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Model Y 32 Erklæring om udøvelse af stemmeret til Europa-Parlamentet i Holland

De bor i Holland og er registreret som en person
med statsborgerskab i en anden EU-medlemsstat.
På denne baggrund har De mulighed for at vælge, i
hvilket land De vil udøve Deres stemmeret for
Europa-Parlamentet. Med denne blanket erklærer
De, at De udøver Deres stemmeret i Holland og ikke
i den medlemsstat, hvor De er hjemmehørende.
Vælger De at udøve Deres stemmeret i den
medlemsstat, hvor De er statsborger, behøver De
ikke at gøre noget.

Vedlæg en kopi af et gyldigt identitetsbevis:
 Et gyldigt pas fra et af EU-landene eller landene i
det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde.
 Et gyldigt identitetskort fra et af EU-landene eller
landene i det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde.
 Et gyldigt kørekort fra et af EU-landene eller
landene i det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde.
 Et dokument, som en udlænding i henhold til
"Vreemdelingenwet 2000" (udlændingeloven)
skal være i besiddelse af, for at fastslå
udlændingens identitet, nationalitet eller
opholdsret.

Når De har afleveret denne erklæring, forbliver De
(så længe De bor i Holland) indskrevet i Holland som
vælger på valglisten til Europa-Parlamentet. Ønsker
De at udøve Deres stemmeret igen i den
medlemsstat, hvor De er hjemmehørende? Kontakt i
så fald Deres kommune for at trække denne
erklæring tilbage, og meld Dem hos myndighederne i
den pågældende medlemsstat.

OBS!
Det er strafbart at afgive stemme både i Holland og i
den medlemsstat, hvor De er hjemmehørende.
Dobbelt stemmeafgivelse straffes med hæfte i op til
en måned eller en bøde.

Hvornår skal blanketten afleveres?
Den kommune, hvor De er indskrevet som vælger,
skal have modtaget denne blanket senest 6 uger før
valgdatoen. De modtager et valgkort, som De kan
afgive Deres stemme med.
Identifikation

________________________________________________________________________________

1. Deres oplysninger
navn

fornavn og øvrige initialer

pigenavn (hvis relevant):

adresse

by

land

mand
kvinde

Holland
fødselsdato

fødested

sidste adresse og by i den medlemsstat, hvor De er hjemmehørende

_______________________________________________________________________________

2. Underskrift
Herved erklærer jeg, at jeg ikke er udelukket af valgretten og at jeg ikke deltager i en anden EU-medlemsstat ved
valget af medlemmerne til Europa-Parlamentet.
Dato

________________

Underskrift

________________
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