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Op zondag 26 mei 2019 zullen de verkiezingen
voor het Europese parlement worden gehouden.
Wie mag stemmen?
U hebt stemrecht indien u de Zweedse nationaliteit hebt en bij de Zweedse
basisregistratie persoonsgegevens staat ingeschreven. U hebt ook stemrecht
als staatsburger in een van de EU-lidstaten, bij de Zweedse basisregistratie
persoonsgegevens staat ingeschreven en indien u zich bij het kiezersregister heeft
aangemeld. Op de dag van de verkiezing dient U de leeftijd van 18 jaar te hebben
bereikt.

Indien u kiesgerechtigd bent, zult u een stemkaart ontvangen.
Indien u kiesgerechtigd bent, zult u drie weken voor de verkiezing per post
een stemkaart ontvangen. Op de stemkaart worden de naam, het adres en de
openingstijden van het stembureau vermeld. Er zullen tevens voorbeelden worden
aangegeven voor plaatsen waar u vervroegd kunt stemmen. Indien u geen stemkaart
heeft ontvangen, kunt u een nieuwe stemkaart bestellen bij uw gemeente of bij de
Zweedse verkiezingsautoriteit.
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Stemmen op een persoon
Indien u wilt dat een specifieke kandidaat van een partij zal worden gekozen, kunt op
het stembriefje de naam van de kandidaat aankruisen. U kunt slechts één kandidaat
aankruisen. U kunt ook op een persoon stemmen door de naam van de partij en de
naam van de kandidaat op een blanco stembriefje te schrijven.

Stemmen
Stem in uw stembureau op de verkiezingsdag 26 mei.
U kunt alleen uw stem uitbrengen in het stembureau dat op uw stemkaart wordt
vermeld. Het stembureau is alleen open op de dag van de verkiezing. Wanneer u in
uw stembureau uw stem uitbrengt, zult u in het kiezersregister worden aangekruist
en uw stem wordt in de stembus gelegd.
Vervroegd stemmen in uw eigen gemeente of een andere gemeente
U kunt in ieder stembureau waar dan ook in Zweden vervroegd stemmen. De
mogelijk tot vervroegd stemmen begint drie weken vóór de dag van de verkiezing.
Informatie over de plaatsen waar u vervroegd kunt stemmen vindt u bij uw
gemeente of op www.val.se.
Ook wanneer u vervroegd stemt moet u uw stemkaart meenemen.

Röstkort och information från Valmyndigheten

Stemmen op een partij
In eerste instantie stemt u op een partij. De naam van de partij staat op het
stembriefje. Indien u het stembriefje voor uw partij niet vindt, dan kunt u de naam
van de partij op een blanco stembriefje schrijven. Schrijf de naam met blokletters.

Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet

Op alle plaatsen waar u kunt stemmen en bij de verschillende politieke partijen zijn
stembriefjes verkrijgbaar.

Mer information

Stembriefjes

På Valmyndighetens webbplats www.val.se hittar du mer information
om valet och hur du kan rösta. Där kan du också beställa material för
att brevrösta från utlandet.

Nederländska / Nederlands

Stemmen

Stemmen vanuit het buitenland
Indien u zich in het buitenland bevindt, kunt u per brief uw stem uitbrengen, of bij
veel Zweedse ambassades en consulaten. Voor het stemmen per brief moet u speciaal
materiaal gebruiken, dat kan worden besteld bij de verkiezingsautoriteit, gemeentes,
ambassades of consulaten.

Hulp bij stemmen
Stemmen via machtiging
Indien u door ziekte, fysieke beperking of leeftijd niet in staat bent om zelf naar het
stembureau te komen, kunt u stemmen via een gemachtigde. U kunt ook stemmen
via een gemachtigde indien u in hechtenis zit of in een penitentiaire inrichting. Voor
het stemmen via een gemachtigde is speciaal materiaal nodig dat u kunt bestellen bij
uw gemeente of bij de verkiezingsautoriteit.
Onderstaande personen kunnen worden gemachtigd:
•
•
•
•

echtgenote, echtgenoot of samenwonende
kinderen, kleinkinderen, ouders of broer of zuster van echtgenote, echtgenoot of
samenwonende
zij die u beroepsmatig verzorgen of helpen met uw persoonlijke
aangelegenheden
medewerkers van het huis van bewaring of een penitentiaire inrichting

De gemachtigde moet minstens 18 jaar oud zijn en moet een identiteitsbewijs
kunnen tonen.
Ambulant lid van het stembureau
Indien u niemand kent die als uw gemachtigde kan optreden, kan uw gemeente
een ambulant lid van het stembureau bij u op bezoek laten komen. Raadpleeg uw
gemeente voor meer informatie.

U moet zich kunnen legitimeren
Om te mogen stemmen moet u zich legitimeren. Indien u niet door de leden van het
stembureau wordt herkend, moet u zich kunnen legitimeren, bijvoorbeeld met een
rijbewijs of een paspoort. Bij gebrek aan een identiteitsbewijs kunt u zich ook door
iemand anders laten legitimeren, maar dan dient de persoon in kwestie een geldig
identiteitsbewijs aan te kunnen tonen.
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Kalender voor EU-verkiezing 2019
11 april

Vroegst mogelijke datum om per post vanuit het buitenland te
stemmen.

26 april

Uw stemrecht wordt vastgesteld aan de hand van de
basisinformatie personen bij de Zweedse belastingdienst.

2 mei

Vroegst mogelijke datum om uw stem uit brengen op Zweedse
ambassades en consulaten in het buitenland.

8 mei

Aanvang voor vervroegd stemmen in Zweden.

26 mei

Verkiezingsdag.
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