Nieuwsbrief 2 Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021

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 Tweede
Kamerverkiezing die gepland staat voor 17 maart 2021.
28 mei 2020

1. Mogelijke gevolgen COVID-19 voor Tweede Kamerverkiezing
Bij deze nieuwsbrief is de brief gevoegd die de minister van BZK vrijdag jl. aan de Tweede en Eerste
Kamer heeft gezonden over de mogelijke gevolgen van COVID-19 maatregelen (de regel van 1,5
meter afstand houden en hygiënische voorzieningen) voor de komende verkiezingen. Zoals u daarin
kunt lezen wil de minister van BZK samen met de gemeenten nagaan wat onder andere de 1,5 meter
regel kan gaan betekenen voor de komende Tweede Kamerverkiezing. Uiteraard is het niet zeker dat
de maatregelen die nu gelden ook in de komende maanden zullen gelden, omdat niet te voorspellen is
hoe de situatie rond COVID-19 zich verder zal ontwikkelen. De maatregelen die nu gelden kunt u
vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandsemaatregelen-tegen-het-coronavirus.
In overleg met de VNG is besloten om een 40-tal gemeenten een aantal vragen voor te leggen. Het
gaat om vragen over de beschikbaarheid van stemlokalen, over de mogelijkheden om die zo in te
richten dat de 1,5 meter afstand kan worden aangehouden, over de beschikbaarheid van
stembureauleden, etc. Het ministerie van BZK heeft het o nderzoeksbureau Kantar Public gevraagd
om een digitale vragenlijst te maken die de gemeenten kunnen invullen. De gemeenten die gevraagd
worden om de vragen te beantwoorden ontvangen binnen enkele dagen een mail van Kantar met
daarin nadere informatie over het invullen van de vragenlijst.
Andere gemeenten die er prijs op stellen om ook de vragenlijst in te vullen kunnen dat kenbaar
maken door een mail te sturen naar postbus.verkiezingen@minbzk.nl. Ook als u als gemeente vragen
heeft naar aanleiding van de vragenlijst kunt u gebruikmaken van deze postbus.
Kantar zal de antwoorden van de gemeenten verwerken in een rapportage. Het ministerie van BZK
zal die rapportage delen met de gemeenten zodat alle gemeenten kunnen zien wat de uitkomsten
zijn. Het streven is om dat dat eind juni/begin juli te doen. Dan zal ook overleg plaatsvinden met VNG
en NVVB. De minister van BZK zal voor september de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten.
2. Experimenten met centraal tellen
De Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming maakt het mogelijk om bij
wijze van experiment, in afwijking van de in de Kieswet geregelde manier van tellen, de stemmen op
een of meer centrale locaties te tellen. Bij verkiezingen in voorgaande jaren is in veel gemeenten al
ervaring opgedaan met deze manier van tellen (inmiddels totaal ca. 100 gemeenten).
In een gemeente die meedoet aan een experiment, verrichten de stembureaus na de sluiting van de
stemming om 21.00 uur in het stemlokaal alleen een voorlopige telling, uitsluitend op lijstniveau. Op
grond daarvan kan op de avond van de stemming een voorlopige uitslag van de verkiezing bekend
worden gemaakt. Het stembureau telt dus niet de op de kandidaten uitgebrachte stemmen. Dat
gebeurt de volgende dag op een of meer centrale locaties, tijdens een openbare zitting, door een
daarvoor in te stellen gemeentelijk stembureau (GSB).
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Het GSB, dat kan worden bijgestaan door tellers, stelt van elk stembureau de uitslag vast. Als h et
GSB er zeker van is dat de telling juist is uitgevoerd, stelt het de uitslag op gemeenteniveau vast,
en maakt het een proces-verbaal op, dat op de website van de gemeente wordt gepubliceerd.
Doel van een centrale stemopneming is het telproces betrouwbaarder, transparanter en dus beter
controleerbaar te maken.
Mochten de huidige COVID-19-maatregelen tijdens de komende verkiezingen (de verkiezingen in
verband met een gemeentelijke herindeling in het najaar van 2020 en/of de Tweede
Kamerverkiezing in maart 2021) nog steeds of opnieuw van kracht zijn, dan kan dat gevolgen
hebben voor de centrale locatie waar geteld wordt en voor de inrichting daarvoor.
Vergoeding
Voor gemeenten die meedoen aan het experiment stelt het ministerie van BZK een vergoeding
beschikbaar, naar rato van het inwoneraantal (max €10.000).
Deelname aan het experiment
Er is altijd een raadsbesluit nodig voor deelname aan het experiment!
Als u hierover vragen hebt, of als u met inachtneming van het bovenstaande interesse hebt in
deelname van uw gemeente aan het experiment, mail dan naar
experimentcentraaltellen@minbzk.nl of bel met Reinier Fleurke (06-46825962).

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) Kamerbrief mogelijke gevolgen COVID-19 voor verkiezingen.
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