Nieuwsbrief 3 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.
16 juli 2020

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 7 juli jl. vragen van de
Tweede Kamer en de Eerste Kamer beantwoord over het organiseren van de komende
verkiezingen met inachtneming van COVID-19-maatregelen. De antwoorden van de minister van
BZK treft u hierbij aan.
Zoals u kunt lezen in de antwoorden, is er geen reden om aan te nemen dat de herindelingsverkiezingen in november 2020 en de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021 niet zullen kunnen
plaatsvinden. De inzet is erop gericht dat de verkiezingen zo worden georganiseerd dat alle kiezers
zich veilig voelen in het stemlokaal als ze daar gaan stemmen. De maatregelen die in de
stemlokalen getroffen worden zullen daar ook op gericht zijn. In de komende weken wordt het
advies verwacht van het RIVM over de precieze maatregelen (met betrekking tot het afstand
houden, bescherming zoals het plaatsen van schermen tussen stembureau en kiezers,
handhygiëne, etc.) die nodig zijn in de stemlokalen.
De minister van BZK heeft de Tweede Kamer geschreven dat het op dit moment nog niet mogelijk
is om aan te geven hoeveel stemlokalen er geschikt zullen zijn als rekening moet worden
gehouden met het aanhouden van 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen in het stemlokaal. Wel
kan op basis van de informatie die gemeenten hebben gegeven (o.a. door een vragenlijst in te
vullen), worden gesteld dat een deel van de stemlokalen daarvoor mogelijk te klein (voor het
stemmen en/of voor het tellen van de stembiljetten) zal zijn, dan wel niet beschikbaar (zoals
locaties in zorginstellingen). Het streven is erop gericht dat het aantal stemlocaties (ten opzichte
van de Tweede Kamerverkiezing in 2017) zo veel als mogelijk gelijk blijft. Het is immers van groot
belang, ook voor de opkomst, dat het voor de kiezers niet moelijker wordt om te kunnen
stemmen. Voor het tellen wordt bezien of het mogelijk is dat de stembiljetten op een andere
locatie geteld worden. Om waar nodig nieuwe stembureauleden te vinden wil het ministerie van
BZK dit najaar in samenwerking met de gemeenten ook een wervingscampagne laten uitvoeren.
Met de VNG en de NVVB vindt overleg plaats, en dat wordt de komende weken voortgezet, over de
invulling van het 1,5 meter scenario. Met de VNG wordt ook gesproken over de mogelijke kosten
die het in acht nemen van COVID-19 maatregelen mee kan brengen en de compensatie daarvan
voor de gemeenten. De planning is dat het overleg met de VNG over de kosten uiterlijk medio
augustus a.s. is afgerond. Voor 1 september a.s. zal de minister van BZK de Tweede Kamer en
Eerste Kamer berichten hoe de Tweede Kamerverkiezing met inachtneming van COVID-19-

maatregelen moet worden georganiseerd. Daarbij zal de minister van BZK ook duidelijk maken
welke (tijdelijke) wijzigingen er nodig zijn in de wet- en regelgeving. Ook over dat laatste wordt
met de VNG overleg gevoerd. Uiteraard worden op dat moment ook de gemeenten geïnformeerd.
In haar brief van 22 mei jl. (zie hierover Nieuwsbrief 2 d.d. 28 mei 2020) heeft de minister van
BZK aangekondigd dat het scenario briefstemmen wordt bekeken, waarbij het proces van het
briefstemmen voor de kiezers in het buitenland als uitgangspunt wordt genomen. Met de VNG en
de NVVB is afgesproken dat de komende tijd de mogelijke uitwerking van het briefstemscenario zal
worden besproken met een aantal gemeenten.

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.

