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Door uw stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen geeft u uw oordeel 
over de manier waarop uw gemeente wordt bestuurd. Laat op 14 oktober 2018 uw 
stem gelden! In deze brochure vindt u een reeks tips om het stembureau makkelijk te 
bereiken en vlot te stemmen en zo de verkiezingen optimaal te laten verlopen.

WAAROM GAAN STEMMEN? EN VOOR WIE?

Geen bestuursniveau staat dichter bij de burger dan de gemeente. U ondervindt aan den 

lijve hoe haar initiatieven uw dagelijkse leven beïnvloeden. De gemeente onderneemt 

heel wat op menigerlei vlak zoals voor onderwijs, huisvesting, stedenbouw, leefmilieu, 

handel, toerisme of cultuur (culturele centra, gemeentelijke bibliotheken, ...). 

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kan u de gemeenteraadsleden van uw ge-

meente kiezen. De burgemeester wordt wel benoemd door de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering, maar dat gebeurt na voordracht door de gemeenteraadsleden.

HOE HET STEMBUREAU BEREIKEN?

Het kiesbureau waar u kan stemmen, is doorgaans in de onmiddellijke omgeving van 

uw domicilie gelegen. Als u het openbaar vervoer neemt en hierbij bijzondere bijstand 

behoeft, kan u op de website van de MIVB terecht voor inlichtingen over hun toegan-

kelijkheid: www.stib-mivb.be in het vak Reizen > Meer diensten > Toegankelijkheid.  De 

dienst Taxibus zal uitzonderlijk beschikbaar zijn op zondag 14 oktober, dag van de ge-

meenteraadsverkiezingen. Let op, enkel de personen die voldoen aan de voorwaarden 

voor vervoer door een Taxibus kunnen hier gebruik van maken.

DE TOEGANKELIJKHEID VAN STEMBUREAUS 

Elke locatie (school, sportcentrum, …) beschikt minstens over één stembureau dat voor 

personen met beperkte mobiliteit (PBM’s) toegankelijk is. De lijst met de voor de PBM’s 

toegankelijke bureaus staat op de website over de verkiezingen: www.verkiezingen 

2018.brussels/electeur/de-stemming/toegankelijkheid-van-de-verkiezingen.

TOEGANKELIJKHEID   
VAN DE VERKIEZINGEN

http://www.stib-mivb.be/article.html?_guid=d0f0d466-1483-3410-45af-9748427ab131&l=nl
https://verkiezingen2018.brussels/electeur/de-stemming/toegankelijkheid-van-de-verkiezingen
https://verkiezingen2018.brussels/electeur/de-stemming/toegankelijkheid-van-de-verkiezingen
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BEGELEIDING IN HET STEMHOKJE

Desgewenst kan u zich op 14 oktober, als gehandicapte persoon,  laten vergezellen door 

een naaste, die u kan helpen bij het stemmen in het stemhokje. Meld u meteen na aan-

komst bij de voorzitter van het stembureau, en leg hem of haar uw situatie uit. Als u over 

een document beschikt dat aantoont dat u bijstand nodig hebt, neem het dan mee. Zo 

bent u zeker dat iemand u in het stemhokje mag bijstaan.

Als uw begeleider in dezelfde gemeente woont, kan hij ook in uw stembureau zijn stem 

uitbrengen, zelfs al vermeldt zijn oproepingsbrief een ander stembureau.

Als de voorzitter van het stembureau niet toelaat dat u door een naaste wordt bijges-

taan, kan u zich in het hokje laten bijstaan door een bijzitter of door de voorzitter zelf.   

STEMMEN BIJ VOLMACHT

In principe moet u zelf stemmen. Als u zich niet persoonlijk naar het stembureau kan 

begeven, kan u in bepaalde gevallen een volmacht geven aan een vertrouwenspersoon 

die in uw naam zal stemmen. De redenen waarbij stemmen via volmacht mogelijk is, 

zijn limitatief opgesomd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ziekte of voor personen met 

een handicap, bij verblijf in het buitenland of wegens beroepsverplichtingen in België. 

Op onze website over de verkiezingen vindt u meer inlichtingen over het stemmen 

bij volmacht, alsook de formulieren die u daartoe nodig hebt: www.verkiezingen2018.

brussels/electeur/de-stemming/stemmen-bij-volmacht. 

https://verkiezingen2018.brussels/electeur/de-stemming/stemmen-bij-volmacht
https://verkiezingen2018.brussels/electeur/de-stemming/stemmen-bij-volmacht


HOE STEMMEN?

In de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verloopt de stembusgang 

elektronisch; er wordt dus digitaal gestemd, met papieren bewijsstuk.

Geldig stemmen kan u op verschillende manieren doen:

1.  hetzij het bolletje naast het lijstcijfer aanstippen. Zo brengt u een lijststem uit. De 

lijststem staat naast de naam van de partij waarvoor u kiest. Door dit bolletje aan te 

stippen, geeft u te kennen dat u het eens bent met de volgorde van de kandidaten. 

Het is dus een lijststem;

2.  hetzij binnen één lijst de naam van een persoon of van personen, van wie u hoopt 

dat ze verkozen worden, aanstippen. Het is dus een naam- of een voorkeurstem;

3.  tegelijkertijd voor één lijst stemmen EN voor één of meer kandidaten op die lijst is 

mogelijk. Daartoe stipt u het bolletje aan naast de naam van de partij van uw keuze, 

alsook de bolletjes bij de naam van de kandidaten van uw keuze. Opgelet, in dit ge-

val is het wel zo dat uw lijststem niet telt. Enkel de voorkeurstemmen ten gunste van 

de kandidaten tellen;

4.  hetzij blanco stemmen: u stemt voor geen enkele kandidaat of voor geen enkele lijst, 

wat betekent dat u geen keuze wil maken. Uw stembusgang beïnvloedt de stemuits-

lagen volstrekt niet. Blanco stemmen mag. Enkel niet aan de verkiezingen deelne-

men is strafbaar.

De stemprocedure wordt op deze website uiteengezet in een video:  

www.verkiezingen2018.brussels/electeur

Meer inlichtingen over de verkiezingen vindt u op de website over dit onderwerp:  

www.verkiezingen2018.brussels

Of op de Facebookpagina gewijd aan de verkiezingen: 

www.facebook.com/BrusselsElections2018/
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Waarom gaan stemmen?
De gemeente is de plaats waar beslissingen worden 

genomen die het meest betrekking hebben op jou.

Het gemeentebestuur heeft veel invloed op jouw 

dagelijkse leven.

Zo beslist de gemeente onder andere over 

•  scholen

•  kribben

•  wonen

•  werken 

•  wegen

•  cultureel centrum

•  bibliotheek

•  sportcentrum

•   belangrijke papieren zoals bijvoorbeeld 

   de identiteitskaart

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kan je de 

gemeenteraadsleden kiezen. 

De gemeenteraadsleden nemen de beslissingen in de 

gemeente.

De gemeenteraadsleden kiezen de burgemeester.

BRUSSEL PLAATSELIJKE BESTUREN • TOEGANKELIJKHEID VAN DE VERKIEZINGEN
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 De Brusselse Hoofdstedelijke Regering moet akkoord gaan 

met de keuze van de gemeenteraadsleden.

De burgemeester is de baas van de gemeente.

Begeleiding in het stemhokje
Op 14 oktober kan je iemand vragen om jou te 

begeleiden bij het stemmen. 

Je kan iemand meenemen in het stemhokje om je te 

helpen bij het stemmen. Je moet iemand meenemen 

die je vertrouwt. Het stemhokje is het kleine hokje 

waar je stemt. 

Je kunt aan de voorzitter van het stembureau 

zeggen dat je een handicap hebt. Je kunt een 

document meenemen waarin wordt uitgelegd dat je 

een handicap hebt.

Inclusie Vlaanderen vzw

  0472/516 898

  secretariaat@inclusievlaanderen.be

  www.inclusievlaanderen.be
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