Aanvraagformulier om bij volmacht te stemmen (L8)
Leden gemeenteraad van Neder-Betuwe 14, 15 en 16 maart 2022
Kunt u bij de komende verkiezingen niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u
laten stemmen. Met dit formulier vraagt u hiervoor toestemming.
U kunt iemand anders ook voor u laten stemmen door de achterzijde van uw stempas in te vullen.
U ontvangt de stempas ongeveer twee weken voor de verkiezing. Is dat voor u 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 5 jaar verlopen) legitimatiebewijs
heeft. Als u een ander aanwijst om voor u te stemmen met behulp van de achterzijde van uw stempas, moet u namelijk een kopie van een geldig legitimatiebewijs 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 vrijdag 11 maart 2022 voor 17.00 uur zijn ontvangen door de gemeente
Neder-Betuwe. U kunt dit mailen naar verkiezingen@nederbetuwe.nl of sturen naar Gemeente
Neder-Betuwe, team Verkiezingen, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden.
Ook kunt u via DigiD deze aanvraag doen. U vindt informatie hierover op onze website.
Wie kan voor u stemmen?
Bij de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer moet degene die voor u stemt op 31
januari 2022 ingeschreven staan in de BRP van de gemeente Neder-Betuwe.
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 drie andere
kiezers stemmen.
Let op!
Het initiatief om iemand voor u te laten stemmen moet van u zelf uitgaan. 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.
Hebt u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen dan kunt u dit niet meer ongedaan
maken. U kunt dan zelf niet meer stemmen.

Ondertekende doet een verzoek om bij volmacht te mogen stemmen (L8) voor de leden van
de raad van de gemeente Neder-Betuwe op maandag 14 maart 2022, dinsdag 15 maart 2022
en woensdag 16 maart 2022.

Uw gegevens:
Voorletters en geslachtsnaam:

Geboortedatum:

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer

Burgerservicenummer (BSN)

Gegevens van de gemachtigde:
Voorletters en geslachtsnaam:

Geboortedatum:

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer

Burgerservicenummer (BSN)

Ondertekening door u en de gemachtigde:
Ik verklaar dat de hieronder genoemde persoon voor mij gaat stemmen:

Datum:

Mijn handtekening:

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

Datum:

Handtekening van degene die de stem
uitbrengt:

