Er zijn zeven openbare reacties ontvangen, waarop hieronder wordt gereageerd.
De regering is verheugd dat Ieder(in), de organisatie die twee miljoen mensen met een beperking
of chronische ziekte in Nederland vertegenwoordigt, het wetsvoorstel een goede basis vindt om
verkiezingen in coronatijden op een veilige en toegankelijke wijze te organiseren. Ieder(in) vraagt
of er scenario’s zijn gemaakt voor verkiezingen met de strengste coronamaatregelen zoals die in
maart jl. van kracht waren. Het kader dat geldt in de stemlokalen is gegrond op het advies van het
RIVM dat is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke inzichten t.a.v. het nieuwe coronavirus
(SARS-CoV-2) en de ziekte covid-19. Daarnaast is uitgegaan van de in Nederland geldende
maatregelen vanuit de Rijksoverheid. Deze maatregelen zijn in essentie sinds maart van dit jaar
gelijk gebleven, zoals het in acht nemen van de 1,5 meter, thuisblijven bij klachten en je laten
testen en de hygiënevoorschriften. De vraag of in maart volgend jaar dezelfde maatregelen van
kracht zijn valt uiteraard moeilijk te beantwoorden. In de voorbereiding van de verkiezing wordt
hier echter wel vanuit gegaan. Met de huidige maatregelen kunnen de verkiezingen ook op een
veilige manier plaatsvinden als de strengere maatregelen uit het afgelopen voorjaar gelden.
In reactie op de aandachtspunten die Ieder(in) meegeeft, merkt de regering allereerst op dat de
checklist met toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen voor de komende verkiezingen de norm
blijft. Ook bij het selecteren van nieuwe locaties moeten gemeenten rekening houden met de
toegankelijkheid van deze locaties. Ook kiezers met een beperking moeten immers de mogelijkheid
hebben om hun stem zelf uit te kunnen brengen. Daarbij heeft de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK) wel oog voor de lastige opgave die gemeenten hebben om voldoende
geschikte locaties te vinden, en zij zullen in die afweging ingevolge de Kieswet aan de
gemeenteraad moeten verantwoorden of dit gevolgen heeft voor de fysieke toegankelijkheid van
dat betreffende stemlokaal.
De begrijpelijkheid en toegankelijkheid van de communicatie en de voorlichting heeft
eveneens de aandacht van de minister van BZK. Dat geldt evenzeer voor de instructie van
stembureauleden over de omgang en bejegening van kiezers met een beperking. Naar aanleiding
van het Actieplan toegankelijk stemmen wordt met het oog op de Tweede Kamerverkiezing een
trainingsmodule voor stembureauleden ontwikkeld waarin aandacht is voor de toegankelijkheid van
de verkiezingen.
In een andere reactie op de internetconsultatie wordt gesuggereerd om stemmen via DigiD
mogelijk te maken. Ook de VNG en NVVB hebben in hun advies aandacht gevraagd voor
internetstemmen. De minister van BZK heeft eerder geschreven dat de regering de verkiezingen
niet kwetsbaar wil maken voor digitale dreigingen, en daarom nu geen voornemens heeft om de
stap te zetten om elektronisch stemmen mogelijk te maken1.
Een inzender heeft geopperd om kiezers thuis een stemlocatie en tijd te laten reserveren. Een
dergelijk systeem vergt een grote inzet voor gemeenten om te ontwikkelen en laten functioneren,
en werpt daarnaast praktische drempels op om te gaan stemmen. Ook is er geen garantie dat
kiezers die reserveren op dat tijdstip een rustig stemlokaal aantreffen. Wel is het ministerie van
BZK in overleg met de VNG en NVVB over instrumenten om kiezers voor te lichten, om zo gespreid
mogelijk over de verkiezingsdag te gaan stemmen zodat piekmomenten worden voorkomen.
Feitelijk onjuist is de constatering in een van de reacties dat het wetsvoorstel zou regelen dat de
kiezer niet mag stemmen, tenzij hij een recente negatieve testuitslag over kan leggen, of zich laat
testen in het stemlokaal. Daarvan is geen sprake: alle kiezers krijgen vóór de verkiezing thuis
informatie over een gezondheidscheck. Kiezers moeten voor zichzelf thuis de vragen uit die
gezondheidscheck beantwoorden. Als een kiezer een of meer vragen met ja beantwoordt, kan hij,
gelet op de gezondheidsrisico’s voor andere kiezers, niet naar het stemlokaal om te stemmen,
maar is hij aangewezen op het uitbrengen van zijn stem per volmacht. Deze beperking van de
wijze waarop een (beperkte) groep kiezers kan stemmen, is noodzakelijk met het oog op het
beschermen van de volksgezondheid.
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Artikel 5 van het wetsvoorstel regelt dat, indien de omstandigheden in verband met het
coronavirus daartoe nopen, burgemeester en wethouders tot een dag voor de dag van de
stemming een andere dan een eerder aangewezen locatie kunnen aanwijzen voor de zitting van
een stembureau. De aanwijzingen worden onverwijld op een algemeen toegankelijke wijze
elektronisch openbaar gemaakt. De suggestie in de internetconsultatie om de burgemeester op te
dragen om tevens bij de ingang van de oorspronkelijke locatie een bericht te bevestigen om
kiezers daarover te informeren, is overgenomen. Ook de Kiesraad heeft hiertoe geadviseerd.
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