_________________________________________________________________________________

Model D 3-1

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland

Met dit formulier registreert een kiezer die buiten Nederland woont zich voor de verkiezingen van de Tweede
Kamer en voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

_________________________________________________________________________________
Dit veld is bestemd om de kiezer informatie te geven.
De informatie betreft in elk geval:
- wie mogen stemmen vanuit het buitenland;
- voor welke datum het formulier moet zijn ontvangen;
- waar het formulier naartoe moet worden gestuurd;
- attendering op andere formulieren, die de kiezer moet gebruiken voor wijziging van zijn gegevens, etc.;
- informatie over de verwerking van persoonsgegevens.
Voor Nederlandse kiezers die in een lidstaat van de Europese Unie wonen, wordt informatie opgenomen over
het stemmen in een andere lidstaat (alleen van toepassing voor de verkiezingen van het Europees Parlement).

_______________________________________________________________________________

1. Stemming
Ik dien een verzoek in om mij te registreren als kiezer buiten Nederland voor:
de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
de verkiezingen van het Europees Parlement

________________________________________________________________________________

2. Uw gegevens
achternaam

eerste voornaam (voluit) en overige voorletters

geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Burgerservicenummer (BSN)

|__ı__| - |__ı__| - |__ı__ı__ı__|

woonadres

postcode

plaats

land

e-mailadres

telefoonnummer (optioneel)

_
______________________________________________________________

3. Uw stembescheiden
Kruis aan op welk adres u uw briefstembewijs met (retour)enveloppen wilt ontvangen. Maakt u geen keuze dan
worden deze stembescheiden naar het woonadres gestuurd.
Per post op het woonadres dat ik op dit formulier heb ingevuld.
Per post op dit correspondentieadres (dit kan ook van een consulaire post of van de Nederlandse
Vertegenwoordiging zijn), namelijk:
adres

postcode

plaats

land

______________________________________________________________

4. Stemmen per brief
4a. Voor kiezers buiten het Koninkrijk der Nederlanden
U ontvangt uw stembiljet per e-mail (verzending van uw stembiljet per e-mail gaat sneller dan via de post, zodat u
uw briefstem sneller kunt terugsturen).
Zorg dat hierboven uw e-mailadres is ingevuld!
Wilt u uw stembiljet niet per e-mail maar per post ontvangen, kruis dit dan hieronder aan. In dat geval ontvangt u uw
stembiljet per post.
Ik wil mijn stembiljet per post ontvangen (Let op: dit duurt langer dan per e-mail, zodat u minder tijd heeft om uw
briefstem terug te sturen).
Per post (op het adres dat u heeft bedoeld onder 3).

______________________________________________________________
4b. Voor kiezers in Aruba, Curaçao of Sint Maarten
U ontvangt bericht van de Vertegenwoordiging dat uw stembiljet daar is gearriveerd. U kunt uw stembiljet invullen bij
de Vertegenwoordiging en uw briefstem in de gesloten enveloppe daar inleveren zodat u zekerheid heeft over tijdig
indienen.

_______________________________________________________________________________

5. Bewijs van uw Nederlandse nationaliteit

U voegt een kopie van één van onderstaande documenten bij. Daarmee toont u aan dat u Nederlander bent. Het
document moet geldig zijn op het moment van uw registratieverzoek. Als u zich per e-mail registreert, kunt u dit
bewijs als gescande bijlage meesturen.
Als bewijs van mijn Nederlandse nationaliteit voeg ik het volgende document bij:
kopie van een geldig Nederlands paspoort
kopie van een geldige Nederlandse identiteitskaart
kopie van een geldige identiteitskaart van Bonaire, Sint Eustatius of Saba
kopie van een geldige identiteitskaart van Aruba, Curaçao of Sint Maarten waarop de Nederlandse nationaliteit
staat vermeld.

______________________________________________________________

6. Verklaring
(Let op: u moet deze verklaring ALLEEN invullen als u in een land van de Europese Unie woont en zich (ook) voor de
verkiezingen van het Europees Parlement registreert)
U mag zich registreren voor de verkiezing van het Europees Parlement als u in een andere lidstaat van de Europese
Unie woont en u zich niet tevens aldaar heeft laten registreren. Wilt u liever in die lidstaat stemmen? Meld u zich in
dat geval aan bij de autoriteiten van de lidstaat waar u woont. U kunt zich dan niet in Nederland als kiezer laten
registreren en dus niet in Nederland deelnemen aan de Europees Parlementsverkiezing.
Ik verklaar dat ik in een andere lidstaat van de Europese Unie woon en dat ik mij in die lidstaat niet als kiezer heb
geregistreerd en daar niet zal deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement.

______________________________________________________________

7. Verklaring
(Let op: u moet deze verklaring ALLEEN invullen als u in Aruba, Curaçao of Sint Maarten woont en zich niet
uitsluitend registreert voor de verkiezingen van het Europees Parlement)
U mag stemmen als u tien jaar in Nederland heeft gewoond. U mag ook stemmen als u in Nederlandse openbare
dienst bent in Aruba, Curaçao of Sint Maarten. In dat laatste geval mogen ook stemmen uw Nederlandse
echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner of levensgezel en kinderen, voorzover dezen met u een
gemeenschappelijke huishouding voeren.
Ik verklaar dat:
ik in totaal ten minste tien jaar in Nederland heb gewoond, namelijk in de periode(n)
van

tot

van

tot

van

tot

van

tot

ik in Nederlandse openbare dienst ben, namelijk bij
mijn Nederlandse echtgenoot/echtgenote

mijn Nederlandse geregistreerde partner of levensgezel

mijn

Nederlandse ouder/voogd/verzorger
met wie ik een gemeenschappelijke huishouding voer, in Nederlandse openbare dienst is, namelijk bij

_______________________________________________________________

8. Ondertekening
Let op: zonder handtekening op dit formulier en zonder een bijgevoegde kopie van het bewijs van uw Nederlandse
nationaliteit wordt uw registratieverzoek geweigerd.
Datum

Handtekening

________________

________________

_______________________________________________________________

