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Nieuwsbrief 14 verkiezingen 2019 

 

Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de Europees 

Parlementsverkiezing van 23 mei 2019 

 

17 april 2019 

 

1. Circulaire Europees Parlementsverkiezing 

 

De minister van BZK heeft vandaag een circulaire aan het college van B&W van alle gemeenten 

gestuurd. Onderwerp is de voorbereiding en organisatie van de Europees Parlementsverkiezing 

(EP-verkiezing) van 23 mei a.s. Een afschrift van de circulaire is als bijlage 1 bij deze nieuwsbrief 

gevoegd. 

 

2. Openbaarmaking processen-verbaal 

 

Na de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart jl. is gebleken dat een groot 

aantal gemeenten niet of niet volledig heeft voldaan aan de wettelijke verplichting1 tot 

openbaarmaking op de gemeentelijke website van de processen-verbaal van de stembureaus (N 

10) en de opgave van de burgemeester met stemtotalen van de gemeente (N 11), of, in 

gemeenten die meedoen aan het experiment met centraal tellen, het proces-verbaal van het 

gemeentelijk stembureau (model II).  

 

Voor zover uw gemeente nog niet heeft voldaan aan deze wettelijke verplichting, wordt u dringend 

verzocht hier zo spoedig mogelijk alsnog toe over te gaan. 

 

Ook de pers heeft aandacht voor het feit dat niet alle gemeenten de verplichte documenten hebben 

gepubliceerd. Het ministerie van BZK zal na de EP-verkiezing van 23 mei a.s. actief controleren of 

gemeenten aan de wettelijke plicht tot publicatie van de documenten voldoen, en in de evaluatie 

van deze verkiezing een overzicht geven van de resultaten. 

 

De wet bepaalt niet tot wanneer de documenten op de gemeentelijke websites moeten blijven 

staan (zoals dat evenmin het geval is voor de sinds 2013 verplichte elektronische openbaarmaking 

van de processen-verbaal van de hoofdstembureaus (O 3) en de centraal stembureaus (P 22)). U 

kunt de documenten dan ook desgewenst na verloop van tijd (bijvoorbeeld na een half jaar, of als 

de volgende verkiezing eraan komt) van de gemeentelijke website halen. Maar het is ook 

toegestaan om de documenten gedurende langere tijd online te houden. 

 

3. Geprivilegieerde kiezers 

 

In nieuwsbrief 3 van 6 december 2018 bent u geïnformeerd over de procedure van artikel Y 32 van 

de Kieswet met betrekking tot de in uw gemeente wonende niet-Nederlanders die de nationaliteit 

hebben van een andere EU-lidstaat. In aanvulling hierop heeft in nieuwsbrief 7 van 23 januari jl. 

(punt 3) informatie gestaan over de specifieke groep geprivilegieerde kiezers (kiezers die op 

verdragsrechtelijke gronden niet in de BRP staan). Zie www.verkiezingentoolkit.nl (doorklikken 

naar “Toolkit nieuwsbrieven”). 

 

U heeft inmiddels, wanneer u wist of vermoedde dat in uw gemeente geprivilegieerde kiezers 

wonen, deze groep geprivilegieerden aangeschreven met de vraag of men zich wilde registreren 

voor de aanstaande verkiezing van het Europees Parlement. De persoonsgegevens van deze 

zogenoemde Probas-kiezers die in uw gemeente als kiezer voor de komende Europees 

                                                           
1 Zie art. N 12, tweede lid, van de Kieswet en art. 42, eerste lid, van het Tijdelijk experimentenbesluit 
stembiljetten en centrale stemopneming. 

http://www.verkiezingentoolkit.nl/
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Parlementsverkiezing staan geregistreerd, kunt u sturen naar postbus.verkiezingen@minbzk.nl, 

onder vermelding van Probas. U doet dit door de gegevens (het gaat om achternaam, voornaam of 

voornamen, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats en woonplaats) als beveiligd 

zip-bestand te versturen, zonder het daarbij behorende wachtwoord. Ik verzoek u om het 

wachtwoord waarmee het zip-bestand kan worden ontsleuteld samen met de gemeentenaam per 

sms te sturen naar telefoonnummer 06-11073823. 

Een korte handleiding voor het aanmaken van een versleuteld zip-bestand is als bijlage 2 bij deze 

nieuwsbrief gevoegd. 

 

4. Brochures stembureau-instructie en geldige identiteitsbewijzen 

 

Voorafgaand aan de verkiezingen van 20 maart jl. zijn, ten behoeve van gebruik in de stemlokalen, 

de Stembureau-instructie voor de dag van de stemming en de Brochure geldige identiteitsbewijzen 

aan alle gemeenten gestuurd (zoveel keren als er stembureaus in de gemeente zijn). U wordt 

verzocht de brochures ook te gebruiken bij de EP-verkiezing van 23 mei a.s. Mocht u in de 

tussentijd brochures zijn kwijtgeraakt, dan kunt u deze nog nabestellen. Dit doet u door uiterlijk 

woensdag 24 april een e-mail te sturen aan postbus.verkiezingen@minbzk.nl. 

 

In aanloop naar de EP-verkiezing van 23 mei a.s. is gebleken dat de Brochure geldige 

identiteitsbewijzen moet worden aangepast, omdat er in enkele EU-landen wijzigingen zijn in de 

geldige identiteitsdocumenten. De aangepaste digitale versie van de brochure staat inmiddels op 

www.verkiezingentoolkit.nl (doorklikken naar “Toolkit stembureau-instructie”). Gemeenten zullen 

binnenkort per post stickervellen krijgen, waarmee u de fysieke brochures kunt aanpassen. 

 

5. Verzoek van andere EU-lidstaten tot het inrichten van een stembureau in uw 

gemeente 

 

Enkele EU-lidstaten hebben onlangs via hun ambassades verzoeken gedaan aan enkele 

Nederlandse gemeenten tot het openen van een stembureau voor de EP-verkiezing, zodat hun in 

Nederland woonachtige onderdanen (die niet als kiesgerechtigde zijn geregistreerd in Nederland 

conform art. Y 32 van de Kieswet) daar kunnen stemmen. Als gemeente wordt u aangeraden 

hieraan mee te werken. Medewerking houdt in meedenken over een geschikte locatie en eventuele 

maatregelen voor crowdcontrol. De ambassade van de andere EU-lidstaat regelt zelf de bemensing 

van het stembureau en materialen voor het stembureau en betaalt eventuele kosten (zoals 

locatiehuur). Aangezien het om een buitenlands stembureau voor de EP-verkiezing gaat, hoeven er 

geen besluiten te worden genomen door B&W of de gemeenteraad. 

 

De desbetreffende EU-lidstaat/ambassade informeert zijn onderdanen over de aanwezigheid van 

deze stembureaus in Nederland. Mocht een dergelijk stembureau van een andere EU-lidstaat in uw 

gemeente worden ingericht en mocht u daar in het kader van de gemeentelijke 

informatievoorziening op willen attenderen, dan wordt u geadviseerd daarbij te vermelden 1) dat in 

het stembureau van de desbetreffende lidstaat hun stem kunnen uitbrengen: onderdanen van die 

lidstaat die in die lidstaat kiesgerechtigd zijn en zich niet als kiesgerechtigde in Nederland hebben 

geregistreerd, en 2) dat dubbel stemmen strafbaar is. 

Om een compleet beeld te verkrijgen van alle stembureaus van EU-lidstaten bij de EP-verkiezing, 

wordt u verzocht de naam van de desbetreffende EU-lidstaat, de locatie van het stembureau en de 

datum waarop het stembureau is geopend door te geven aan het Team Verkiezingen van BZK, via 

postbus.verkiezingen@minbzk.nl. 

 

6. Voorlichting aan kiezers: begrijpelijke taal  

 

Veel kiezers die moeite hebben met lezen en veel kiezers met een (licht) verstandelijke beperking 

hebben moeite met de reguliere informatievoorziening rondom verkiezingen. Voor hen zijn de 

‘Verkiezingskrant in Gewone Taal (2019)’ en de ‘Stem jij ook?-Verkiezingskrant’ beschikbaar. Deze 

mailto:postbus.verkiezingen@minbzk.nl
mailto:postbus.verkiezingen@minbzk.nl
http://www.verkiezingentoolkit.nl/
mailto:postbus.verkiezingen@minbzk.nl
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kranten bevatten begrijpelijke informatie over de EP-verkiezing. U kunt de kranten gratis bestellen 

en downloaden in de webshop van ProDemos (www.prodemos.nl/webshop). U wordt vriendelijk 

verzocht om deze kranten beschikbaar te stellen in bijvoorbeeld het gemeentehuis.  

 

7. Voorlichting aan kiezers: workshops ‘Stem jij ook?’  

 

ProDemos organiseert gratis informatiebijeenkomsten waar op een luchtige, interactieve manier 

wordt verteld waar Europa over gaat, waarom stemmen belangrijk is en hoe je kunt stemmen. 

Deze worskhops ‘Stem jij ook?’ zijn gericht op mensen met een licht verstandelijke beperking. 

Meer informatie over het programma van de workshop en over het aanvragen van een 

informatiebijeenkomst in uw gemeente vindt u op https://www.stemjijook.nu/workshops-in-het-

land.  

 

 

Als u vragen heeft over de komende verkiezing, dan kunt u die stellen aan het 

Informatiepunt van de Kiesraad, een gezamenlijk initiatief van BZK en de Kiesraad 

(informatiepunt@kiesraad.nl, 070-4267329). 

 

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of wilt u een collega aanmelden, 

stuur dan een e-mail aan postbus.verkiezingen@minbzk.nl. 

 

 

Bijlagen: 

1. Circulaire Europees Parlementsverkiezing 2019 

2. Handleiding voor aanmaken versleuteld zip-bestand 
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