
Kan je niet zelf stemmen, bijvoorbeeld omdat je ziek of in het buitenland bent?
Dan mag je een andere kiezer vragen om voor jou te stemmen. Dat heet machtigen. 
Iemand machtigen doe je alléén als je echt niet zelf kunt gaan stemmen.

 Jij kiest
 Jij kiest zelf óf je iemand anders wilt vragen om voor jou te stemmen. Iemand anders mag jou   
 niet vragen of onder druk zetten om je stempas af te geven. Je kiest ook zelf wie je vraagt   
 om voor jou te stemmen. Geef je stempas dus nooit zomaar af.

 Strafbaar
 Misbruik van de mogelijkheid om met een machtiging te stemmen is strafbaar. Het is verboden  
 om iemand om te kopen of een gift te beloven in ruil voor zijn/haar stempas. Het is ook strafbaar  
 als je je laat omkopen om jouw stempas af te geven.

 Hoe werkt machtigen?
 Om iemand anders te machtigen, vul je de achterkant van je stempas in. Eerst vul je jouw eigen  
 gegevens in, daarna die van de persoon die je wilt machtigen. Ook plaats je je handtekening op  
 de achterkant van de stempas. Je verklaart daarmee wie namens jou mag gaan stemmen. 
 Aan de  kiezer die voor jou stemt, geef je ook een kopie van je identiteitsbewijs mee.

 Je kunt een andere kiezer ook schriftelijk machtigen. Weten hoe dat werkt?
 Kijk op www.rijksdienstcn.com/eilandsraadverkiezingen.

 Wie kan ik machtigen?
 Je kunt een persoon machtigen als diegene:

•  zelf ook een stem mag uitbrengen voor dezelfde verkiezing
• op hetzelfde eiland woont
• jouw stem tegelijk uitbrengt met zijn/haar eigen stem

Een kiezer mag bij een verkiezing in totaal voor maximaal twee andere kiezers stemmen.

Als het voor een werknemer niet mogelijk is om buiten werktijd te stemmen, is de werkgever verplicht om de 
werknemer hiervoor tijd te geven. Werknemers kunnen maximaal 2 uur verlof krijgen.

IK KAN ZELF NIET STEMMEN OP 15 MAART, 
MAG IK IEMAND ANDERS VRAGEN VOOR 

MIJ TE STEMMEN?
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Meer informatie? Ga naar  www.rijksdienstcn.com/eilandsraadverkiezingen 
of bezoek onze Facebook pagina ‘Island Council Elections’
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