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Elektronisch stemmen in 10 stappen

Bevestigen

1. Steek de 
kaart in de 
stemcomputer 
in de richting 
van de pijl tot 
aan de streep.

2. Volg de  
instructies op  
het scherm.

3. Breng uw  
stem uit.

4. Bevestig  
uw stem.

5. Neem uw  
stembiljet.

6. Vouw uw 
biljet dubbel 
met de tekst 
naar binnen.

7. Neem de 
kaart terug 
en verlaat het 
stemhokje.

8. Geef de  
kaart terug  
aan een lid  
van het  
stem bureau.

9. Ga naar  
de stembus 
en scan de 
barcode op  
uw stembiljet.

10. Vouw  
uw stembiljet 
opnieuw en 
steek het in  
de stembus.
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Mag ik mij kandidaat stellen 
voor verkiezingen?
Om op een lijst te staan en als kandidaat 
deel te nemen aan verkiezingen moet u 
aan de volgende verkiesbaarheidsvoor-
waarden voldoen:
• U moet de minimumleeftijd hebben op de 

dag van de verkiezingen. Voor de Europese 
verkiezingen is dit 21 jaar of ouder. Voor 
alle andere verkiezingen 18 jaar of ouder.

• U moet tijdig ingeschreven zijn in het 
bevolkingsregister van een Belgische 
gemeente van de betrokken kieskring.

• U mag zich niet in één van de gevallen van 
uitsluiting of schorsing bevinden.

Bepaalde beroepen verhinderen dat u zich 
kandidaat stelt, bv. politieambtenaar, griffier, 
magistraat of gouverneur. Als u personeelslid 
bent van een gemeentebestuur of OCMW, 
dan mag u zich wel kandidaat stellen in 
dezelfde gemeente. Maar als u verkozen 
wordt en u wilt uw mandaat opnemen, dan 
moet u uw job opgeven.

Ook uw nationaliteit is van belang:
• Belgen mogen zich kandidaat stellen voor 

alle verkiezingen.
• Niet-Belgen afkomstig uit een lidstaat van 

de Europese Unie mogen als kandidaat 
enkel deelnemen aan verkiezingen voor 
het Europees Parlement, een gemeente-
raad, stadsdistrictsraad (Antwerpen) of 
OCMW-raad.

Inwoners afkomstig buiten de Europese 
Unie mogen zich niet kandidaat stellen.

Waar moet je aan denken als je 
gaat stemmen?
Je moet naar het stembureau gaan dat 
op je stembrief staat vermeld. Je moet je 
stembrief en identiteitskaart meenemen 
als je gaat stemmen.

Geldig stemmen doe je zo:
1. Bovenaan een lijst 
Dat is dan een lijststem of kopstem. De 
kiezer geeft daarmee te kennen dat hij voor 
die lijst stemt en dat hij akkoord gaat met 
de volgorde van de kandidaten op die lijst. 
Een lijststem op twee verschillende lijsten 
uitbrengen, is ongeldig.
2. Bij de naam van één of meerdere kandida-
ten en/of plaatsvervangers van dezelfde lijst 
Dat is een voorkeurstem of naamstem. Om 
geldig te stemmen moet men in elk geval 
binnen één lijst blijven.
Als je zowel een lijststem geeft als één of 
meerdere naamstemmen, dan tellen alleen 
de naamstemmen.

Ongeldig, blanco of met volmacht
Wie op zijn stembrief schrijft of er iets op 
aanbrengt, heeft zijn stem ongeldig gemaakt. 
Wie een niet-ingevulde stembrief in de urn 
stopt, stemt blanco. Met de computer kun 
je niet ongeldig stemmen, wel blanco. Een 
blanco stem is niet ongeldig, maar ze telt 
niet mee. Blanco en ongeldige stemmen 
tellen niet mee bij de zetelverdeling.
In België bestaat de opkomstplicht. Wie 
ziek is, in het buitenland verblijft op de dag 
van de verkiezingen of dan moet werken 
of studeren omwille van examens, kan bij 
volmacht stemmen. Dan stemt iemand 
anders in jouw plaats.
Volmacht geven om iemand anders in jouw 
plaats te laten stemmen doe je door een for-
mulier af te halen bij het gemeentebestuur, 
dat eveneens aanvullende toelichtingen kan 
geven. Op de dag van de stemming dient de 
volmachtdrager in het bezit te zijn van het 
ingevulde en ondertekende volmachtfor-
mulier met het bijhorende attest, zijn/haar 
eigen oproepingsbrief en identiteitskaart 
om de volmacht te kunnen uitoefenen in 
het stembureau van de volmachtgever.

De verkiezingen

PRAKTISCHTRAJECT 2018

Het startschot voor het ontstaan van de 
CD&V-senioren gebeurde te Gent op 20 
april 1991 tijdens het partijcongres dat 
handelde over ‘jong en oud, leeftijd kent 
geen grenzen’. Op dat congres werd de 
lans gebroken voor een ouderenbeleid 
dat uitgaat van een globale visie op de 
oudere bevolking in de samenleving, met 
als centrale doelstelling de integratie en 
participatie van de senioren in het beleid. 

Binnen CD&V vormen de CD&V-senioren 
de brug tussen de partij en de vele senio-
ren. Ze vertolken er de standpunten aan-
gaande de maatschappelijke uitdagingen 
voor senioren en vertalen die naar de po-
litiek toe. Vervolgens dragen ze de partij 
mee uit op lokaal, regionaal, provinciaal, 
Vlaams, nationaal en Europees niveau. 

In de WIJ van solidariteit en verantwoor-
delijkheid kiezen de CD&V-senioren voor 
verbondenheid van sterke en zwakke 
schouders en staan mensen niet alleen. 
De christendemocratie die ons inspireer-
de blijft ook vandaag de grondslag en het 
referentiekader om te werken aan een 
samenleving die mensen centraal stelt. 
Samen streven we naar menswaardig-
heid en bestrijden we armoede, ongelijk-
heid en onrecht. 

En de uitdagingen zijn groot. Vlaanderen 
verzilvert. De 60-plussers in Vlaanderen 
bedragen momenteel 28,6% van de 
Vlaamse bevolking. Een trend die zich de 
komende jaren verder zet. Die verzilve-
ring is geen ramp. Ouderen zijn actiever, 
gezonder en hoger opgeleid dan enkele 

decennia geleden. En ook ouderen die 
beperkingen en zorgnoden ondervinden, 
beschikken nog over heel wat compe-
tenties waarmee ze kunnen bijdragen 
tot een actieve, aangename en zorgzame 
gemeente. Daarom moeten mensen de 
kans blijven krijgen om actief ouder te 
worden. Daarom zijn er hefbomen nodig 
voor een goeie toekomst. 

Werken aan een betere toekomst kunnen 
senioren niet alleen. Dat vraagt een 
geëngageerd beleid dat een permanente 
dialoog met burgers en middenveld 
aandurft. Dat vraagt een partij die ervoor 
kiest om economie en sociaal beleid, 
groei en sociale bescherming aan elkaar 
te koppelen. Dat vraagt politici die 
permanent weten dat zij door mensen 
verkozen zijn en bereid zijn hun mandaat 
in dialoog te verantwoorden. 

Ook morgen zullen de CD&V-senioren 
blijven werken aan een betere toekomst. 
Ook morgen rekenen wij op CD&V-politici 
om samen een beleid te voeren waarin 
mensen centraal staan en waarin de 
kansen en noden van ‘ouder worden’ tot 
hun recht komen.

Ook morgen zullen wij blijven ijveren en 
pleiten voor kwaliteitsvolle zorg, voor 
betaalbaar wonen, voor toegankelijkheid 
en mobiliteit, voor een veilige samenle-
ving, voor maatschappelijke participatie-
kansen van ouderen. Aan een dergelijke 
samenleving willen we meebouwen.

Brug tussen  
partij & senioren

CD&V SENIOREN

8 
voor
18

1. ZORG OP MAAT
✔  toegankelijke dienstverlening  

via lokale dienstencentra
✔  voldoende thuiszorgdiensten  

en waarderen van mantelzorg
✔  armoede aanpakken
✔  er moet voldoende opvang  

voor ouderen zijn
✔  waar men recht op heeft,  

krijgt men automatisch

2. LEVENSLANG LEREN
✔  lespakketten rond gebruik 

van internet en computer
✔  beschikbaar stellen van  

digitale apparatuur
✔  kenbaar maken van vormings

aanbod in gemeente en regio

3. MOBILITEIT
✔  STOPprincipe
✔  obstakelvrije fiets en  

voetpaden
✔  bewaakte en overdekte fietsen

stallingen met oplaadpunt
✔  openbaar vervoer op maat  

van ouderen
✔  meer autodelen

4. VEILIGHEID
✔  gemeenschapsgevoel en  

burgerparticipatie versterken
✔  meer straathoekwerkers in  

de wijken

Naar de verkiezingen toe hebben we Traject 2018 ‘Meer jaren, betere kansen’ opgezet. Beleids-
prioriteiten werden bepaald aan de hand van themadagen, actualiteit, gesprekken. Via een be-
vraging die we ontwikkelden, werden in de gemeenten vragen gesteld naar de uitdagingen voor 
het beleid. Op die manier worden beleidsprioriteiten concreet ingevuld en aan CD&V overgemaakt 
om het partijprogramma te stofferen. De beleidsprioriteiten die we als CD&V – senioren naar voor 
schuiven, zijn de ‘8 voor 18’ >>>

‘Meer jaren, betere kansen’

✔  de politie moet nabij en  
zichtbaar zijn

✔  de wijkagent krijgt een  
belangrijke plaats

5. BOUWEN EN WONEN
✔  kwaliteitsvol en betaalbaar  

aanbod van sociale en  
privéwoningen

✔  nieuwe vormen van wonen 
(cohousing, kangoeroe
wonen ...)

✔  bestrijden van leegstand
✔  meer publieke ruimte voor  

ontmoeting en recreatie

6. TOEGANKELIJKHEID
✔  publieke gebouwen moeten 

toegankelijk zijn
✔  infrastructuurwerken moeten 

op elkaar afgestemd zijn
✔  gemeentelijke info moet ver

staanbaar en toegankelijk zijn
✔  iedereen moet de weg 

vinden naar de gemeente
lijke diensten met 1 centraal 
aanspreekpunt en flexibele 
openingsuren

7. PARTICIPATIE
✔  gemeentelijke adviesraden 

worden ernstig genomen 
– duidelijke communicatie 
door de gemeente

✔  participatietrajecten bij grote 
openbare werken

✔  ondersteunen van vrijwilli
gers en verenigingen

✔  een UITpas om (gratis) te kun
nen deelnemen aan cultuur

8. SPORT EN BEWEGING
✔  gemeentelijke infrastructuur  

kan gedeeld worden
✔  sportverenigingen moeten 

meer ondersteund worden
✔  een breed en toegankelijk 

sportaanbod voor ouderen  
is nodig

Wat de kandidaten op de 
lijst betreft pleiten we 
voor een goeie mix van 
sterke kandidaten, van 
ervaring en vernieuwing. 
Een ‘winnende ploeg’ met 
duidelijke programma
punten, ook op het vlak 
van senioren en oude
renbeleid.


