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Wanneer kan u bij volmacht stemmen ? 

In bepaald omstandigheden kan u als kiezer niet zelf naar het stemlokaal gaan om te stemmen. 

U moet in dat geval een andere kiezer in uw naam laten stemmen door hem een volmacht te geven. 

U bent de volmachtgever, hij is de volmachtkrijger. 

Het decreet omschrijft duidelijk wanneer dat kan en wat u daarvoor nodig hebt. 

U heeft twee documenten nodig om een volmacht te geven: 

Het volmachtformulier A95 : zo geeft u een volmacht. 

Een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal kan gaan. Welk attest hangt af van de 

reden waarom u een volmacht geeft. 

U kan een volmacht geven in de volgende gevallen: 

• U bent omwille van medische redenen niet in staat om naar het 

stembureau te gaan of niemand kan u ernaartoe voeren. 
o U voegt dan een medisch attest bij de volmacht. 

o Opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag dat attest niet geven. 

• U bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. 

o U voegt bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat u op 14 

oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen. 

o Ook de leden van uw gezin of uw gevolg die met u in het buitenland verblijven, kunnen 

op basis van dat attest een volmacht geven. 

• U bent in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken. 
o U voegt dan bij de volmacht een attest van d werkgever met de bevestiging dat u op 14 

oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan stemmen. 

• U oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. 
o U voegt dan bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van uw beroep blijkt. 

o Dat attest (formulier A96b) wordt afgegeven door de burgemeester van de gemeente 

waar u in het bevolkingsregister bent ingeschreven. 

o Ook de leden van uw gezin die met u samenwonen, kunnen om basis van dat attest een 

volmacht geven. 

• U verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregelen in een toestand 

van vrijheidsbeneming. 
o U voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de inrichting waar u zich 

bevindt. In dit geval bent u niet verplicht een volmacht te geven. 

https://www.vlaanderenkiest.be/
https://www.vlaanderenkiest.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-kanselarij-en-bestuur/agentschap-binnenlands-bestuur
https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-kanselarij-en-bestuur/agentschap-binnenlands-bestuur
https://www.vlaanderenkiest.be/
A95_volmacht.pdf
A96b_Attest_van_de_uitoefening_van_beroep.pdf
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• U kan niet naar het stembureau gaan om redenen in uw verband met uw 

geloofsovertuiging. 
o U voegt dan bij de volmacht een attest van de religieuze overheid met de bevestiging 

dat u op 14 oktober 2018/ onmogelijk naar het stembureau kan gaan. 

• U bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau gaan. 
o U voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de instelling waar u studeert. 

• U verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven 

vermeld. 
o U voegt dan bij de volmacht een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde 

waarmee deze de onmogelijkheid om op 14 oktober naar het stembureau te gaan, 

vaststelt. 

o U vraagt dat attest (formulier A96a) aan bij de burgemeester uiterlijk op 13 oktober 

2018. Bij de aanvraag voegt u de nodige bewijsstukken. 

o Als u geen bewijsstukken kan voorleggen, moet u op het formulier A96a een verklaring 

op erewoord ondertekenen. 

Verwante formulieren 

 A95 - Volmachtformulier 

 A96a - Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland 

 A96b - Attest van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of ke… 

Verwante vragen 

 Hoe geeft u een volmacht? 

 U bent in het buitenland op de verkiezingsdag. Kan u een volmacht geven? 

 Kan u een volmacht geven om medische redenen? 

 Aan wie kan u een volmacht geven? 

 Waar moet de volmachtkrijger stemmen? 

Regelgeving 

 Art. 56 LPKD: afleveren van een volmacht. 

 

https://www.vlaanderenkiest.be/
https://www.vlaanderenkiest.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-kanselarij-en-bestuur/agentschap-binnenlands-bestuur
https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-kanselarij-en-bestuur/agentschap-binnenlands-bestuur
https://www.vlaanderenkiest.be/
https://www.vlaanderenkiest.be/faq/hoe-geeft-u-een-volmacht
https://www.vlaanderenkiest.be/faq/u-bent-het-buitenland-op-de-verkiezingsdag-kan-u-een-volmacht-geven
https://www.vlaanderenkiest.be/faq/kan-u-een-volmacht-geven-om-medische-redenen
https://www.vlaanderenkiest.be/faq/kan-u-een-volmacht-geven-om-medische-redenen
https://www.vlaanderenkiest.be/faq/waar-moet-de-volmachtkrijger-stemmen
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1020561&param=inhoud&AID=1138781

