Woensdag 21 maart 2018: stemmen bij het Referendum!
Op woensdag 21 maart 2018 wordt een raadgevend referendum gehouden over de wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv).
Deze wet bepaalt:
 De taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
(AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
 De voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
 Hoe het toezicht is geregeld.
De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet
waarover een referendum wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar
de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.
Een samenvatting van deze wet kunt u hier downloaden.
Wanneer mag u stemmen voor het referendum?
U mag stemmen als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:
 U bent op de dag van de kandidaatstelling maandag 5 februari 2018 in de
Basisregistratie personen (BRP) inwoner van de gemeente Rozendaal;
 U hebt de Nederlandse nationaliteit;
 U bent niet uitgesloten van het kiesrecht;
 U bent op de dag van de stemming (21 maart 2018) 18 jaar of ouder.
Wat neem ik mee als ik mijn stem ga uitbrengen?
Neem dan uw stempas en uw identiteitsbewijs mee. Zonder identiteitsbewijs en stempas kunt
u uw stem niet uitbrengen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. De
identiteitsplicht is ingevoerd om te voorkomen dat iemand met de stempas van een ander gaat
stemmen.
Wat zijn de openingstijden van het stembureau?
Het stembureau is open van ’s ochtends 07.30 tot ’s avonds 21.00 uur.
Wordt een “kandidatenlijst” bezorgd?
U ontvangt geen kandidatenlijst want u stemt niet op een partij/persoon, maar slechts
“voor” of “tegen”.
Uw keuze bepalen
Op het stembiljet voor het referendum van 21 maart 2018 komt te staan:
Bent u voor of tegen de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv)?
U stemt door het rood maken van het vakje “voor” of “tegen”.
Geen stempas ontvangen?
Persoonlijk aanvragen
Hebt u geen stempas ontvangen of kunt u stempas niet vinden, dan kunt u -uiterlijk op
dinsdag 20 maart 2018 (tot 12:00 uur) - een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling
Burgerzaken. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet

stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. Vergeet niet uw geldige identiteitsbewijs
mee te nemen.
Schriftelijk aanvragen
Een andere mogelijkheid is om schriftelijk een vervangende stempas aan te vragen. Daarvoor
kunt u op de website www.rozendaal.nl een aanvraagformulier “kiezerspas” (K6)
downloaden. U vult het formulier in en stuurt het naar Gemeente Rozendaal, afdeling
Burgerzaken, Postbus 9106, 6880 HH Velp.
Dit formulier moet wel uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 bij de gemeente Rozendaal zijn
ontvangen, anders kan de gemeente u niet tijdig een vervangende stempas toesturen.
Vergeet niet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te sturen.
Ook hier geldt, mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden, dan kunt daarmee niet
stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.
Let op: Als u op de dag van het referendum, woensdag 21 maart 2018 uw stempas kwijt bent
of niet meer kunt vinden, kunt u uw stem niet uitbrengen. Ook als u zich meldt bij uw
vertrouwde stembureau en uw identiteitsbewijs laat zien, kunt u geen stempas krijgen.
Stemmen in een andere gemeente in Nederland
Wilt u gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland bij dit Referendum? Vraag dan
tijdig een kiezerspas aan.
Persoonlijk aanvragen
U kunt een kiezerspas in persoon aanvragen. U kunt dit uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 tot
12.00 uur doen bij afdeling Burgerzaken, Kerklaan 1 in Rozendaal. Als u al een stempas hebt
ontvangen, moet u die met uw verzoek meenemen.
Schriftelijk aanvragen
Zie de procedure zoals hierboven beschreven. Uw schriftelijk verzoek moet uiterlijk op
vrijdag 16 maart 2018 bij de gemeente Rozendaal zijn ingediend, (afdeling Burgerzaken,
Postbus 9106, 6880 HH Velp). Als u al een stempas hebt ontvangen, moet u die met uw
verzoek meesturen.
Stemmen bij volmacht
Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer in Nederland machtigen om
namens u te stemmen voor het referendum. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten
aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met zijn eigen stem
voor het referendum uitbrengen. U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken.
Onderhandse machtigingen
U kunt een willekeurige kiezer, die ook in Rozendaal woont, machtigen om namens u te gaan
stemmen.
Voor het geven van een onderhandse machtiging vult u op de achterzijde van de stempas de
gevraagde gegevens in, waarna zowel de gevolmachtigde als de volmachtgever de stempas
ondertekenen. Vervolgens kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een
onderhandse machtiging kan tot op de dag van de verkiezing geregeld worden.
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Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een
kopie van uw identiteitsbewijs aan de gevolmachtigde meegeven. Een goed leesbare foto
ervan op bijvoorbeeld uw smartphone is ook voldoende. De gemachtigde moet dat bij uw
volmachtstem kunnen overleggen op het stembureau. Uw identiteitsbewijs mag op de
verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het identiteitsbewijs van de
volmachtgever.
Schriftelijk machtigen
Daarvoor kunt u het gemeentehuis een formulier ophalen of via de website www.rozendaal.nl
een aanvraagformulier “stemmen bij volmacht” (L8) downloaden en invullen.
Uw schriftelijk verzoek moet uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 bij de gemeente Rozendaal
zijn ingediend (aan de balie of schriftelijk adresseren aan Gemeente Rozendaal, afdeling
Burgerzaken, Postbus 9106, 6880 HH Velp). Als het verzoek is goedgekeurd, ontvangt de
gemachtigde een volmachtbewijs, waarmee hij namens u kan stemmen. Deze volmacht kan
niet ingetrokken worden. Een volmachtbewijs dat kwijt raakt kan niet opnieuw aangevraagd
worden, dan kan die stem niet meer uitgebracht worden.
Als u een volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van uw
identiteitsbewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw
volmachtstem kunnen overleggen op het stembureau. Uw identiteitsbewijs mag op de
verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het identiteitsbewijs van de
volmachtgever.
Hebt u nog vragen, aarzelt u niet ze te stellen bij de afdeling Burgerzaken (026-3843671 of
via gemeente@rozendaal.nl).
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