Model K 6
Verzoek om aan de verkiezing deel te nemen in een stembureau naar keuze van de kiezer
Aan de burgemeester van Valkenswaard
Postbus 10100
5550 AG Valkenswaard
Ondergetekende verzoekt aan de komende verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van
de provincie Noord-Brabant te mogen deelnemen in een stembureau naar zijn/haar keuze binnen
het gebied van het orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden.
Naam .................................…………………………………………..
Eerste voornaam en verdere voorletters: ............................................
Geboortedatum: ……………………………………………………...
Adres: .................................………………………………………….
Postcode: …………..........Woonplaats: .................................……….
Indien dit adres afwijkt van uw adres op de dag van de kandidaatstelling, dan dient u hierna uw
adres op die dag in te vullen:
Adres: .................................………………………………………….
Postcode: …………………. Woonplaats: .................................…….

Datum: ...................................
Handtekening verzoeker/verzoekster:
In te vullen door de gemeente
Het bovenstaande verzoek is
O ingewilligd en op grond daarvan is een kiezerspas verstrekt, d.d. ……….., nr. ..........
O niet in verdere behandeling genomen / afgewezen om de volgende reden:
Datum: ...................................
De burgemeester,

Pz.025

Toelichting
1. Uw verzoek moet uiterlijk op de veertiende dag voor de stemming bij de burgemeester worden
ingediend. Indien u reeds een oproepingskaart hebt ontvangen, dient u deze bij uw verzoek te
voegen.
2. Bij afwijzing van uw verzoek wordt uw verzoekschrift aan u teruggezonden onder opgave van
de reden van afwijzing. Op grond van de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht kunt u
tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag van verzending schriftelijk beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage). Het is met het oog op het tijdstip van de stemming raadzaam om, indien u
beroep wenst in te stellen, dit meteen na ontvangst van de beschikking te doen. Aan het
instellen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden.
3. Indien uw verzoek wordt ingewilligd, wordt u op het door u opgegeven adres een kiezerspas
toegezonden. Met deze pas kunt u in elk stembureau binnen het gebied van het orgaan
waarvoor de verkiezing wordt gehouden, uw stem uitbrengen. Indien uw kiezerspas in het
ongerede raakt, wordt u geen nieuwe verstrekt.
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