Naam van de dienst/aanpak/project:
verkiezingen - oproepbrief - duplicaat volmachten

Doel

Datum:

Doelgroep

Artsen, werkgevers, onderwijsinstellingen,
penitentiaire instellingen, religieuze overheden

Met deze vernieuwde aanpak
bieden we de gemeenten, burgers, artsen, werkgevers,
onderwijsinstellingen, penitentiaire instellingen en
religieuze overheden
heel veel tijdswinst en minder kosten voor het verzenden
door de stappen in het proces om een andere kiezer een
volmacht te verlenen te automatiseren en via Mijn
Burgerprofiel te laten verlopen.

Gemeenten

Burgers

Impact

Deliverable

Link Rijksregister naar Mijn Burgerprofiel: push van 1 uniek (QR-code)
volmachtformulier naar alle burgers, die kiesgerechtigd zijn.
Deze doelgroep moet niet langer een attest opmaken om te bevestigen dat een burger een
Software aanpassing kieslijsten (RR) en de gegenereerde codes op de
geldige reden heeft om iemand anders een volmacht te geven om te gaan kiezen. Er is
aanvraagformlieren Mijn Burgerprofiel om de unieke QR-code te kunnen scannen op
geen attest meer nodig om een volmacht te kunnen geven.
alle formulieren, die aangeboden worden op de dag van de verkiezingen.
Impactmeting
Aanpassing wetgeving: iedereen kan maximaal 1 volmacht geven, daar is niet langer
Minder administratieve lasten voor deze doelgroep: geen raadplegingen artsen, verzoeken
een attest voor nodig. Het unieke volmachtformulier (QR-code) volstaat om te
werkgevers, onderwijsinstellingen, penitentiaire instellingen, geloofgemeenschappen om
bewijzen dat een volmacht is gegeven. Ook de oproepingsbrief van diegene die
een attest op te stellen en te printen.
volmacht geeft, moet niet langer getoond worden. Het volmachtformulier met unieke
QR-code bewijst dat een volmacht werd gegeven.

De gemeenten leveren niet langer attesten voor verblijf in het buitenland/bepaalde
beroepscategorieën af. We pushen een volmachtformulier met unieke QR-code via het RR
(lijst van burgers die mogen kiezen) naar Mijn Burgerprofiel van alle burgers, die mogen
kiezen.
Alle burgers die mogen kiezen, krijgen automatisch 1 volmachtformulier.
Impactmeting:
Tijdswinst doordat de gemeente niet langer de aanvragen om een volmacht te krijgen,
moet onderzoeken en attesten om een volmacht te geven moet afleveren.
Minder fraude mogelijk door QR-code

Zie hierboven

Zie hierboven

Aanpassing wetgeving Algemeen Kieswetbeok, Wet van 23 maart 1989 betreffende
de vekiezingen van het Europees parlement, Wetboek voor de verkiezing van het
Vlaams parlement,

Alle burgers die kunnen kiezen, ontvangen automatisch via Mijn Burgerprofiel hun
oproepingsbrief en een volmachtformulier. De burger hoeft niet langer een attest aan te
vragen aan de gemeente, zijn/haar werkgever, onderwijsinstelling, instelling of dokter.
Impactmeting
Tijdswinst en minder kosten verzenden voor de burger

Zie hierboven

Alle burgers kunnen het volmachtformulier digitaal invullen. Er is een automatische
Link Mijn Burgerprofiel: via Rijksregisternummer kan men aanduiden aan wie een
controle ingebouwd zodat burgers enkel een volmacht kunnen geven aan andere burgers in volmacht wordt gegeven. Link met RR: enkel mogelijkheid om rijksregisternummers in
hun kieskring. Het formulier wordt automatisch verstuurd naar de gevolmachtigde.
te voeren van burgers van dezelfde kieskring. Automatische controle via link Mijn
Impactmeting
Burgerprofiel - RR: enkel de mogelijkheid om een volmacht te verlenen aan iemand
Tijdswinst voor de burger en geen kost verzending volmacht meer.
die nog geen andere volmacht heeft aanvaard.
Impactmeting
De volmachtdrager krijgt via Mijn Burgerprofiel een notificatie dat hij gevolmachtigd
Tijdswinst en minder kosten verzenden voor de burger
is.
De burger die wordt aangeduid in het volmachtformulier kan digitaal het
volmachtformulier ondertekenen. De volmachtgever ontvangt hiervan een notificatie via
Mijn Burgerprofiel
Impactmeting
Ja/Nee veld op aanvraagformulier volmacht in Mijn Burgerprofiel. Automatische
De volmachtgever wordt automatisch op de hoogte gesteld dat de volmacht geaccepteerd notificatie naar de volmachtgever bij weigering/goedkeuring volmacht. Bijwerking van
is.
het RR van de volmachtkrijger: volmacht toegevoegd aan RR

