Verkiesingsbedrog
en -oortredings
Verkiesingsbedrog vind plaas wanneer jy iets doen wat die verkiesingsproses onwettig mag raak.

Verkiesingsbedrog is ’n misdaad
Jy kan beboet of tronk toe gestuur word vir tot tien jaar indien jy verkiesingsbedrog pleeg of enige van die oortredings
wat hier gelys word, begaan:
MOET NOOIT die volgende doen nie:
• Moenie iemand kry om valse inligting te verskaf as hulle registreer om te stem nie.
• Moenie valse inligting verskaf wanneer jy as kieser registreer nie.
• Moenie registreer om te stem of moenie stem onder die naam van ’n ander persoon (dood of lewend) nie.
• Moenie registreer om in ’n stemdistrik te stem waar jy nie normaalweg woon nie.
• Moenie stem in ’n verkiesing as jy nie geregtig is om te stem nie.
• Moenie stem by ’n stemlokaal waar jy nie mag stem nie.
• Moenie meer as een keer in ’n verkiesing stem nie.

Dis ’n verkiesingsoortreding om enigiemand
te dwing om die volgende te doen:
Om te registreer om te stem OF Om nie te registreer om te stem nie
Om te stem in ’n verkiesing OF Om nie te stem in ’n verkiesing nie
Om ’n politieke party of OF Om nie ’n politieke party of
kandidaat te ondersteun

kandidaat te ondersteun nie

Om te stem vir ’n politieke OF Om nie te stem vir ’n politieke
party of kandidaat

party of kandidaat nie

Om ’n politieke gebeurtenis OF Om nie ’n politieke gebeurtenis
of saamtrek van ’n politieke

of saamtrek van ’n politieke

party by te woon

party by te woon nie

Vir meer inligting kontak:
Nasionale kantoor
Tel: 012 622 5700

Faks: 012 622 5784

Kontaksentrum
0800 11 8000 (gedurende die verkiesing)

SMS jou ID nommer na 32810 om seker te maak of en waar jy geregistreer is.
www.facebook.com/IECSouthAfrica

www.twitter.com/IECSouthAfrica

iec@elections.org.za

AFRIKAANS

www.elections.org.za

www.youtube.com/IECSouthAfrica

