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Betreft

Specificaties voor de stempas, schriftelijk volmachtbewijs en
kiezerspas voor de Europees Parlementsverkiezing

Geachte heer/mevrouw,

Op 23 mei a.s. vindt de verkiezing plaats van de Nederlandse leden van het
Europees Parlement (EP-verkiezing). De wet schrijft voor dat de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties (BZK) de modeiien van de stempassen,
kiezerspassen en schrifteiijk volmachtbewijzen vaststeit.
Het ministerie van BZK verstrekt de digitale versies van de modeiien en
specificaties rechtstreeks aan de drukkers. Ik verzoek u vriendeiijk uw drukkers te
laten weten dat de modeiien en specificaties kunnen worden opgevraagd bij BZK.
LI kunt uw drukker verwijzen naar dhr. Tycho Laan. Zijn teiefoonnummer is: 0654946152. Het e-mailadres is: Dostbus.verkiezinqen0)minbzk.ni.

Bij deze brief treft u aan:
• De specificaties voor de stempas, de kiezerspas en het schriftelijk
volmachtbewijs voor de Europees Parlementsverkiezing. Zoais opgemerkt,
zullen deze ook aan de drukkers worden verstrekt. Aan de hand van de

specificaties kunt u nagaan aan weike eisen de opgeieverde passen
moeten voldoen, en wat de echtheidskenmerken van de passen zijn.

•

Een voorbeeld van de stempas en de kiezerspas of het schrifteiijk
volmachtbewijs voor de EP-verkiezing. Met deze voorbeeidpassen kunt u
controieren of de drukproeven voidoen aan de specificaties. In de praktijk
kan het namelijk voorkomen dat de gedrukte exemplaren van de passen
afwijken van de in de specificaties voorgeschreven kleuren. Controle van
de passen op een computerscherm volstaat niet, omdat de kleuren op een
scherm vaak niet goed worden weergegeven.
NB: De voorbeeidpassen zijn niet voorzien van het hoiogramfoiie. Op de
positie waar het hoiogramfoiie moet komen, staat alleen een afdruk van
het folie. Uiteraard moeten de passen zeif wel worden voorzien van
hoiogramfoiie (zie de specificaties). U kunt zeif het dessin van het foiie
kiezen. Wei moet, ingevolge de specificaties, een ander dessin worden

gebruikt dan op de passen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het
raadgevend referendum van 2018. Overieg hierover met uw leverancier.
Ik verzoek u uw ieverancier nog een aantal gemeentespecifieke gegevens aan de
passen te laten toevoegen. Het betreft de volgende gegevens:
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het adres van het stemlokaal in de buurt van de geadresseerde kiezer
(incluslef informatle over de toegankelljkheid van dit stemlokaal voor
kiezers met een lichamelijke beperking);
waar de kiezer een vervangende stempas kan aanvragen (op de stempas
is al vermeld tot wanneer kiezers een vervangende stempas kunnen
aanvragen);
verwijzing naar informatie over de adressen en openingstijden van de
andere stemlokalen;
gemeentelogo (facultatief).

Ik wijs erop dat niet alle echtheidskenmerken openbaar zijn. De leden van het
stembureau worden geacht in het stemlokaal alleen het hologramfolie en de
fluorkleur van de pas te controleren. Ik verzoek u elk stembureau te voorzien van
voorbeeldpassen, aan de hand waarvan de stembureauleden deze controle
kunnen uitvoeren. U kunt daarvoor extra passen bestellen bij uw leverancier.

Stembureauleden kunnen informatie over de echtheidskenmerken waarop zij
moeten controleren, vinden in de brochure Stembureau-instructie voor de dag
van de stemming. Binnenkort ontvangen de gemeenten voor alle stemlokalen een
exemplaar van deze brochure, voor zowel de gecombineerde provinclale statenen waterschapsverkiezingen op 20 maart als de EP-verkiezing op 23 mel 2019. De
brochure is ook te vinden in de digitale stembureau-instructie (te raadplegen op
www.verkiezinaentoolkit.nn. Ik verzoek u deze instructie onder de aandacht van

uw stembureauleden te brengen.

Als stembureauleden op de dag van de stemming na de controle op de bIj hen
bekende echtheidskenmerken nog steeds twijfels hebben over de echtheid van
een stempas, moeten zij contact met u opnemen. U kunt dan aan de hand van de
bijgeleverde specificaties informatie verschaffen over de overige

echtheidskenmerken. Omdat niet alle echtheidskenmerken openbaar zijn, verzoek
ik u vertrouwelijk om te gaan met de specificaties.
Tot slot vraag Ik er uw aandacht voor dat verzenders soms extra eisen stellen aan
het gewicht van het papier van de stempas. Ook aan de manier van verzenden
worden soms eisen gesteld; verder kan de verzender ruimte op de pas
voorschrijven voor de toevoeging van codes, om automatische verwerking
mogelijk te maken. Ik benadruk dat dit soort eisen niet wordt gesteld door het
minlsterie van BZK: gemeenten kunnen bij de keuze van een verzender hierin dus
hun eigen afwegingen maken.

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Namens deze,
b.a.

Dr. R. Bagchus,
Directeur Democratie en Bestuur
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