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Bekijk de webversie als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven.

Kiezers buiten Nederland |  8 maart 2019

Geachte heer Roosen, 
  

In deze e-mail vindt u belangrijke informatie voor het uitbrengen van uw stem voor de
Europees Parlementsverkiezing op 23 mei 2019. Voor het succesvol uitbrengen van uw
briefstem vraag ik u om deze informatie zorgvuldig door te lezen.

  
Met vriendelijke groet,

  
Michiel Reijnen

 Projectmanager Kiezers buiten Nederland

Stuur de oranje enveloppe nu nog niet terug!

U heeft onlangs per post uw briefstembewijs ontvangen, of het is nog naar u
onderweg.

Let op: u kunt nog niet stemmen. U kunt pas een stem uitbrengen als u uw
stembiljet heeft ontvangen. Dat krijgt u ongeveer vier weken voor de verkiezing van
23 mei per e‑mail. 

  
Stuur de oranje enveloppe nu dus nog niet terug!

Heeft u de oranje retourenveloppe met daarin uw briefstembewijs toch al
teruggestuurd? Vraag dan meteen een vervangend briefstembewijs aan. Dit is
noodzakelijk om (alsnog) uw stem te kunnen uitbrengen voor de komende
verkiezing van het Europees Parlement. 

  
Een vervangend briefstembewijs aanvragen kan via kbn.verkiezingen@denhaag.nl
of via telefoonnummer 0031 70 353 4400. Wij zijn telefonisch bereikbaar van
maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur Nederlandse tijd.

Lees verder  ›

U krijgt een nieuwe retourenveloppe toegestuurd met het volledige
adres
U heeft onlangs een enveloppe met uw briefstembewijs ontvangen. Bij dat
briefstembewijs zat naast een stembiljet-enveloppe en een instructiefolder, ook een
oranje retourenveloppe.

  
Op deze oranje retourenveloppe is het woord ’Netherlands’ weggevallen bij de
adressering. Daarom treft u bij deze brief een nieuwe enveloppe aan, met de
volledige adressering.

  
Gebruik alstublieft deze nieuwe enveloppe wanneer u uw stem uitbrengt, zodat de
post in uw woonland ziet dat de post bestemd is voor Nederland.
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U mag overigens ook een eigen retourenveloppe gebruiken. Adresseer deze
enveloppe dan als volgt:

  
Gemeente Den Haag

 Publiekszaken/unit Verkiezingen
 Postbus 84008

 2508 AA Den Haag
 Netherlands

Lees verder  ›

Zorg dat u niet in een ander EU- land als kiezer staat geregistreerd
Woont u in een andere EU-lidstaat? En heeft u zich in Nederland geregistreerd
voor de verkiezingen van het Europees Parlement? Dan mag u in uw woonland
niet geregistreerd staan voor dezelfde verkiezing. U heeft hier bij uw registratie als
kiezer buiten Nederland op uw registratieformulier ook een verklaring voor
afgegeven. 

  
Lidstaten wisselen gegevens uit over wie staat geregistreerd voor de Europese
verkiezing. Wanneer hierbij blijkt dat u ook in een andere lidstaat als kiezer staat
geregisterd, zijn wij wettelijk verplicht u te schrappen voor de verkiezing van het
Europees Parlement. Uw stem kan dan niet worden meegeteld. Wanneer u twijfelt
of u in uw woonland als kiezer staat geregistreerd voor de Europees
Parlementsverkiezing, neem dan contact op met de autoriteiten in de lidstaat waar
u woont.

Lees verder  ›

Gegevens wijzigen
Wilt u iets wijzigen in uw gegevens? Doe dit dan zo snel mogelijk via het
wijzigingsformulier. Als u een wijziging doorgeeft op uiterlijk 21 maart, dan kunnen
wij deze nog verwerken voor de verkiezing van het Europees Parlement. Dit is
wettelijk zo bepaald.

 
Lees verder  ›

Meer informatie of vragen?

Neem gerust contact op via kbn.verkiezingen@denhaag.nl of via telefoonnummer
0031 70 353 4400. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen
8.30 en 17.00 uur Nederlandse tijd. Het is handig als u uw dossiernummer bij de
hand houdt. Uw dossiernummer is 1065788.

Zie de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl voor meer informatie over
stemmen vanuit het buitenland en het stemmen per brief.

Lees verder  ›
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