
 
 

Stemmen kan vanaf vandaag! 

Vanaf vandaag kan u uw stembiljet met uw persoonlijke code en een token om aan 

de medische verkiezingen deel te nemen verwachten. U kan elektronisch stemmen 

tot 23 juni middernacht, of uw stembiljet aangetekend terugsturen met 23 juni als 

uiterste postdatum. De BVAS rekent op uw stem! 

 

Spoor ook uw collega's aan om hun stem uit te brengen. Hoe meer, hoe beter! 

  

HOE BRENGT U UW STEM UIT? 

* Langs elektronische weg 

Klik op de link "Elektronisch stemmen" die u op de homepage van het RIZIV 

(http://www.riziv.fgov.be) vindt. 

Om elektronisch te stemmen, moet u beschikken over één van de volgende 

authenticatiemiddelen: 

 elektronische identiteitskaart (eID); 

 token voor burgers met toegewezen gebruikersnaam en wachtwoord; 

 gebruikersnaam en wachtwoord toegekend door het RIZIV. 

  

De authenticatie heeft alleen tot doel na te gaan of u wel degelijk op de kiezerslijst staat. De stem 

die u uitbrengt, is volledig anoniem. 

Om te stemmen, hebt u ook een stemtoken nodig. Dit token staat onderaan op het stembiljet dat 

in dezelfde briefomslag bij dit document gaat. Het gaat om een reeks van 11 alfanumerieke 

tekens die overeenstemmen met een uniek en anoniem stemrecht. Bij het bevestigen van uw 

stem zal de internettoepassing u vragen om die code in te tikken. Gelieve rekening te houden 

met het onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters. 

De internettoepassing voor elektronische stemming zal tot 23 juni middernacht beschikbaar zijn. 

* Per brief 

Samen met onderhavige “Instructies in verband met de medische verkiezingen 2014” stuurt het 

RIZIV u: 

http://vlaamsartsensyndicaat.us8.list-manage.com/track/click?u=cf809d12e5eaf40cfcc0864b5&id=cc1846c706&e=e957a5f57d
http://vlaamsartsensyndicaat.us8.list-manage2.com/track/click?u=cf809d12e5eaf40cfcc0864b5&id=1a3d805af0&e=e957a5f57d


 een stembiljet, 

 een enveloppe die aan het RIZIV is geadresseerd. 

U kunt uw stem slechts geldig uitbrengen door op het stembiljet het cirkeltje dat volgt op het 

nummer en de naam van één van de drie kandidaten, aan te vinken of te kleuren (u mag alleen 

maar een zwarte of blauwe pen gebruiken). 

BELANGRIJKE OPMERKING: Aangezien het stembiljet moet worden gescand, mag u het deel 

waarop de streepjescode is gedrukt, niet beschadigen, omdat die streepjescode noodzakelijk is 

voor de procedures aan de hand waarvan men de geldigheid van uw stem zal controleren. 

Nadat u uw stembiljet hebt ingevuld, moet u de hierna volgende regels in acht nemen voor de 

terugzending van dit stembiljet naar het RIZIV. 

1. U plooit uw stembiljet in twee. 

2. U steekt het op die manier geplooide stembiljet in de bijgevoegde enveloppe die aan het 

RIZIV is geadresseerd, en u kleeft die enveloppe vervolgens dicht. 

3. U verzendt de enveloppe per aangetekend schrijven. De verzendingskosten zijn ten uwen 

laste. 

4. De zending naar het RIZIV moet door de postdiensten uiterlijk op 23 juni 2014 zijn 

afgestempeld. Een verlenging van die termijn kan niet worden toegestaan. 

5. U mag geen persoonlijke gegevens op uw stembiljet of op de enveloppe voor de 

verzending van uw stembiljet aanbrengen, op straffe van vernietiging van uw uitgebrachte 

stem. 

 

Onze programmapunten vindt u terug op: www.bvas.be of www.vaskor.be. 

Heeft u vragen, aarzel dan niet om onze medewerkers hierover te contacteren op het nummer: 

056/21.05.08 

Alvast hartelijk dank voor uw steun.  

  
 

http://www.bvas.be/
http://www.vaskor.be/

