
 

 

  

 
 

 

 

 

Aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Van CZW & DenB 

 

TER BESLUITVORMING  
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Memorie van antwoord bij Wet nieuwe procedure 

vaststelling verkiezingsuitslagen 

Aanleiding 

Op 22 april jl. heeft de vaste commissie voor BiZa/AZ van de Eerste Kamer het 

voorlopig verslag vastgesteld bij de Wet nieuwe procedure vaststelling 

verkiezingsuitslagen (35489). De commissie heeft u gevraagd haar vragen vóór 

20 mei as. te beantwoorden. 

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd kennis te nemen van de bijgevoegde memorie van 

antwoord, daarmee in te stemmen en zowel de memorie van antwoord als de 

aanbiedingsbrief te ondertekenen. 

Kern 

• Twee fracties uit de Eerste Kamer hebben middels het voorlopig verslag 

vragen gesteld n.a.v. het wetsontwerp voor de Wet nieuwe procedure 

vaststelling verkiezingsuitslagen: PvdA en PVV. 

• De vragen hebben betrekking op vier onderwerpen: 

1. De samenhang met andere kieswetsvoorstellen (§ 2). (PvdA & PVV) 

2. Het voorstel om bij verkiezingen zendtijd voor politieke partijen 

beschikbaar te stellen aan nieuwe politieke groeperingen die in 19 van de 

20 kieskringen meedoen. Thans: 20 van 20 (§ 3). (PvdA) 

3. De problemen die zich in 2021 bij de Tweede Kamerverkiezing hebben 

voorgedaan met het stemmen per brief door kiezers binnen 

Nederland - een mogelijkheid die overigens na de Tweede 

Kamerverkiezing van maart 2021 uit de Tijdelijke wet verkiezingen 

covid-19 is geschrapt - en het herstel van door stembureaus gemaakte 

(tel)fouten (§ 4). (PVV) 

4. De beveiliging van stembescheiden alsmede de keuze om regels over het 

transport en de beveiliging niet in de Kieswet op te nemen, maar in het 

Kiesbesluit (§ 5). (PVV) 

Toelichting 

N.v.t. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Deze nota kan openbaar gemaakt worden. In de openbaar gemaakte versie van 

deze nota zijn alle persoonsgegevens van ambtenaren geanonimiseerd. 

 




