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Geachte bestuurscollege, 
  
Op woensdag 15 maart 2023 vinden er gelijktijdig verkiezingen plaats voor de 
leden van de eilandsraad en voor de leden van het kiescollege voor de Eerste 
Kamer. Graag informeer ik u over zaken die voor deze gecombineerde 
verkiezingen van belang zijn. 
 
Als bijlage bij deze brief is daarom een circulaire gevoegd met voor deze 
gecombineerde verkiezingen relevante informatie. Vriendelijk verzoek ik u deze 
circulaire zo spoedig mogelijk ter hand te stellen aan degenen die zijn belast met 
de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen, en aan hen te vragen om 
rekening te houden met de inhoud van de circulaire. Delen van de circulaire, zoals 
de informatie omtrent het verlenen van de volmacht, zijn ook al eerder via de 
mail met de gezaghebber/regeringscommissaris of betrokken ambtenaren 
gedeeld.   
 
Graag vraag ik verder nog uw aandacht voor het volgende. 
 
Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen 
Op 1 januari 2023 is de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen 
(NPVV) in werking getreden, waarmee de Kieswet op het punt van de 
uitslagvaststelling ingrijpend is gewijzigd.[1] Doel van deze wet is het creëren van 
mogelijkheden om tijdig, voor de vaststelling van de uitslag van een verkiezing, 
eventuele (tel)fouten te constateren en op een transparante en controleerbare 
manier te corrigeren. Dit verkleint de kans dat er op het laatste moment nog tot 
een hertelling moet worden besloten of dat er een uitslag wordt vastgesteld die 
fouten bevat. Eind november heeft het ministerie een digitale bijeenkomst 
georganiseerd met de betrokken ambtenaren van de openbare lichamen om hen 
voor te bereiden op de uitvoering van deze wet. Het ministerie ondersteunt hen 
daarnaast met factsheets en indien gewenst met aanvullende (digitale) 
bijeenkomsten of andere vormen van ondersteuning. Ook zullen de openbare 
lichamen vanaf 2023 een extra structurele vergoeding ontvangen voor de 
organisatie van de verkiezingen. Deze wordt in het voorjaar in het BES-fonds 

 
[1] Stb. 2022, 292. 
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verwerkt. De indicatieve bedragen per openbaar lichaam zijn circa €6.700 voor 
Bonaire, €3.000 voor Sint Eustatius en €2.450 voor Saba. 
 
Een van de belangrijkste onderdelen van de nieuwe wet is dat het bestuurscollege 
een stembureau voor het openbaar lichaam (SOL) moet instellen, dat op de dag 
na de stemming een openbare zitting houdt. Het SOL stelt de totalen voor het 
openbaar lichaam vast. De gezaghebber of regeringscommissaris heeft hierin 
geen rol. Hij is namelijk de voorzitter van het centraal stembureau, dat een aantal 
controlerende taken heeft, en de definitieve uitslag van de verkiezingen vaststelt. 
Om tegen te gaan dat personen hun eigen werk controleren, sluit de wet uit dat 
iemand én lid is van het centraal stembureau én lid is van het SOL. 
De bijgevoegde circulaire bevat meer informatie over de NPVV. 
 
De gevolgen van de inwerkingtreding van de NPVV passen in een ontwikkeling die 
al eerder is ingezet, namelijk dat verkiezingen voor de organisatie van het 
openbaar lichaam meer zijn dan een kort en afgebakend project. Er zijn bijna elk 
jaar verkiezingen en deze vragen zoals u bekend is veel aan voorbereiding en 
organisatie, zowel van het projectteam verkiezingen van het openbaar lichaam als 
van samenwerking met andere afdelingen dan wel de inzet van ambtenaren 
tijdens de verkiezingsperiode. Graag bedank ik u daarom voor de aandacht die u 
heeft voor de inzet van de medewerkers van het openbaar lichaam bij de 
verkiezingen en vraag uw extra aandacht voor het feit dat de gevolgen van deze 
wetswijziging het nodige zal vergen van het openbaar lichaam. Waar nodig 
ondersteunen wij u hier graag bij en zetten wij het overleg met uw medewerkers 
graag voort.  
 
Het proces rondom het verlenen van een volmacht  
Gelet op de eerdere aandacht voor het hoge aantal volmachten dat wordt 
verleend op de openbare lichamen, zou ik u graag aanvullende informatie 
verschaffen over de procedure rondom het aanvragen van een schriftelijke 
volmacht, en de mogelijkheden ter bestrijding van het verkeerd gebruik van en 
(een poging tot) misbruik van volmachten. In de circulaire vindt u een overzicht 
van de maatregelen die hiertoe genomen (kunnen) worden. Daarnaast heeft er op 
25 januari een overleg plaatsgevonden tussen de openbaar lichamen, het 
openbaar ministerie, de Kiesraad en het ministerie van BZK over de communicatie 
rond het gebruik van volmachten en hoe om te gaan met signalen van misbruik. 
 
Stembiljetten en overige verkiezingsbescheiden 
Het openbaar lichaam ontvangt de stempassen, schriftelijke volmachten, 
stembiljetten en een aantal overige verkiezingsbescheiden volgens de daartoe 
gemaakte werkafspraken met het ministerie van BZK. In de bijlagen bij deze 
circulaire treft u specificaties aan van een aantal van deze bescheiden. In de 
circulaire informeer ik u over deze specificaties en hoe zij gebruikt kunnen worden 
om de echtheidskenmerken van de passen te controleren.  
 
Bijzonderheden rond coronamaatregelen 
Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 en de 
eilandsraadverkiezingen op Sint Eustatius in oktober 2020, moest er bij de keuze 
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en inrichting van de stemlokalen rekening worden gehouden met 
coronamaatregelen zoals het kunnen houden van 1,5 meter afstand. De Tijdelijke 
wet verkiezingen covid-19 is per 1 juli 2022 komen te vervallen.  
 
Op dit moment is er geen noodzaak tot het nemen van coronamaatregelen en 
naar de stand van nu hoeven openbare lichamen de stemlokalen dus niet in te 
richten met inachtneming van coronamaatregelen. Er zal ook geen inzet van het 
instrument van vervroegd stemmen zijn bij deze verkiezingen. Hoe corona zich in 
de komende periode verder ontwikkelt, is echter op dit moment nog niet geheel te 
voorzien. Ik adviseer u daarom in de voorbereiding van deze verkiezingen er toch 
rekening mee te houden dat het op een later moment alsnog nodig kan zijn om 
de stemlokalen met inachtneming van coronamaatregelen in te richten.  
 
Ik wens u en de hele organisatie van het openbaar lichaam veel succes bij de 
voorbereidingen van de verkiezingen. En dank u en uw medewerkers voor de niet 
aflatende inzet voor een zorgvuldige en betrouwbare uitvoering van ons 
verkiezingsproces. 
  
Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
 
Hanke Bruins Slot 
 


