
 

 

Amsterdam, 1 juni 2005 

Dienst Persoonsgegevens 
T.a.v. Bureau Verkiezingen 
Stadhouderskade 85 
1073 AT Amsterdam 

betreft: blanco stemmen bij referendum 
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Geachte heerlmevrouw, 

Op 1 juni werd het referendum gehouden over de Europese Grondwet. Moeilijke materie, lastige keuze: 
voor of tegen de Europese Grondwet. Het is uiteraard de bedoeling dat de kiezer zich uitspreekt over het 
onderwerp, anders zou er immers geen referendum over gehouden worden. Met de kiezer die geen keuze 
heeft kunnen of willen maken, is ook rekening gehouden: hij kan 'blanco' stemmen. 
Na van 'ja' naar 'nee' geswitcht te zijn, kwam ik tot de conclusie toch 'blanco' te zullen stemmen. U begrijpt 
hoe groot mijn verbazing, overgaande in complete verwarring, was toen ik in het stemhokje met het rode 
potloodje in de hand maar twee keuzes had: ja of nee. 
Had ik het dan toch verkeerd begrepen? Kon ik dan toch niet blanco stemmen? Ik heb het papiertje nog 
even omgedraaid om te zien of ik soms op de achterkant iets moest rood maken. Niet dus. Na overwogen 
te hebben beide hokjes in te kleuren, beide 'blanco' te laten, heb ik toch maar een keuze gemaakt tussen 
de twee. Ik wilde het biljet in elk geval niet ongeldig maken. 
Vijf minuten later las ik op Teletext dat er verwarring was bij verschillende stembureaus over hoe er 
blanco gestemd kon worden, want het kon! Lag het toch niet aan mij? Kon er toch blanco gestemd 
worden? Had ik het moeten vragen aan de dames van het stembureau? Zo ja, dan had ik mijn privacy 
over mijn stemgedrag opgegeven. Ik hoef hen toch ook niet te vragen hoe ik ja moet stemmen, of nee? 

U snapt dat ik dit niet zo'n geslaagde actie vind. Eigenlijk ben ik heel boos en u heeft geen idee hoe 
ontzettend boos. Hoe ziet de volgende keer dat er een referendum gehouden wordt het stembiljet eruit? 
Wordt dan het antwoord ja weggelaten? Dat de keuze dan alleen bestaat uit nee en blanco? 
Het bestaat toch niet dat ik om hulp moet vragen van de kiescommissie aanwezig in het stemlokaal over 
hoe ik blanco moet stemmen? We hebben hier in Nederland toch het stemgeheim? 

Graag krijg ik dan ook antwoord op de volgende vragen: 
1) Waarom is er geen deugdelijk stembiljet gemaakt? 
2) Wat wordt eraan gedaan om dit een volgende keer te voorkomen? 
3) Hoe kan ik voortaan blanco stemmen als er geen blanco op het kiesbiljet staat? 

Ik hoor graag van u! 

~ a  / 
PS: een kopie van deze brief is naar de Kiesraad in Den Haag gestuurd. 
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Datum 6 juni 2005 
Ons kenmerk 2005002607 
Doorkiesnummer 020 551 9149 
Faxnummer O20 551 9206 
E-mail r.kalse@dpg.amsterdam.nl 

Onderwerp ontvangstbevestiging klacht 

Geachte heer  

Hierbij bevestig ik de ontvangst van de door u schriftelijk gemelde klac1.il'. 

Uw klacht is op 6 juni 2005 bij Dienst Persoonsgegevens binnengekomen en 
geregistreerd onder nummer 2005002607. 
U wordt verzocht bij verdere correspondentie over deze klacht altijd dii r.ummer te 
vermelden. 

Uw klacht is voorgelegd aan de Unitmanager, dhr. Kalse, met het verzofsk binnen 14 
werkdagen contact met u op te nemen. 

Mocht u nog verdere aanvullingen op uw klacht hebben dan kunt u dhr. Kalse op het 
hierboven vermelde telefoonnummer bereiken. 

Met vriendelijke groet, 
Taakgroep Post- en Archiefzaken. 

De Dienst Persoongegevens is bereikbaar vanaf CS tram 16 of 24, halte 'Ie JaccS i dn Canipenstraat 
(Heinekenbrouwerij) Vanaf de tramhalte terug en rechtsaf ca 500 meter de Stadns uderskade op 
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Datum 13 juni 2005 
Ons kenmerk O512714 

Uw kenmerk 

Behandeld door Henk Klijsen 
Doorkiesnummer 020 551 9149 
Faxnummer 020 551 9206  

E-mail verkiezingen@dpg.amsterdam.nl 
Bijlage 

Onderwerp klacht m.b.t. blanco stemmen bij referendum 

Geachte heer  

Naar aanleiding van uw schriftelijke klacht van 3 juni jl. over de blanco stemmen kan ik u 
het volgende meedelen. 

Het stembiljet is een voorgeschreven model en is Foor het referendum vastgesteld door 
de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Konimkrijksrelaties te Den Haag. 
Ik moet u dan ook het antwoord op de eerste twee vragen schuldig blijven, 
Om toch antwoord te krijgen op deze vragen zal ik een afschrift van deze brief naar de 
Kiesraad in Den Haag sturen met het verzoek de behandeling over te nemen. 

Bij gemeenten waar elektronisch gestemd wordt is de mogelijkheid aanwezig om de 
keuze "blanco" aan te geven. 
Het voorgeschreven model stembiljet geeft geen magelijkheid tot blanco stemmen anders 
dan het niet aankruizen van uw voorkeur. 
Volledigheidshalve deel ik u nog mee dat het aantal blanco uitgebrachte stemmen slechts 
tot uitdrukking komt in het opkomstpercentage van d e  gehouden verkiezing / referendum. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geÃ¯nformeerd 

Met vriendelijke groet, 

hoofd ~ureauprkiezingen 

De Dienst Persoonsgegevens is bereikbaar vanaf C S  tram 9 6  of 24, halte I e  Jacob van Campenstraat 
(Heinekenbrouwerij) Vanaf de tramhalte terug en rechtsaf ca. 500 meter de Stadhouderskade op, 
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klacht m.b.t. blanco stemmen bij referendum 

Geachte heer I mevrouw, 

Op 6 juni jl. heb ik bijgaande klacht van de heer  binnengekregen over de 
blanco stemmen en het stembiljet 

Een deel van,de klacht is door mij behandeld (zie bijlage). 

De andere deel betreft het stembiljet en aangezien het stembiljet een voorgeschreven 
model is verzoek ik u om de behandeling hiervan over te nemen. 

Graag zie ik, i.v.m. het completeren van het dossier, een afschrift van uw antwoord aan 
de heer  tegemoet. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Rob Kalse 1 
hoofd Bureau Verkiezingen 



2005 11;51 FAX 070 4267834  bIIN1STERIE BZK CZW 



15/06 2005 11:51 FAX 070 4267634 MINISTERIE BZK CZW 

  
 
 

Ons kenmerk 
200~0000104023 

W kenmerk 

Shd 
$ van l 

f%mdmdree 
Herengracht 21 

Geachte  251 l EG Oen Haag 

PwÃ¤Ã®adr 

In aniwoord op u w  schrijven d.d. l juni 2005 bericht ik u het volgende. POSWS zo01.1 
25Ã¶ EA Den Haag 

Voor de regels omtrent dit refefendum is aansluiting gezocht bij de wet- en hternetaame 
regelgeving die geldt bij normale verkiezingen. Blanco stemmen kon u derhalve -.refemndumcomnuss 
doen op dezelfde wijze als bij reguliere verkiezingen. In Amsterdam wordt gestemd 
met een stembiljet wanneer u blanco wilt stemmen kan u dat aangeven doof geen 
van beide hokjes aan te kruisen en het biljet oningevuld (en dus "bIancol')in de 
stembus te deponeren. 

In ieder stemhokje ligt (op grond van artikel J16 van de Kieswet) een instruche of 
handleiding voor de kiezer. Daarin wordt gerefereerd aan de mogelijkheid tot blanco 
stemmen en hoe dat te verwezenlijken. Hiermee blijft uw stemgeheim dus gewaarborgd. 

De kans bestaat dat er in Amsterdam bij de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2006 met 
stemmachines of -computers wordt gestemd. Op het scherm daawan is een knop waar 
"blancon op staat beschikbaar. MeesÃ®a staat die linksbovenaan. 

Overigens IS de oficiele uitslag van het mferendum gisteren bekend gemaakt door de 
Kiesraad in een openbare zitting in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. De uitslag 
zal vandaao in de landelijke dagbladen worden gepubiiceerd en is tevens te raadplegen via 
w.kiesraad.nl, waar u het proces verbaal van de zitting kunt nalezen. 

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voiÃ¡oend heb geTnformeerd, 

DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKIE VERNIEUWING EN KONINKRIJKSREMTIES 
namens deze, 

Ria Oonk 
Projectleider Referendum Europese Grondwet 
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Verslag 
Klacht van de heer a m.b~t. het stembiljet'en blanco stemmen bij referendum. 

Het stembiljet is een voorgeschreven model en is voor het referendum vastgesteld door de Minister voor 
Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties te Den Haag. 
Het antwoord op de eerste twee vragen moet ik betrokkene dan ook schuldig blijven. 

Om betrokkene toch antwoord te laten krijgen is er een afschrift van zijn brief en ons antwoord naar de 
Kiesraad in Den Haag verzonden met het verzoek de behandeling over te nemen. 

Tevens is het volgende nog aan hem meegedeeld. 
Bij gemeenten waar elektronisch gestemd wordt is de mogelijkheid aanwezig om de keuze "blanco" aan te 
geven. 
Het voorgeschreven model stembiljet geeft geen mogelijkheid tot blanco stemmen anders dan het niet 
aankruizen van uw voorkeur. 
Volledigheidshalve deel ik u nog mee dat het aantal blanco uitgebrachte stemmen slechts tot uitdrukking komt 
in het opkomstpercentage van de gehouden verkiezing / referendum. 

Klachten ropportageforrnu/ier Register Amsterdam, 
Versie november 200 1 




