Model L 8 Verzoek om bij volmacht te stemmen

Provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta

Verzoek om bij volmacht te stemmen
Tip: Neem voordat u met invullen begint eerst
kennis van de vragen 4 en 7.
Kunt u bij de komende verkiezing niet zelf naar het
stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen.
Met dit formulier vraagt u hiervoor toestemming.
U hoeft dit formulier alleen te gebruiken als u in een
andere gemeente woont dan degene die voor u stemt.
Woont u namelijk in dezelfde gemeente dan kunt u voor
Provinciale Staten de ander voor u laten stemmen door
dat op de achterzijde van uw stempas in te vullen.
Voor het geven van een dergelijke volmacht voor
waterschapsverkiezingen geldt dat volmachtgever en
gevolmachtigde die in een verschillende gemeente wonen
wel in hetzelfde waterschap moeten wonen.
U ontvangt uw stempas ongeveer twee weken voor de
verkiezing. Is dat te laat, bijvoorbeeld omdat u in het
buitenland bent, dan kunt u dit formulier gebruiken.
U kunt dit formulier ook gebruiken als u geen geldig
(maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsdocument heeft. Als
u een ander aanwijst om voor u te stemmen met behulp
van de achterkant van uw stempas, moet u namelijk een
kopie van een geldig identiteitsbewijs meegeven.
Vult u dit formulier in, dan hoeft de ander geen kopie van
uw identiteitsbewijs te tonen als hij voor u stemt.

Wanneer?
Uw verzoek moet uiterlijk 15 maart 2019 zijn ontvangen
door uw gemeente.
Wie kan voor u stemmen?
Bij de verkiezing voor de provinciale staten / het algemeen
bestuur van het waterschap, moet degene die voor u stemt,
in dezelfde provincie / hetzelfde waterschap wonen.
Hoe stemt de ander voor u?
Degene die voor u stemt ontvangt een bewijs dat hij voor u
mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde
moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal
voor twee andere kiezers stemmen.
Let op!
Het initiatief om iemand voor u te laten stemmen moet van
u zelf uit gaan. Een ander mag u niet vragen of hij voor u
mag stemmen, dat is verboden. Ook is het verboden te
betalen voor uw stem, of u op een andere manier te
verplichten om uw stem door een ander te laten
uitbrengen. U bent dan ook zelf strafbaar.
Heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te
stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U
kunt dan niet meer zelf stemmen.

1. Verkiezing
Het gaat om de verkiezing van:
de provinciale staten van

Overijssel

het algemeen bestuur van het waterschap

Drents Overijsselse Delta (N.B. Zie ook vraag 4)

2. Uw gegevens
Naam

eerste voornaam (voluit) en overige voorletters

geboortedatum (dd-mm-jjjj)
|__ı__| - |__ı__| - |__ı__ı__ı__|

adres

postcode

burgerservicenummer (BSN)

e-mailadres (optioneel)

woonplaats

telefoonnummer (optioneel)

____________________________________________________________________

___________

3. Gegevens van de gemachtigde
Naam

eerste voornaam (voluit) en overige voorletters

geboortedatum (dd-mm-jjjj)
|__ı__| - |__ı__| - |__ı__ı__ı__|

adres

postcode

woonplaats
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burgerservicenummer (BSN)

e-mailadres (optioneel)

telefoonnummer (optioneel)

Ander adres gemachtigde?
Is de gemachtigde verhuisd (of gaat de gemachtigde verhuizen) in de zes weken vóór de dag van stemming? Vul dan
hieronder ook het vorige adres in.
adres

postcode

woonplaats

4. Bent u en de gemachtigde allebei kiezer voor hetzelfde waterschap? (alleen bij
waterschapsverkiezingen)
Let op! U kunt alleen een kiezer machtigen om voor u te stemmen als deze kiezer voor hetzelfde
waterschap als u mag stemmen. Controleer dat!
Mag de gemachtigde voor hetzelfde waterschap als u stemmen?
Ja

 ga verder naar de ondertekening

Nee  zoek een andere gemachtigde

5. Ondertekening door u
Ik verklaar dat de hieronder genoemde persoon voor mij gaat stemmen:
Datum

________________

Mijn handtekening

_____________________________________

6. Ondertekening door degene die voor u stemt (de gemachtigde)
Ik verklaar dat ik ga stemmen voor de bovengenoemde kiezer. Ik zal de stem uitbrengen op hetzelfde moment als mijn
eigen stem en zal voor maximaal twee andere kiezers stemmen:
Datum

________________

Handtekening van degene die de stem uitbrengt

________________________________________

7. Waar gaat de gemachtigde stemmen? (alleen bij waterschapsverkiezingen)
De gemachtigde kan met een volmachtbewijs stemmen binnen de grenzen van uw waterschap. Dat
betekent dat de gemachtigde alleen kan stemmen in één van onderstaande gemeenten die liggen in uw
waterschap. Als hij/zij naar een andere gemeente gaat, kan uw stem daar niet worden uitgebracht.
Kruis de gemeente aan waar de gemachtigde verwacht te zullen gaan stemmen.
Gemeente Aa en Hunze *

Gemeente Meppel

Gemeente Assen *

Gemeente Midden Drenthe

Gemeente Coevorden *

Gemeente Olst-Wijhe

Gemeente Dalfsen

Gemeente Ommen *

Gemeente Deventer

Gemeente Raalte

Gemeente De Wolden *

Gemeente Rijssen-Holten

Gemeente Hardenberg *

Gemeente Staphorst

Gemeente Hellendoorn *

Gemeente Steenwijkerland

Gemeente Hoogeveen *

Gemeente Westerveld

Gemeente Kampen

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwolle
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*) Let op! In de gemeenten met een asterisk (*) achter hun naam kunt u niet in alle stemlokalen
stemmen! Als u in één van deze gemeenten wilt stemmen, raadpleeg dan eerst de website van
deze gemeente voor de adressen van de stemlokalen waar u mag stemmen.

