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Bijlage bij Nota 
 
Stembiljet model 2 zoals bedoeld in wetsvoorstel 35 455: 
 

 

       

 
  Schets van stembiljet met partijen (bovenhelft) en kandidaatnummers (onderhelft) 
 

 
Hoe stemt de kiezer met dit model stembiljet 
De kiezer stemt met dit model stembiljet door op het stembiljet eerst, op de bovenhelft, 
het stemvakje in te kleuren bij de partij van zijn keuze en vervolgens, op de onderhelft, 
het stemvakje in te kleuren bij het nummer van de kandidaat van die partij op wie hij wil 
stemmen.  
De namen en de nummers van de kandidaten staan in het overzicht van kandidaten dat de 
kiezer voor de verkiezingsdag thuiskrijgt en dat tevens voor de kiezer in het stemhokje 
beschikbaar is. In dat overzicht van kandidaten staan ook de overige gegevens van de 
kandidaten die op het huidige stembiljet staan, te weten voorletter(s), (eventueel) 
roepnaam, gemeente of woonplaats en eventueel geslacht. De kiezer raadpleegt het 
overzicht van kandidaten om na te gaan welk kandidaatnummer hoort bij de kandidaat op 
wie hij wil stemmen.  
De kiezer brengt met dit model stembiljet een blanco stem uit door, net als bij het huidige 
stembiljet, geen enkel stemvakje in te kleuren. 
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    Schets van voorzijde van het overzicht van kandidaten (bij model 2) 
 
 
 

   
  Schets van pagina van een partij (hier pagina 4, partij 4) in het overzicht van kandidaten 
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Stembiljet model 1 zoals bedoeld in wetsvoorstel 35 455: 
 

 
  Schets van stembiljet model 1 (per partij, met namen van kandidaten van die partij) 
  
 
Bij model 1 is voor elke partij die deelneemt aan de desbetreffende verkiezing, een 
afzonderlijk stembiljet beschikbaar. De kiezer krijgt geen stembiljet overhandigd van het 
stembureau maar pakt zelf het stembiljet van de partij van zijn keuze. De vakjes met de 
stembiljetten zijn voorzien van de naam van de partij, het partijnummer en, als de partij 
een logo heeft geregistreerd, het logo van de partij. Voor de kiezer is op die manier 
zichtbaar in welk vakje het stembiljet van zijn keuze is te vinden. Ook voor een blanco 
stem is een vakje aanwezig. 


