Nieuwsbrief 6 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.
Datum: 16 oktober 2020
Peiling stemlokalen
Het is van belang dat het aantal stemlokalen bij de Tweede Kamerverkiezing op peil blijft om de
kiezers zoveel mogelijk te kunnen spreiden. De meeste gemeenten zijn bezig met het schouwen
en selecteren van de stemlokalen en zoeken hard naar alternatieve locaties, mede met behulp van
de financiële compensatie die daarvoor is bedoeld. De minister van BZK wil graag bij alle
gemeenten peilen hoeveel stemlokalen de gemeenten voornemens zijn in te richten bij de Tweede
Kamerverkiezing. Het ministerie van BZK heeft het onderzoeksbureau Markteffect gevraagd om
een digitale vragenlijst te maken met acht vragen. Alle gemeenten ontvangen begin volgende week
een mail van Markteffect met daarin nadere informatie over het invullen van de vragenlijst. Het
ministerie van BZK verzoekt u om ondanks uw drukke werkzaamheden enige tijd vrij te maken om
de peiling in te vullen. U kunt de vragenlijst tot en met 30 oktober invullen. Als u vragen heeft over
de inhoud van de vragenlijst dan kunt u deze richten aan postbus.verkiezingen@minbzk.nl.
Markteffect 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 begin november te doen. De rapportage zal ook worden
gebruikt om te zien waar eventuele knelpunten liggen. De minister van BZK heeft aangekondigd op
korte termijn een ondersteuningsteam stemlokalen in te richten dat de gemeenten die daar
behoefte aan hebben kan helpen bij de zoektocht naar stemlokalen, door te proberen afspraken te
maken met verschillende sectoren. Zo zijn bijvoorbeeld de concerndienstverleners van de
Rijksoverheid bereid om de entree van de rijkskantoren (Rijksoverheid, DJI, Belastingdienst,
Rijkswaterstaat) waar mogelijk beschikbaar te stellen als stemlokaal.

Wetsvoorstel Tijdelijke wet verkiezingen covid-19
Op 15 oktober jl. is het wetsvoorstel Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 door de Tweede Kamer
behandeld. Het voorstel is gisteravond door de Tweede Kamer aangenomen. Bij de behandeling
stelden Kamerleden vragen over alle aspecten van het wetsvoorstel. Heel breed in de Tweede
Kamer leeft de wens dat het aantal stemlokalen bij de komende Tweede Kamerverkiezing op peil
blijft en waar mogelijk wordt uitgebreid. De minister van BZK heeft de Tweede Kamer verzekerd
dat de gemeenten forse inspanningen doen om voldoende stemlokalen te vinden. Breed in de
Tweede Kamer leeft ook de wens om kiezers bij de Tweede Kamerverkiezing de mogelijkheid te
geven om vervroegd te stemmen door een vorm van en/of briefstemmen of vervroegd stemmen in
het stemlokaal mogelijk te maken. Daar zijn verschillende moties over ingediend die ook zijn
aangenomen. De minister van BZK heeft toegezegd begin november a.s. een brief naar de Tweede
Kamer te zullen sturen, dat was al eerder aangekondigd, over het briefstemscenario en daarin ook
te berichten of en hoe vervroegd stemmen in het stemlokaal mogelijk zou kunnen zijn. Over de
uitvoerbaarheid en haalbaarheid hebben via de VNG en NVVB eerder gesprekken plaatsgevonden
met gemeenten en zullen de gesprekken de komende weken worden voortgezet. Mocht u het
Wetgevingsoverleg terug willen kijken kan dat via deze link.
Het wetsvoorstel Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ligt nu voor behandeling bij de Eerste Kamer.
Wanneer de behandeling van de wet in de Eerste Kamer plaatsvindt is vooralsnog niet bekend.

Brief aan schoolbesturen
In de brief aan de Tweede Kamer van 1 september jl. kondigde de minister van BZK aan om samen
met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media een brief te versturen aan de
schoolbesturen uit het Primair en Voortgezet onderwijs. In de brief worden de schoolbesturen
opgeroepen om hun gebouw beschikbaar te stellen als stemlokaal. Op woensdag 14 oktober jl. is
deze brief verstuurd aan de schoolbesturen. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een afschrift
van de brief. Zoals eerder gemeld kunt u in gesprekken met scholen de suggestie doen om een
reguliere studiedag in te plannen op de dag van de verkiezing. Dit is een autonome bevoegdheid
van de schoolbesturen, waarvoor instemming van de medezeggenschapsraad nodig is.

Informatiepunt Verkiezingen
Net als bij eerdere verkiezingen zal er ook in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing een
Informatiepunt Verkiezingen worden geopend. Bij dit Informatiepunt kunnen gemeenten, maar ook
burgers en anderen, terecht met vragen over de Tweede Kamerverkiezing. Dit is een gezamenlijk
initiatief van de Kiesraad en het ministerie van BZK. Vanaf 20 oktober kunt u het Informatiepunt
iedere werkdag van 09:00-17:00 bereiken op nummer 070 - 426 7329 of via e-mail
Informatiepunt@kiesraad.nl.
Voor het aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kunt u mailen naar
postbus.verkiezingen@minbzk.nl.

