


Inhoud 
Poll 
https://goo.gl/forms/N9I1p2UJ6fzX1BiZ2  

Link via evenement ‘Help! Jong in Hechtel-Eksel …’ 

 
Dieter Jannis, jong gemeenteraadslid 

- Stemrecht / stemplicht 

- Waarom stemmen we? 
- Hoe werkt het? 
 

Sammy Mahdi, nationaal voorzitter JONG CD&V 
- Waarom is politiek ook voor jongeren belangrijk? 
- Waarom op jongeren stemmen? 

- Het belang van 14/10 

- Waarom stem ik juist op die ene partij? 
 

 
 

https://goo.gl/forms/N9I1p2UJ6fzX1BiZ2


Wanneer ben ik stemgerechtigd? 

• Je bent minstens 18 jaar op 14 oktober 2018. 

• Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente op 
01/08/2018*. 

• Je bent niet geschorst of uitgesloten. 

 

 

 

 

 
*Ben je na 1 augustus verhuisd? Dan versturen ze de oproepingsbrief naar je vorige adres. 



Stemplicht 

• Je bent als stemgerechtigde Belg verplicht je stem uit te brengen. 

• Kan je niet gaan? Dan kan je een volmacht geven aan iemand anders.  
Je moet wel bewijzen kunnen voorleggen! 
 

Reden Bewijs 

Medisch Doktersattest (door dokter die géén kandidaat is) 

Beroepsmatig Attest werkgever; zelfstandigen attest met reden 

Schipper/marktkramer/kermisreiziger Attest uitoefening beroep door burgemeester 

Toestand van vrijheidsbeneming Attest van directie strafinrichting 

Geloofsovertuiging Attest van religieuze overheid 

Studie Attest van directie van de instelling waar je studeert 

Buitenland Attest tijdelijk verblijf buitenland door burgemeester 



Stemplicht  
Wat als ik niet ga zonder bewijs? 
• Dan kan je een boete krijgen tussen €27,5 en €55. 

• Vergelijking:  
• Amerika $500 

• Zwitserland 3 frank 

• N-Korea doodstraf 

• In 2012, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, ging 15% van de 
bevolking niet stemmen. 
 



Waarvoor gaan we stemmen? 

• Op zondag 14 oktober 2018 stemmen we voor: 
• GEMEENTERAAD (om de 6 jaar) 

• PROVINCIERAAD (om de 6 jaar) 

 Je brengt dus in het stemhokje 2x je stem uit! 

 

• Op zondag 26 mei 2019 stemmen we voor: 
• VLAAMS PARLEMENT (om de 5 jaar) 

• FEDERAAL PARLEMENT (om de 5 jaar) 

• EUROPEES PARLEMENT (om de 5 jaar) 

 



Hoe werkt het nu? 

Je ontvangt in de weken voor 14/10/2018 je oproepingsbrief 
 



Naar het stembureau  
OC De Schans of De Geer 

• Je meldt je aan bij het stembureau 
• 1 voorzitter 
• 5 bijzitters 
• 1 secretaris 
 De bijzitters krijgen op voorhand een oproep. Aanwezigheid is verplicht! 

• Je neemt mee 
• Je oproepingsbrief 

• Geen ontvangen? Meld je aan met je identiteitskaart 
• Je identiteitskaart 

• Kwijt? Vraag op voorhand een duplicaat aan op de gemeente. 
• ID de dag zelf kwijt? Naar politiebureau. 

 

 Je krijgt een chipkaart  



In het stemhokje - Gemeenteraad 

• Je steekt de chipkaart in de computer. 

• Je zal eerst stemmen voor de gemeenteraad. 

• Selecteer de partij van je keuze of stem blanco. 
 

CD&V 

HELEMAAL HEXEL (sp.a) 

GROEN 

N-VA 

HE Lijst burgemeester 

BLANCO = Je stem gaat verloren. Niemand krijgt deze. 

 Heb je de verkeerde lijst geselecteerd? Dan kan je nog terugkeren! 
 



In het stemhokje - Gemeenteraad 
• Je krijgt nu de kandidaten van die lijst te zien 

Kandidaat 1 Kandidaat 13 

Kandidaat 2 Kandidaat 14 

Kandidaat 3 Kandidaat 15 

Kandidaat 12 Kandidaat 23 

lijststem 

• Mogelijkheid 1: de lijststem (1/2) 

• Mogelijkheid 2: de naamstem 

• Mogelijkheid 3: lijst + naam  
(enkel de naamstem telt) 



In het stemhokje - Gemeenteraad 
• Je bevestigt je stem. 

• Opgelet je kan nu niet meer terug! 

 

• Toch een fout gemaakt? Voordat je je stembiljet laat scannen, meld je dit aan 
de voorzitter van het kiesbureau. 
Je krijgt dan een nieuwe kaart. 

   Je stembiljet wordt in een daarvoor voorziene enveloppe gestoken. 



In het stemhokje - Provincieraad 
• Laat je chipkaart in de pc steken (niet uitnemen na je stem voor de 

gemeenteraad) 
• Je zal nu stemmen voor de provincieraad 
• Selecteer de partij van je keuze (kan anders zijn dan GR) of stem blanco 

 

 Heb je de verkeerde lijst geselecteerd? Dan kan je nog terugkeren! 
 

CD&V  

SP.A 

GROEN 

N-VA 

Open VLD 

BLANCO = Je stem gaat verloren. Niemand krijgt deze. 



In het stemhokje - Provincieraad 
• Je krijgt nu de kandidaten van die lijst te zien 

Kandidaat 1 

Kandidaat 2 

Kandidaat 3 

Kandidaat 9 

lijststem 

• Mogelijkheid 1: de lijststem (1/2) 

• Mogelijkheid 2: de naamstem 

• Mogelijkheid 3: lijst + naam  
(enkel de naamstem telt) 



In het stemhokje - Provincieraad 
• Je bevestigt je stem. 

• Opgelet je kan nu niet meer terug! 

 

• Toch een fout gemaakt? Voordat je je stembiljet laat scannen, meld je dit aan 
de voorzitter van het kiesbureau. 
Je krijgt dan een nieuwe kaart. 

   Je stembiljet wordt in een daarvoor voorziene enveloppe gestoken. 

• Je stembiljet wordt geprint. 
• samenvatting van je stem  

• Barcode 

 

KIJK ALLES NA EN PLOOI IN 2! 



Uit het stemhokje 
• Ga naar de voorzitter van het kiesbureau. 

• Lever je chipkaart in laat je biljet scannen. 

• Je biljet wordt in de stembus gestoken. 

• Je krijgt je identiteitskaart terug en je afgestempelde oproepingsbrief. 

 

 

 Later op de dag zullen de uitslagen bekend zijn. 



Wat na 14 oktober in mijn gemeente? 

• De inwoners hebben beslist. 

• Voor een meerderheid zijn 12/23 zetels nodig. 

• Absolute meerderheid = ruime meerderheid 
• comfortabel beleid voeren 

• 12/23 is een krappe meerderheid 

• Coalitievorming 
• Partijen zoeken elkaar op om samen een 

comfortabele meerderheid te vormen. 

• Het kan dus dat er verschillende partijen het beleid 
in de gemeente zullen voeren. 



Wat na 14 oktober in mijn gemeente? 
Huidige zetelverdeling (2013-2018) 

Open VLD: 9 

CD&V: 7 

N-VA: 2 

SP.A: 2 

Groen: 1 

TOTAAL: 21 ZETELS 

1 burgemeester 

5 schepenen 

Zetelverdeling (2019-2024) 

Open VLD: ? 

CD&V: ? 

N-VA: ? 

Helemaal Hexel: ? 

Groen: ? 

TOTAAL: 23 ZETELS 

1 burgemeester 

4 schepenen 

COALITIE: 16/21 zetels 

In principe start de partij met het meeste aantal zetels 
de eventuele onderhandelingsgesprekken voor een 
coalitievorming op. 



SAMMY MAHDI 

• 29 jaar 

• Nationaal voorzitter JONG CD&V  

• 3de plaats voor CD&V in Vilvoorde 

• Duizendpoot  

• Columnist De Morgen 

• (altijd) in goed gezelschap van chowchow Pamuk 



STELLINGEN 
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