
 

 

 

 

Datum 

7 oktober 2020 

 

Onderwerp 

Inbreng VNG en NVVB in verband met Verslag Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Vrijdag 9 oktober om 14.00 uur is voor u de deadline voor het leveren van een inbreng voor het 

verslag over het wetsvoorstel Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv). In het wetsvoorstel is op 

enkele punten tegemoet gekomen aan de voorstellen die wij bij de consultatieversie hebben gedaan. [1] 

Maar het wetsvoorstel bevat een aantal onderdelen die ongewijzigd zijn gebleven ondanks onze 

kritiek. De VNG en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) willen daarover graag de 

volgende punten onder uw aandacht brengen, zodat u dit desgewenst kunt betrekken bij uw inbreng 

over dit wetsvoorstel: 

• Voldoende stemlokalen en stembureauleden 

• Routekaart voor scenario’s voor organiseren van verkiezingen 

• Waarnemers 

• Bevoegdheid kiezers uit stemlokaal te verwijderen 

• Elektronische volmacht 

• Handen reinigen bij verlaten stemlokaal 

• Register van ongeldige stempassen in tweevoud 

• Alternatief scenario van digitaal 

 

 

Zorgen over voldoende stemlokalen en voldoende stembureauleden: Gemeenten zetten zich er 

ten volle voor in om de aankomende verkiezingen veilig en goed te organiseren. Ze staan daarbij voor 

een gigantische opgave. Een van de grootste uitdagingen onder het wetsvoorstel is om het aantal 

stemlocaties op peil te houden. Het staat niet vast of gemeenten voldoende, voor alle kiezers 

toegankelijke, ‘coronaproof’ stemlokalen en/of tellocaties zullen vinden. Ook de beschikbaarheid van 

voldoende extra menskracht (extra stembureauleden, reserve stembureauleden, waarnemers) is 

volstrekt onzeker. Gemeenten moeten daarom maximaal worden gefaciliteerd om de verkiezingen zo 

goed en veilig mogelijk te organiseren. Dat betekent dat de regering bereid moet zijn onorthodoxe 

maatregelen te nemen om de verkiezingen op een reële manier te organiseren. Gedacht kan worden 

aan het landelijk uitvaardigen van een studiedag, zodat de gemeenten alle scholen (incl. gymzalen) 

vrij kunnen gebruiken. Wij verzoeken u er bij de minister op aan te dringen deze maatregelen ook te 

nemen. 

 

Belang van beschikbaarheid van routekaart: De regering zet momenteel in op het organiseren van 

de verkiezingen in het stemlokaal. Begin november maakt de minister bekend of een vorm van 

briefstemmen nodig is voor de Tweede Kamerverkiezing. Mogelijk is het daarna toch nodig om met 

alternatieve scenario’s te werken. Ondanks dat de stand van COVID-19 niet valt te voorspellen, is het 

 
[1] Zie https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/reactie-vng-en-nvvb-op-wetsvoorstel-tijdelijke-wet-verkiezingen-
covid-19.pdf. 
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van belang om last minute ad hoc-besluitvorming te voorkomen. Om de verkiezingen veilig en 

betrouwbaar te kunnen organiseren, moeten gemeenten tijdig weten welke stappen ze in de 

voorbereiding moeten nemen. Wij verzoeken u de minister daarom te vragen op korte termijn een 

routekaart bekend te maken met op basis van welke maatstaven wanneer tot welk scenario wordt 

besloten.  

 

Waarnemers: Wij zijn niet overtuigd van de noodzaak om in alle gevallen bij een mobiel of bijzonder 

stembureau met beperkte toegang een waarnemer te benoemen (artikel 13 Twv). Ook bij dergelijke 

stembureaus kunnen de kiezers die toegang hebben tot het stemlokaal, immers aanwezig zijn bij de 

stemmening (artikel 12 Twv). Deze kiezers kunnen, net als bij normale verkiezingen, de transparantie 

en controleerbaarheid van de gang van zaken waarborgen. Daar waar de huisregels zich verzetten 

tegen de aanwezigheid van kiezers bij de stemming, kan de gemeente een waarnemer inzetten. Het is 

daarom van belang dat gemeenten zelf kunnen bepalen op welke locaties het nodig is een waarnemer 

te benoemen. Dit geldt temeer nu onzeker is of voldoende geschikte mensen kunnen worden 

gevonden om als waarnemer op te treden.  

 

Bevoegdheid kiezers uit stemlokaal te verwijderen: Wij kunnen ons niet vinden in het bepaalde in 

artikel 9 lid 7 Twv. Dit artikel regelt dat het stembureaulid bij de ingang van het stemlokaal en de 

voorzitter van het stembureau aan een kiezer die zich niet aan de coronamaatregelen houdt, de 

aanwijzing kan geven het stemlokaal niet te betreden of het stemlokaal te verlaten voordat hij heeft 

gestemd. De regering motiveert de noodzaak voor deze maatregel om het stemmen op een voor de 

gezondheid veilige manier mogelijk te maken. Tevens wijst de regering erop dat de voorzitter volgens 

de Kieswet reeds de bevoegdheid heeft om in geval van ordeverstoringen de kiezer te vragen het 

stemlokaal te verlaten (artikel J35). In de eerste plaats miskent de regering hiermee de uitzonderlijke 

situatie waarvan bij de huidige coronacrisis sprake is. Bekend is dat een deel van de bevolking zich 

niet achter de coronamaatregelen schaart. Het valt te betwijfelen of deze kiezers zich aan de 

gedragsregels in het stemlokaal zullen houden. Wij verwachten dat meer dan incidenteel 

hoogoplopende discussies over het stemrecht en daarmee gepaard gaande ordeverstoringen zullen 

voorkomen. Deze huidige situatie laat zich eenvoudigweg niet vergelijken met de normale 

omstandigheden waaronder verkiezingen worden georganiseerd. Onder deze bijzondere 

omstandigheden moet het niet de taak van het stembureaulid/voorzitter zijn om kiezers niet hun stem 

te laten uitbrengen.  

In de tweede plaats neemt de regering te makkelijk aan dat het belang van de bescherming van de 

volksgezondheid een rechtvaardiging voor het maken van een inbreuk op het stemrecht vormt. De 

regering lijkt ervan uit te gaan dat onder alle omstandigheden voorrang moet worden gegeven aan het 

in achtnemen van de gedragsregels. De proportionaliteit en subsidiariteit zijn hier echter al snel in het 

geding. Het stembureaulid/voorzitter moet niet opgezadeld worden met fundamentele discussies 

hierover op de drukke verkiezingsdag. Dat past niet bij hun positie.  

Wij vragen u daarom er bij de minister op aan te dringen met de gemeenten in gesprek te gaan waar 

deze bevoegdheid beter kan worden gelegd. En een handhavingskader te maken die bij de afweging 

om deze bevoegdheid in te zetten kan worden betrokken.   

 

Elektronische volmacht: Wij kunnen de achtergrond van het elektronisch kunnen aanvragen en 

verstrekken van een schriftelijke volmacht (artikel 16 Twv) goed begrijpen en steunen deze innovatie 

in het verkiezingsproces ook. Maar het is vooralsnog onvoldoende duidelijk hoe deze voorziening eruit 

komt te zien. Ook is niet helder wie verantwoordelijk wordt voor de inrichting van deze voorziening: 

zijn de gemeenten dit of wordt dit landelijk gefaciliteerd? Daarnaast is de Memorie van Toelichting niet 

duidelijk (genoeg) over hoe fraude wordt uitgesloten bij het elektronisch verstrekken van het 

volmachtbewijs en welke eisen worden gesteld aan veiligheid bij de verzending. En is het noodzakelijk 

om de eis te stellen dat het volmachtbewijs wordt geprint?  



Lang niet iedereen beschikt over een printer. 

Zo lang vóór de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel niet vast komt te staan of deze voorziening op 

deze punten uitvoerbaar, werkbaar en veilig is, kunnen wij hiermee niet instemmen.  

 

Handen reinigen bij verlaten stemlokaal: Een van de gedragsregels voor de kiezers is om bij het 

verlaten van het stemlokaal de handen te reinigen (MvT, p. 13). Wij begrijpen de tekst en de 

toelichting aldus dat de stembureauleden aanwijzingen kunnen geven om zich (ook) aan deze 

hygiënemaatregel te houden (artikel 9 lid 4 en 7 Twv en MvT, p. 11). Wij zijn van mening dat het 

verplicht stellen van deze hygiënemaatregel niet noodzakelijk en disproportioneel is: dit moet aan de 

eigen verantwoordelijkheid van de kiezer worden overgelaten. Bovendien zou dit betekenen dat er ook 

een stembureaulid bij de uitgang moet gaan staan om de kiezer zo nodig aanwijzingen te geven over 

het naleven van deze maatregel. De extra belasting voor het stembureau is disproportioneel in 

verhouding tot het effect daarvan voor de volksgezondheid.  

 

Register van ongeldige stempassen in tweevoud: In artikel 8 lid 4 Twm wordt, ten opzichte van de 

consultatieversie, nieuw bepaald dat er twee exemplaren van het uittreksel van ongeldige stempassen 

op het stembureau moeten liggen. Dit is een onnodige verplichting indien het college van 

burgemeester en wethouders ervoor kiest de taken van artikel J25 Kieswet (controle documenten en 

uitreiking stembiljet) niet tegelijkertijd door twee stembureauleden te laten uitvoeren. Er hoeven dan 

geen twee uittreksels op het stembureau te liggen. Wij verzoeken daarom dit artikellid zo aan te 

passen dat de verplichting alleen geldt indien het college ervoor kiest om de taken van artikel J25 

Kieswet tegelijkertijd door twee stembureauleden te laten uitvoeren.  

 

Alternatief scenario van digitaal: Bij het afwegen van alternatieve scenario´s ervaren wij het als een 

gemis dat de regering geen zorgvuldige en deugdelijk gemotiveerde afweging heeft gemaakt om voor 

de aankomende verkiezingen elektronisch tellen of plaatsonafhankelijk stemmen mogelijk te maken. 

Gelet op de bedreigingen die COVID-19 voor de samenleving kunnen betekenen en de daarbij 

horende oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te blijven, had het voor de hand gelegen dat 

de regering met het oog op de veiligheid van kiezers, stembureauleden en gemeentelijke organisatie 

deugdelijk had onderzocht en afgewogen of digitale varianten kunnen worden ingezet. Wij verzoeken 

u de minister te vragen hoe deze afweging heeft plaatsgevonden. 

 


