Nieuwsbrief 8 gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 20 maart
2019 en Europees Parlementsverkiezing 23 mei 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
gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de
Europees Parlementsverkiezing van 23 mei 2019
12 februari 2019
1. Brochures verzonden
Vandaag en morgen worden de Brochure geldige identiteitsbewijzen en de brochure Stembureauinstructie voor de dag van de stemming aan alle gemeenten verzonden. De brochures staan
inmiddels ook in de online toolkit (www.verkiezingentoolkit.nl). De brochures worden voor
meerdere verkiezingen gebruikt:



De brochure Stembureau-instructie voor de dag van de stemming: gecombineerde
provinciale staten- en waterschapsverkiezingen en de Europees Parlementsverkiezing.
De Brochure geldige identiteitsbewijzen: gecombineerde provinciale staten- en
waterschapsverkiezingen, Europees Parlementsverkiezing, de Tweede Kamerverkiezing in
2021 en eventuele tussentijdse gemeentelijke herindelingsverkiezingen. Voor eventuele
tussentijdse wijzigingen zal BZK stickervellen opsturen die in de brochures kunnen worden
geplakt.

Mocht u de brochures niet hebben ontvangen, dan wordt u verzocht eerst bij uw eigen postkamer
na te gaan of de zending daar is aangekomen en nog ligt. Mocht dat niet het geval zijn, of wilt u
aanvullende brochures bijbestellen, mail dan naar postbus.verkiezingen@minbzk.nl.
De brochure Stembureau-instructie voor de dag van de stemming bevat een opmaakfout: in de
telinstructie zijn enkele stappen per abuis met een ander, licht afwijkend lettertype aangegeven.
Deze stappen zijn echter niet meer of minder belangrijk dan de overige stappen.
2. Stemrecht voor de verkiezing van het Europees Parlement voor niet-Nederlandse
EU-burgers die in Nederland wonen
In nieuwsbrief 3 van 6 december 2018 bent u geïnformeerd over niet-Nederlanders die in
Nederland wonen en onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) en over de
voorwaarden waaronder deze personen stemrecht hebben voor de verkiezing van het Europees
Parlement (EP) van 23 mei 2019.
Hierbij wordt nogmaals uw aandacht gevraagd voor het belang dat u zo spoedig mogelijk faciliteert
dat deze personen zich als kiesgerechtigde kunnen registeren om in Nederland mee te doen aan de
EP-verkiezing en voor het belang dat burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk op de
registratieverzoeken beslissen. De procedure (art. Y 32 van de Kieswet) is toegelicht in
Nieuwsbrief 3. Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor de registratie van de
kiesgerechtigdheid in de BRP.
U wordt erop geattendeerd dat in het geval deze EU-onderdanen pas aan het einde van de
wettelijke termijn (die loopt t/m 9 april 2019) een registratieverzoek indienen, de beslissing daarop
door burgemeester en wethouders (wettelijk mogelijk t/m 16 april 2019) en de registratie in de
BRP dienen te gebeuren in de (korte) aanloop naar het Paasweekeinde (19 t/m 22 april 2019).
Bovendien heeft het ministerie van BZK namens Nederland de verplichting om zo spoedig mogelijk
de gegevens van deze kiezers met de andere lidstaten uit te wisselen, om te voorkomen dat deze
kiezers twee keer kunnen stemmen (in Nederland en in de lidstaat van herkomst). De BRP is de
basis van deze gegevensuitwisseling.

3. Zet stemlokalen op de kaart met waar is mijn stemlokaal?
Het ministerie van BZK, VNG Realisatie en Open State Foundation hebben een platform ontwikkeld
dat het de kiezer mogelijk maakt om eenvoudig het dichtstbijzijnde stemlokaal op te zoeken. Veel
gemeenten hebben hun stembureaugegevens al via het platform gepubliceerd. Heeft uw gemeente
nog geen account? Hier kunt u een account aanmaken. Meer informatie over het platform en hoe
de informatie over stembureaus aan te leveren, vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
4. Onderzoek naar de deskundigheid en vaardigheden van leden van stembureaus en
tellers
Bij de evaluatie van de komende verkiezingen (20 maart) zal het ministerie van BZK (zoals eerder
aangekondigd in nieuwsbrief 4) extra aandacht geven aan de kennis en vaardigheden van leden
van stembureaus en tellers. Aan de gemeenten zullen hierover vragen worden gesteld en de
gemeenten zullen worden gevraagd hun stembureauleden en tellers uit te nodigen een online
vragenlijst in te vullen. Bureau Leeuwendaal zal daarnaast verdiepende interviews houden en een
aantal focusgroep-bijeenkomsten organiseren. Drie van deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor
leden van stembureau en tellers. Drie bijeenkomsten zijn bedoeld voor verkiezingsmedewerkers
van de gemeenten.
De data zijn eerder gecommuniceerd, maar zijn gewijzigd. Bij het invullen van de vragenlijsten kan
worden aangegeven of u kunt deelnemen. Reserveer vast de datum of meld u eventueel vast aan
via lzw@leeuwendaal.nl. De data zijn: 23 april in Breda, 25 april in Groningen en 13 mei in Utrecht.
De bijeenkomsten voor verkiezingsmedewerkers zijn van 15.00 tot 17.00 uur. Voor
stembureauleden en tellers worden deze van 18.30 tot 20.30 uur georganiseerd.

Als u vragen heeft over de komende verkiezingen, 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.
Bijlage:
1. Zet stemlokalen op de kaart met Waarismijnstemlokaal?

