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Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018 

 

Aanvraag van de terugbetaling van reiskosten door kiezers 
 

provincie: ........................................... 

gemeente: .......................................... 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kunnen kiezers de terugbetaling aanvragen van de reiskosten die ze op de dag van de 

verkiezingen hebben gemaakt. Als u gebruikmaakt van het openbaar vervoer per trein om te gaan 

stemmen, hoeft u dit formulier niet in te vullen: u ontvangt op vertoon van uw oproepingsbrief een gratis 

treinbiljet tweede klasse, heen en terug. Hou er rekening mee dat de loketbediende een attest kan vragen, 

bijvoorbeeld van uw werkgever, van de verpleeg- of gezondheidsinrichting of van de onderwijsinstelling. 

Als u gebruikmaakt van een ander vervoermiddel dan de trein, wordt het bedrag van de terugbetaling 

berekend aan een tarief van 0,3460 euro per afgelegde kilometer. Alleen het binnenlandse traject komt 

voor terugbetaling in aanmerking. 

Wie heeft recht op de terugbetaling van de reiskosten of op een gratis treinbiljet? 

Alleen de volgende kiezers hebben recht op de terugbetaling van hun reiskosten of op een gratis 

treinbiljet: 

 kiezers die op de dag van de verkiezingen niet meer verblijven in de gemeente waar ze moeten 

gaan stemmen; 

 loon- of weddetrekkenden die hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente 

dan waar ze moeten stemmen, en de leden van hun gezin die met hen samenwonen; 

 studenten die voor hun studies in een andere gemeente verblijven dan de gemeente waar ze 

moeten stemmen; 

 personen die in behandeling zijn in een verpleeg- of gezondheidsinrichting in een andere gemeente 

dan de gemeente waar ze moeten stemmen. 

Wanneer en naar wie stuurt u dit formulier op? 

Stuur dit formulier uiterlijk drie maanden na de dag van de verkiezingen, dus uiterlijk op 14 januari 2019, 

op naar het provinciebestuur van de plaats waar u moet stemmen.  

 

1 Vul uw persoonlijke gegevens in. 

voornaam: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

achternaam: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

straat en nummer: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l  bus: l__l__l__l 

postnummer en gemeente: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

telefoonnummer: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

e-mailadres: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

2 Vul de naam van de gemeente in waar u moet stemmen. 

gemeente: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
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3 Vul de gegevens van uw verplaatsing in. 

vertrekplaats: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

bestemming: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l  

afgelegde afstand: l__l__l__l__l km 

4 Kruis de reden van uw verplaatsing aan. 

☐ Ik ben verhuisd naar een andere gemeente dan de gemeente waar ik moet stemmen. 

☐ Als werknemer oefen ik mijn beroep uit in een andere gemeente dan de gemeente waar ik 

moet stemmen. 

☐ Ik ben lid van het gezin van een werknemer die zijn of haar beroep uitoefent in een andere 

gemeente dan de gemeente waar die persoon moet stemmen, en woon op hetzelfde adres. 

☐ Als student verblijf ik in een andere gemeente dan de gemeente waar ik moet stemmen. 

☐ Ik verblijf in een verpleeg- of gezondheidsinrichting in een andere gemeente dan de gemeente 

waar ik moet stemmen. 

5 Vul de gegevens in van het rekeningnummer waarop uw reiskosten kunnen worden gestort. 

IBAN: l__l__l__l__l l__l__l__l__l l__l__l__l__l l__l__l__l__l  

6 Voeg de volgende bewijsstukken bij uw aanvraag:  

 uw originele oproepingsbrief, die door het stembureau is afgestempeld; 

 het vereiste verantwoordingsdocument. Afhankelijk van de reden van uw verplaatsing is dat een 

bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, een attest van de werkgever, een attest van de 

directie van de onderwijsinstelling of een attest van de verpleeg- of gezondheidsinrichting. 

7 Onderteken de onderstaande verklaring. 

 

Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

Ik bevestig dat ik op de dag van de verkiezingen geen gebruik heb gemaakt van een gratis 

treinbiljet om naar de gemeente te reizen waar ik moest stemmen. 

 

dag l__l__l   maand l__l__l   jaar l__l__l__l__l 

 

 

 

handtekening: .......................................... 


