Model M 6b-1: Verzoek om een vervangend briefstembewijs

________________________________________________________________________________

Model M 6b-1

Verzoek om een vervangend briefstembewijs voor kiezers
buiten Nederland
Met dit formulier kan een kiezer die buiten Nederland verblijft een nieuw briefstembewijs aanvragen.

________________________________________________________________________________
Wie kunnen een nieuw briefstembewijs aanvragen?
U moet als kiezer zijn geregistreerd voor de verkiezing
van de Tweede Kamer / het Europees Parlement. Uw
vorige briefstembewijs bent u kwijt of heeft u niet
ontvangen.
Wat gebeurt er met uw oude briefstembewijs?
Als u een nieuw briefstembewijs krijgt, wordt het oude
briefstembewijs ongeldig. Daar kan dan niet meer mee
worden gestemd.

Tot wanneer kunt u dit verzoek indienen?
Een schriftelijk verzoek moet uiterlijk [datum] zijn
ontvangen door de gemeente Den Haag (voor kiezers
in Aruba, Curaçao of Sint Maarten: door de
Vertegenwoordiging).
Tot [datum] kunt u het verzoek nog persoonlijk
indienen bij de gemeente Den Haag (voor kiezers in
Aruba, Curaçao of Sint Maarten: bij de
Vertegenwoordiging).

________________________________________________________________________________

1. Uw gegevens

Zijn uw gegevens al ingevuld en klopt er iets niet? Verbeter dit dan hieronder.
achternaam

eerste voornaam (voluit) en overige voorletters

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

woonadres

postcode

burgerservicenummer (BSN) (indien vermeld op

plaats

land

uw dossiernummer

uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart)

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die betrekking hebben op verkiezingen.

________________________________________________________________________________
1a. Voor kiezers in Aruba, Curaçao of Sint Maarten
(Tijdelijk) Postadres
Wilt u uw vervangend briefstembewijs op een ander (tijdelijk) adres ontvangen dan het adres dat hiervoor
onder 1. is ingevuld? Vul dan hieronder het gewenste postadres in.
postadres

postcode

plaats

land

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die betrekking hebben op verkiezingen.

______________________________________________________________
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______________________________________________________________
1b. Voor kiezers buiten het Koninkrijk der Nederlanden
Ontvangst vervangend briefstembewijs
Hoe wilt u het vervangend briefstembewijs ontvangen?
per e-mail

e-mailadres

per post.

(Tijdelijk) Postadres
Wilt u uw vervangend briefstembewijs op een ander (tijdelijk) adres ontvangen dan het adres dat hiervoor
onder 1. is ingevuld? Vul dan hieronder het gewenste postadres in.
postadres

postcode

plaats

land

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die betrekking hebben op verkiezingen.

______________________________________________________________

2. Een kopie van uw identiteitsbewijs
U voegt een kopie van één van onderstaande documenten bij. Daarmee toont u aan dat u zelf het verzoek doet.
Het document moet geldig zijn op [datum]. Als u per e-mail dit verzoek doet, kunt u dit bewijs als gescande bijlage
meesturen.
Ter identificatie 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.
kopie van een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap (niet ouder dan drie jaar), afgegeven
door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken of door een Nederlandse ambassade of een
Nederlands consulaat.
kopie van een proces-verbaal dat van een vermissing van één van bovenstaande documenten op ambtseed is
opgemaakt door een opsporingsambtenaar van de Nederlandse politie of de politie van Aruba, Curaçao of Sint
Maarten, in combinatie met een kopie van een document van de kiezer op diens naam en voorzien van zijn foto.

______________________________________________________________

3. Ondertekening
Let op: zonder uw handtekening op dit formulier en een kopie van uw identiteitsbewijs wordt uw verzoek om een
vervangend briefstembewijs geweigerd.
Datum

Handtekening

________________

________________

