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Oproep voor de verkiezing 
van de leden van  
de gemeenteraad op  
woensdag 16 maart 2022

Persoonsgegevens volmachtgever

Wanneer kunt u stemmen?
Met deze schriftelijke volmacht kunt u stemmen op 
woensdag 16 maart 2022 van 7.30 tot 21.00 uur.
Op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022 is een 
aantal stemlokalen open van 7.30 tot 21.00 uur. 
Maar let opp: mogelijk is het stemlokaal van uw keuze 
niet op alle stemdagen geopend. Kijk op de website van 
uw gemeente of informeer bij uw gemeente.

Waar kunt u stemmen?
Kijk op uw stempas voor informatie over de locatie 
van de stemlokalen in uw gemeente. U mag de 
volmachtstem alleen uitbrengen op het moment dat u zelf 
stemt voor de gemeenteraadsverkiezing. 

Altijd meenemen als u gaat stemmen:
 - Uw eigen stempas en dit volmachtbewijs
 - Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of 
een ander EU-land. De geldigheid van deze documenten 
mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen. 
U mag ook een verblijfsdocument meenemen.

Strikt persoonlijk!
Met dit volmachtbewijs toont u aan dat u voor een andere  
kiezer een stem mag uitbrengen. Deze volmacht is 
alleen geldig als uw naam en adres erop gedrukt staan. 
Misbruik van dit persoonlijke volmachtbewijs is strafbaar.



......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Verlies of beschadiging van uw volmachtbewijs
Een volmachtbewijs wordt maar één keer verstrekt. 
Raakt het volmachtbewijs kwijt of beschadigd, dan kunt 
u geen nieuw exemplaar aanvragen.

U mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen 
voor de gemeenteraadsverkiezing.
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Overzicht
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