen en opnieuw stemmen.
U bent strafbaar als u stemt zonder daartoe het recht te hebben of als u zonder geldige volmaCht in de
plaats van iemand anders stemt.
U hebt recht op de terugbetaling van uw reiskosten (enkel binnenlandse trajecten)
als u op de dag van de verkiezingen niet meer in de gemeente woont waar u moet stemmen;
als u als loon- of weddetrekkende uw beroep uitoefent in het buitenland ofin een andere gemeente
dan die waar u moet stemmen; dit geldt ook voor de leden van uw gezin die met u samenwonen;
als u als student voor uw studies verblijft in een andere gemeente dan die waar u moet stemmen;
als u in behandeling bent in een verpleeg- of gezondheidsinrichting in een andere gemeente dan
die waar u moet stemmen.
Als u met de trein reist, kan u een gratis treinbiljet krijgen. Hou er rekening mee dat de loketbediende een
attest kan vragen van de verpleeginrichting ofvan de onderwijsinstelling. Als u eigen vervoer gebruikt, kan
u uw reiskosten terugvorderen bij de provincie Vlaams-Brabant met het formulier A98, te verkrijgen bij uw
gemeentebestuur."

Een geVOlmachtigde kan per verkiezing maar één stem bij volmacht uitbrengen.
Art. 56. §2. De volgende kiezers kunnen een \lolmacht verlenen:
1° de kiezer die om medische redenen niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe
gevoerd te worden. Dat 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 leden van zijn gezin of van zijn gevolg die daar met hem
verblijven. Die onmogelijkheid moet blijken uit een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van
de werkgever onder wie de werknemer ressorteert;
b) zich op de dag van de stemming in het Rijk bevindt, maar in de onmogelijkheid verkeert om zich in
het stembureau te melden. Die onmogel'ijkheid moet blijken uit een attest van de militaire of burgerlijke
overheid of van de werkgever onder wie de werknemer ressorteert;
3" de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin
die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep moet blijken uit 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 maatregeling een toestand van
vrijheidsbeneming verkeert. Die 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. Die onmogelijkheid moetblijken uit een attest dat is afgegeven door de religieuze
overheid;
6° de student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in hetstembureau te melden, op
voorwaarde dat hij een attest voorlegt van de directie van de instelling waar hij studeert
7" de kiezer die om andere redenen dan die vermeld in punt 1" tot en met 6", de dagvan de stemming niet in
zijn woonplaats is wegens een tijdelijk verblijf in hetbuitenland, en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt
zich in het stemlokaal te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats
of zijn gemachtigde vastgesteld is, na voorlegging van de nodige bewijsstukken, of,ingeval de kiezer z'lch
in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor teleggen, op grond van een verklaring op eer.
De Vlaamse Regering bepaalt het modelvan de verklaring op erewoord dat de kiezer moet indienen en het
model van attestdat door de burgemeester moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij
de burgemeester van de woonplaats uiterlijk op de dag voor de dag van de verkiezing.
Art. 56. §3. De Vlaamse Regering bepaalt het model van de volmacht. Het formulier voor de volmacht kan gratis
worden verkregen bij het gemeentesecretariaat.
Art. 56. §4. De volmachtgever en de gevolmachtigde ondertekenen beiden hetvolmachtformulier.
Art. 135, §2. De gevolmachtigde meldt zich aan in het stemlokaal waar de volmachtgever had moeten stemmen.
Hij overhandigt aan de voorzitter van het stembureau:
1 de volmacht;
2" één van de attesten, vermeld in artikel 56, §2;
3° zijn identiteitskaart;
4° zijn oproepingsbrief,
5° de oproepingsbrief van de volmachtgever.
0

Art. 138, §3, derde lid. Als de kiezer bij volmacht heeft gestemd, vermeldt de voorzitter na de stemming op de
oproepingsbrief van de gevolmachtigde: "heeft bij volmachtgestemd". De oproepingsbrief van de volmachtgever
wordt afgestempeld. De voorzitter houdt de volmacht en het daarbij horende attest bij en voegt beidedocumenten bij het proces-verbaal.
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Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van
-tf- 2015
vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de buitengewone
gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek
Brussel,

1 0 -tf- 2015
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,

Liesbeth HOMANS

tot

8° gesatineerd;
go gerecycleerd .

Brussel,

1 0 -11- 2015

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding,

Liesbeth HOMANS
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