
Model D 3-1 

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor de Verkiezing Waterschap Limburg 2023 

  

 

Met dit formulier registreert u zich als kiezer buiten 

Nederland voor de Verkiezing Waterschap Limburg 

2023. U woont niet op Aruba, Curaçao of Sint 

Maarten. 

 

Wie mogen stemmen? 

U mag stemmen als u Nederlander bent, 18 jaar of 

ouder op de dag van stemming en niet uitgesloten 

bent van het kiesrecht. 

 

Wanneer moet u zich registreren? 

Het formulier dient uiterlijk zes weken voor de dag 

stemming zijn ontvangen. 

 

Hoe wilt u stemmen? 

Op dit formulier geeft u aan hoe u wilt stemmen: 

•  u stemt per brief; 

•  u laat iemand anders voor u stemmen; of 

•  u stemt zelf in Nederland (dit is inclusief Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba). 

  Waar moet het formulier naar toe? 

Het formulier moet naar de gemeente ’s-Gravenhage. 

Dit kan via de e-mail (als gescande bijlage) naar 

kbn.verkiezingen@denhaag.nl of per post naar: 

Publiekszaken/Bureau Verkiezingen - KBN, Postbus 

84008, 2508 AA Den Haag, Nederland. U kunt het ook 

afgeven of per post sturen naar de Nederlandse 

ambassade of consulaire post. 

 

Tussentijdse wijzigingen van uw gegevens geeft u 

door via de website http://www.denhaag.nl, per e-mail 

door via kbn.verkiezingen@denhaag.nl of per post via 

Publiekszaken/Bureau Verkiezingen - KBN, Postbus 

84008, 2508 AA Den Haag, Nederland. 

  

 

1. Stemming 

Ik dien een verzoek in om mij te registreren als kiezer buiten Nederland voor  de  verkiezing van de leden van het 

bestuur van het waterschap Limburg. 

  

 

2. Uw gegevens 

              

achternaam   eerste voornaam (voluit) en overige voorletters geboortedatum (dd-mm-jjjj) 

        |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| 

  

□ man       □ vrouw   burgerservicenummer (BSN)     

          

  

woonadres   postcode   plaats   land 

              

          

        e-mailadres (optioneel) 

          

 

(Tijdelijk) Postadres 

Wilt u uw papieren op een ander (tijdelijk) adres ontvangen? Vul dan hieronder het gewenste postadres in. 

              

postadres   postcode   plaats   land 

              

 

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

  



 

  

 

3. 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 woensdag 15 maart 2023. 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. 

□ 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. 

  

 

4. Wijze van stemmen 

Hier geeft u aan hoe u wilt stemmen. Als u niet aangeeft hoe u wilt stemmen, dan stemt u per brief. 

 

Ik stem: 

□ per brief - ga naar punt 5 en dan naar de ondertekening. 

□ niet zelf; ik laat iemand anders in Nederland (dit is inclusief Bonaire, Sint Eustatius of Saba) voor mij stemmen - 

ga naar punt 6 en dan naar de ondertekening. 

□ zelf in Nederland (dit is inclusief Bonaire, Sint Eustatius of Saba). U ontvangt dan per post uw kiezerspas - ga 

direct naar de ondertekening. 

  

 

5. Stemmen per brief 
U vult dit onderdeel alleen in als u per brief wilt stemmen. Hier geeft u aan of u uw stembiljet per post of per e-mail 

wilt ontvangen. Maakt u geen keuze dan ontvangt u het stembiljet per post. 

 

Hoe wilt u uw stembiljet ontvangen? 

□ per e-mail - (u ontvangt uw stembiljet eerder dan via de post, zodat u uw briefstem sneller kunt terugsturen) 

U ontvangt na uw registratie het briefstembewijs en de retourenveloppe per post. Bewaar deze papieren goed. 

Enkele weken voor de stemming ontvangt u het stembiljet per e-mail (op het e-mailadres dat u hierboven heeft 

opgegeven). U print het stembiljet, vult het in en stuurt het met de andere stukken per post terug. 

□ per post 

U ontvangt alle papieren per post. Na uw registratie ontvangt u eerst het briefstembewijs en de 

retourenveloppe. Bewaar deze papieren goed. Enkele weken voor de stemming ontvangt u het stembiljet per 

post. U vult vervolgens het stembiljet in en stuurt het met de andere stukken per post terug. 

  



 

  

 

6. Stemmen per volmacht 
U vult dit onderdeel alleen in als u iemand anders voor u wilt laat stemmen. Deze persoon moet zelf in Nederland 

gaan stemmen. Deze persoon ontvangt dan een volmachtbewijs om voor u te stemmen. U zelf ontvangt in dit geval 

geen stembescheiden. 

 

Gegevens van de persoon die voor u stemt 

Vul de gegevens in van de persoon die voor u stemt. Onderteken vervolgens het formulier (punt 7) en stuur het 

formulier met uw bewijs van het Nederlanderschap naar de persoon die voor u stemt. Die ondertekent het formulier 

ook en stuurt de stukken vervolgens naar de gemeente ’s-Gravenhage. 

 

              

achternaam   eerste voornaam (voluit) en overige voorletters geboortedatum (dd-mm-jjjj) 

        |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| 

  

woonadres   postcode   plaats     

              

 

  In te vullen door de persoon die voor u stemt 

Ik verklaar dat ik voor de stemming(en) onder punt 1 bij volmacht ga stemmen voor de volmachtgever en dat ik 

per stemming in totaal niet meer dan twee machtigingen heb aangenomen. 

Naam:   

Datum:   

Handtekening:   
 

 

  

  

 

7. Ondertekening 

 

Datum:   

Handtekening:   

 

Let op: zonder uw handtekening op dit formulier en een kopie van uw bewijs van uw Nederlandse nationaliteit wordt 

uw registratieverzoek geweigerd. 

 


