K 6. Verzoek om met een kiezerspas te stemmen
BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING.
Met blokletters invullen.
Aan de burgemeester van ...............................................................................
Ondergetekende wenst de komende verkiezing van leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal te stemmen in een gemeente naar zijn/haar keuze binnen het gebied
van het orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden.
1. Personalia
Naam:
Voornaam en verdere voorletters:
Geboortedatum:
2. Adresgegevens
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
3. Postadres
Indien u uw kiezerspas op een ander adres wilt ontvangen dan op bovenstaand adres,
dan kunt u hieronder het door u gewenste postadres vermelden.
Postadres:
Postcode:
Woonplaats:
Datum:
Handtekening
verzoeker/verzoekster:
In te vullen door de burgemeester
Het bovenstaande verzoek is
○ ingewilligd en op grond daarvan is een kiezerspas verstrekt, d.d. ...............................
nr. …………………………………………………….
○ niet in verdere behandeling genomen/afgewezen om de volgende reden:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum:
De burgemeester:

Toelichting
1. U moet uw verzoek uiterlijk op de veertiende dag voor de stemming indienen. Als u
uw stempas al hebt ontvangen, moet u deze meesturen.
2. U kunt alleen een verzoek om in een andere gemeente/openbaar lichaam te stemmen
indienen in het gebied van het orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden. Voor de
Tweede Kamerverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement betekent dit
dat u in heel Nederland mag stemmen. Voor de provinciale statenverkiezingen betekent
dit dat u alleen binnen de provincie waar u woont in een andere gemeente mag
stemmen.
3. Indien uw kiezerspas in het ongerede raakt, ontvangt u geen nieuw exemplaar.
4. Bij afwijzing van uw verzoek wordt uw verzoekschrift aan u teruggezonden onder
opgave van de reden van afwijzing. Op grond van de Kieswet en de Algemene wet
bestuursrecht kunt u tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag van verzending
schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage). Indien uw verzoek was gericht tot de
gezaghebber van Bonaire, Sint Eustatius of Saba, kunt u op grond van de Kieswet en de
Wet administratieve rechtspraak BES tegen de beschikking, binnen zes weken na de dag
van de verzending, schriftelijk beroep instellen bij het Gemeenschappelijk Hof
(Wilhelminaplein 4, Curaçao). Het is met het oog op het tijdstip van de stemming
raadzaam om, indien u beroep wenst in te stellen, dit meteen na ontvangst van de
beschikking te doen. Aan het instellen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden.

