Nieuwsbrief 1 Herindelingsverkiezingen najaar 2020

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
herindelingsverkiezingen die gepland staan voor 18 november 2020.
23 april 2020

1. Verkiezingskalender
Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief vindt u voor uw informatie de door de Kiesraad en het ministerie
van BZK opgestelde verkiezingskalender voor de herindelingsverkiezingen. Hierin staan de voor u
relevante data. Let op: Deze data zijn nog onder voorbehoud van tijdige instemming van het
parlement met de herindelingswetten. Ook geldt het voorbehoud dat gedeputeerde staten onder
bepaalde voorwaarden nog kunnen besluiten om de kandidaatstelling op een andere datum te
laten plaatsvinden, of om af te wijken van de in de Kieswet bedoelde termijnen inzake registratie
van aanduidingen van politieke groeperingen1. Mochten gedeputeerde staten in uw provincie een
dergelijk besluit nemen, dan wordt u daarover uiteraard geïnformeerd.
COVID-19
Het ministerie van BZK volgt vanzelfsprekend de ontwikkelingen rond COVID-19 en de mogelijke
gevolgen daarvan voor de komende verkiezingen. De minister van BZK heeft hier recent ook
Kamervragen over beantwoord. Deze beantwoording is voor uw informatie bijgevoegd. Het
ministerie zal de komende maanden contact met u onderhouden indien mogelijke knelpunten
moeten worden geadresseerd in de organisatie van het verkiezingsproces.

2. Brexit
Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU per 31 januari 2020 zijn Britten niet langer
EU-onderdanen. Dat betekent dat Britten vanaf nu, net als andere niet-EU-burgers, moeten
voldoen aan de vereisten die zijn gesteld in artikel B 3, tweede lid, van de Kieswet. Het tweede lid
van dat artikel luidt als volgt:
Zij die geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zijn, dienen om kiesgerechtigd te
zijn op de dag van de kandidaatstelling tevens te voldoen aan de vereisten dat:
a. zij rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 8, onder a, b, c, d, e of l, van
de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een verdrag tussen een internationale
organisatie en de Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland,
en
b. zij onmiddellijk voorafgaand aan de dag van de kandidaatstelling gedurende een
onafgebroken periode van ten minste vijf jaren ingezetene van Nederland waren en
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Zie art. 55, tweede en derde lid, van de Wet algemene regels herindeling.

1

beschikten over een verblijfsrecht als bedoeld onder a, dan wel op grond van artikel 3 of
artikel 6 van de Wet toelating en uitzetting BES.
U wordt verzocht tijdig na te gaan of uw processen zodanig zijn ingericht dat bij het aanmaken van
het kiesregister voor de herindelingsverkiezing rekening wordt gehouden met de veranderde status
van de Britse ingezetenen in uw gemeente.

Als u vragen heeft over de komende verkiezing, dan kunt u die stellen aan het
Informatiepunt Verkiezingen, een gezamenlijk initiatief van de Kiesraad en het
ministerie van BZK bij verkiezingen. U kunt het Informatiepunt bereiken via
informatiepunt@kiesraad.nl.
Wilt u een collega voor deze nieuwsbrief aanmelden of mocht u deze nieuwsbrief niet
meer willen ontvangen, stuur dan een e-mail aan postbus.verkiezingen@minbzk.nl.

Bijlage:
1) Verkiezingskalender herindelingsverkiezingen 2020.
2) Beantwoording Kamervragen.
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