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onderwerp: verwarring procedure 
kiezerspas/vo~achtbewijs 

Geachte heer of mevrouw, 

De Kieswet biedt naast de oproepingskaart ook de mogelijkheid te stemmen met een voimacht- 
bewijs of kiezerspas. Het doel hiervan is zoveel mogelijk kiesgerechtigden in staat te stellen hun 
stem uit te brengen. Deze mogelijkheden brengen ook extra regels en procedures met zich mee. 
Het probleem dat zich daarbij voordoet is dat, zoals in de dagelijkse praktijk aan het loket is 
gebleken, er bij de kiesgerechtigde verwarring ontstaat door de tekst op de oproepingskaart. 
Vele kiesgerechtigden menen dat de datum die de oproepingskaart vermeldt met betrekking tot 
een kiezerspas tevens van toepassing zou zijn op een schriftelijk verzoek om bij vohacht te 
stemmen. 

Deze verwarring is in zeker opzicht wel begrijpelijk, aangezien het schriftelijk verzoek voor een 
"groen" voimachtbewijs op de oproepingskaart in het geheel niet genoemd wordt. Dit is uit 
formeel oogpunt juist, aangezien de oproepingskaart geen enkele rol speelt in de procedure rond 
deze vohacht. 
Naar onze mening dient de oproepingskaart niet alleen uitleg te geven over de onderhandse 
voimacht en kiezerspas, maar ook over het "groene" voimachtbewijs. 

Als mogelijke oplossing zouden wij willen aandragen de voorgeschreven opmaak van de 
oproepingskaart op de voorzijde onder LET OP, het eerste aandachtspunt, aan te passen. 



LET OP vervangen door BELANGRIJK: 

l. Als u niet zelf aan de stemming kunt deelnemen, kunt u, met behulp van het vohachtbewijs 
aan de achterzijde van deze kaart, iemand anders uit hetzelfde stemdistrict machtigen om 
voor u te gaan stemmen. Geef uw kaart pas mee, nadat u zelf de machtiging hebt ingevuld. 

2. Wilt u iemand machtigen uit een ander stemdistrict, dan kunt u tot uiterlijk (Ã atum een 
speciaal formulier halen op uw gemeentehuis/stadskantoor. 

Namens de Kring hoofden Burgerzaken 1Ã»O.Ã» + gemeenten, 

de secretaris, 


