Model M 3

Verzoek om per brief te mogen stemmen

BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING.
Met blokletters invullen.
Aan de burgemeester van Kampen
Ondergetekende verklaart op de dag van de komende de leden van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal wegens zijn/haar beroep of werkzaamheden of wegens
het beroep of de werkzaamheden van zijn/haar echtgeno(o)t(e), levensgezel of ouder
in het buitenland te verblijven. Hij/zij verzoekt om die reden per brief te mogen
stemmen.
1. Personalia
Naam: ...........................................................................................................................
Eerste voornaam en verdere voorletters: ......................................................................
Geboortedatum: ............................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................
Postcode: ................ Woonplaats: ................................................................................
e-mail adres: .................................................................................................................
2. Adres in het buitenland
Adres in het buitenland waar u de stembescheiden wenst te ontvangen
Adres: ...........................................................................................................................
Postcode: ................ Woonplaats: ................................................................................
Land: ............................................................................................................................
Datum: ..........................................................................................................................
Handtekening verzoeker/verzoekster: ..........................................................................

In te vullen door de burgemeester van de gemeente/de gezaghebber van het
openbaar lichaam waar u als kiezer bent geregistreerd
Het bovenstaande verzoek is
O ingewilligd en op grond daarvan is het verzoekschrift gezonden aan de
burgemeester van ’s-Gravenhage, d.d. ........................... ......................................
O

niet in verdere behandeling genomen/afgewezen om de volgende reden:
........................................... ....................................................................................
........................................... ....................................................................................

Datum:

De burgemeester,

In te vullen door de burgemeester van ’s-Gravenhage
De burgemeester van ’s-Gravenhage heeft verzoeker/verzoekster een
briefstembewijs, een stembiljet, een enveloppe voor het stembiljet, een
retourenveloppe en een handleiding toegezonden,
d.d. .................................... nr.................................................................................
Datum:

De burgemeester van ’s-Gravenhage,

TOELICHTING
1. Uw verzoek moet uiterlijk op de achtentwintigste dag voor de stemming bij de
burgemeester van de gemeente/de gezaghebber van het openbaar lichaam waar
u als kiezer bent geregistreerd, worden ingediend.
Vervolgens ontvangt u op het door u opgegeven adres een briefstembewijs, een
stembiljet, een retourenveloppe en een handleiding. Met dit stembiljet kunt u
vanuit het buitenland zelf uw stem uitbrengen.
2. 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, schriftelijke 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.

