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Oproep voor de verkiezing van 
de leden van het kiescollege 
voor de Eerste Kamer op 
woensdag 15 maart 2023

Op welke tijden kunt u stemmen?
U kunt stemmen van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Waar kunt u stemmen?
U kunt met deze stempas stemmen op woensdag 15 maart 2023 
in alle stemlokalen in uw openbaar lichaam.

Stemlokaal bij u in de buurt
Deze informatie kunt u vinden op de website van het openbaar 
lichaam of kunt u bij uw openbaar lichaam opvragen. 
 

Waar vindt u informatie over andere stemlokalen?
Deze informatie kunt u vinden op de website van het openbaar 
lichaam of kunt u bij uw openbaar lichaam opvragen. 

Contactgegevens van het openbaar lichaam
Hier staan de contactgegevens van de gemeente. 
 
 
 
 
 
 

Altijd meenemen als u gaat stemmen:
 - Deze stempas.
 - Uw Nederlandse paspoort, dan wel uw identiteitskaart of rijbewijs 
van uw openbaar lichaam. De geldigheid van deze documenten 
mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Strikt persoonlijk!
Deze stempas is alleen geldig voor de geadresseerde. Deze pas is het 
bewijs dat u mag stemmen en is alleen geldig als uw naam en adres 
erop gedrukt staan. Misbruik van deze persoonlijke stempas 
is strafbaar.



Verlies of beschadiging van uw stempas
Raakt de stempas kwijt of is deze beschadigd, vraag dan persoonlijk 
een vervangende stempas aan bij uw openbaar lichaam. Dat kan 
schriftelijk tot en met vrijdag 10 maart 2023 of aan het loket tot 
dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur.

Om te stemmen heeft u een identiteitsbewijs nodig
Een identiteitsbewijs is een Nederlands paspoort, of identiteitskaart 
of rijbewijs van uw openbaar lichaam. De geldigheid van deze 
documenten mag bij het stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen. 
Op deze documenten moet bij “geldig tot” 16 maart 2018 of 
een latere datum staan.

Heeft u geen identiteitsbewijs? 
Vraag dan op tijd een identiteitsbewijs aan bij uw openbaar lichaam. 
Kunt u dit niet, vraag dan een andere kiezer uit uw openbaar lichaam 
om voor u te stemmen. Dat kan met een schriftelijke volmacht. 
Deze vraagt u aan bij uw openbaar lichaam. Zorg dat uw aanvraag 
uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 is ontvangen door uw openbaar lichaam.

Kunt u zelf niet naar het stembureau op 15 maart 2023? 
Dan kunt u een andere kiezer uit uw openbaar lichaam vragen om voor 
u te stemmen. U kunt dit op twee manieren doen: 
1. Vul het volmachtbewijs hiernaast in en geef dit – met een kopie van 

uw identiteitsbewijs – mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen. 
Of: 
2. Vraag een schriftelijke volmacht aan bij uw openbaar lichaam. 

Zorg dat uw aanvraag uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 is ontvangen 
door uw openbaar lichaam. 

Let op! De wet eist dat u zelf het initiatief neemt tot het verlenen van 
een volmacht en dat u zelf de gemachtigde aanwijst. Misbruik van de 
volmacht is strafbaar.

Let op! Geef deze stempas met een kopie van uw identiteitsbewijs 
alleen mee aan een andere persoon nadat het volmachtbewijs 
hieronder door u en uw gemachtigde is ingevuld en ondertekend. 

VOLMACHTBEWIJS
Dit is mijn stempas (mijn naam staat op de voorzijde vermeld).  
Ik stem niet zelf en machtig een andere persoon (de gemachtigde) 
om voor mij te stemmen. Ik heb die persoon daarvoor een kopie van 
mijn identiteitsbewijs gegeven.

Mijn handtekening  

Ik machtig de volgende persoon om voor mij te stemmen:

Naam van de gemachtigde: ..................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................................

Woonplaats: ..................................................................................................................................................

Handtekening van de gemachtigde  

Als gemachtigde moet u:
 - de volmachtstem tegelijk uitbrengen met uw eigen stem;
 - een kopie meenemen van het identiteitsbewijs van degene 
voor wie u stemt.

Let op! U mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen 
voor de kiescollegeverkiezing. 
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