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AanleidingI Met opmerklngen
Op 28 jull jl. bracht de vaste commissie van Binnenlandse Zaken van de Tweede
Kamer verslag ult bij bet wetsvoorstel tot wljzlging van de TIjdelljke wet
verkiezingen covld-19 l.v.m. de afschaling van maatregelen vanwege covld-19 bij
verkiezingen (Twv). Er Is Inbreng geleverd door de fractles van de WD en D66.
De nota naar aanleiding van verslag Is gereed voor verzending aan de Tweede
Kamer, zodat plenaire behandeling van bet wetsvoorstel zo spoedig mogelljk na
bet zomerreces kan plaatsvinden met bet oog op de berlndellngsverklezlngen In
november 2021.

Geadviseerd besluit
U wordt verzocht In te stemmen met bijgevoegde nota naar aanleiding van bet
verslag en daartoe te ondertekenen:
•  de aanbledingsbrlef; en
•  de nota naar aanleiding van bet verslag.

Kernpunten
Op boofdiljnen Is de reactle op bet wetsvoorstel Instemmend. D66 acbt bet
verstandig om te voorzlen In een grondslag om voor komende verkiezingen nog
maatregelen te kunnen treffen, terwiji zij tegelijkertljd met de regering van
mening zljn dat enlge afscbaling ten opzlcbte van de Twv te overwegen Is gelet op
de relatlef boge vacclnatlegraad; VVD begrljpt de keuze om bet briefstemmen
voor klezers van 70 jaar en ouder te laten vervallen en vindt bet een goede zaak
dat vervroegd stemmen mogelljk blijft In de Twv.

De leden van de fractles van VVD en D66 bebben verder enkele vragen over bet
wetsvoorstel gesteld.

De WD vraagt wat de snelle stijging van bet aantal coronabesmettlngen In
jull betekent voor dit wetsvoorstel. U antwoordt dat de fluctuerende aantallen
besmettlngen laten zlen dat er voorlopig nog beboefte blijft aan deze tijdelljke
wet (vandaar ook de verlenglng tot 1 jan. 2021), maar dat de maatregelen
die zlen op de gezondbeidscheck, veilige afstand, byglene en persoonlijke
bescbermlngsmiddelen In bet stemlokaal voor de komende verkiezingen
flexibel Inzetbaar zljn. Dit wetsvoorstel biedt meer rulmte voor afscbaling en
differentiate bij minlsterlele regeling (en eventuele later opscbaling als dat
weer nodig blijkt te zljn). Dit antwoord Is ambtelljk afgestemd met VWS.

♦4 ♦

-114

Pagina 1 van 2



-  D66 vraagt of een verdere vermindering van het aantal volmachtstemmen is
overwogen en heeft enkele vragen over het vervroegd stemmen. De fractie
wil o.a. weten of het minimumaantal in te steiien vervroegde stembureaus
niet omhoog moet en of de sluiting van de stemming op maandag- en
dinsdagavond niet 21 uur moet blijven (i.p.v. 18 uur), nu het vervroegd
stemmen niet ianger aiieen bedoeld is voor de kwetsbaren, maar voor aiie
kiezers.

Het aantal volmachtstemmen per kiezer gaat terug van 3 (zoais in Twv) naar
2 (zoais in Kieswet). U antwoordt dat bij de structureie invoering van
vervroegd stemmen een discussie gevoerd kan worden of een verdere
reductie van het maximumaantai voimachten aangewezen is. Die discussie
hoort echter thuis bij een wijziging van de Kieswet en niet van deze tijdeiijke
wet. Wat betreft de openingstijden geidt dat het voorstel om de stemiokaien
op maandag en dinsdag om IBu te siuiten niet aiieen voortvloeit uit het felt
dat de avondopsteiling tijdens de TK-verkiezing nauwelijks is gebruikt, maar
ook in de beiastbaarheid van de uitvoeringspraktijk. Gemeenten hebben bij de
evaiuatie (en in advies VNG en NVVB over dit wetsvoorstei) iaten weten dat
avondopensteiiing een te grote organisatorisch beiasting is. Dat staat ook niet
in een redelijke verhouding tot het gegeven dat het hier om dagen voor
vervroegd stemmen gaat (er is overall een substantieie verruiming voor de
kiezers om zeif hun stem uit te brengen). Wat betreft het voorgeschreven
minimumaantal iocaties schrijft u dat u een verhoging niet nodig acht. Kiezers
hebben in het voorstel voldoende opties om te stemmen op een door hen
gewenst tijdstip, in veiiige omstandigheden. Het staat gemeenten vrij om
meer dan het voorgeschreven minimumaantal iocaties aan te wijzen.

Toelichting

Politieke context

-  Omdat er aiieen inbreng is geieverd door WD en D66 is niet bekend hoe
andere partijen dit wetsvoorstei waarderen. De oorspronkelijke Twv, waarvan
de werking is verlengd tot 1 januari 2021, is met ruime meerderheid
aangenomen. De verwachting is dat er ook nu een meerderheid voor het
wetsvoorstei zai zijn.
D66 is (ook) voorstander van het invoeren van een permanente regeiing (in
de Kieswet, dus buiten de Twv) om vervroegd stemmen mogeiijk te maken,
onder andere om de opkomst te bevorderen. Een wetsvoorstei met die
strekking is onderdeei van de verkiezingsagenda 2030.
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