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Onderwerp 
Advies over het Tijdelijk besluit verkiezingen Covid-19 

Inleiding 
In uw brief van 8 september 2020 verzocht u de Kiesraad op korte termijn een 
advies uit te brengen over het conceptvoorstel van een Tijdelijk besluit 
verkiezingen Covid-19 (hierna: het conceptbesluit). Hierin zijn enkele afwijkingen 
van het Kiesbesluit opgenomen die noodzakelijk worden als de Tijdelijke wet 
verkiezingen COVID-19 in werking treedt. 
 
De consultatieperiode van de onderliggende Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 
is op 7 september jl. verstreken. De Kiesraad heeft vorige week eveneens over de 
tijdelijke wet geadviseerd.1 Mogelijk leidt de verwerking van de bevindingen van de 
consultatie en de advisering nog tot aanpassing van de tijdelijke wet of het 
voorgenomen conceptbesluit. De Kiesraad constateert echter dat zijn advies geen 
andere aanpassingen van het conceptbesluit nodig maakt dan die nu worden 
voorgesteld. Om die reden ziet de Kiesraad geen belemmeringen om aan uw 
adviesaanvraag te voldoen.  
 

Samenvatting 
De Kiesraad stemt in met het conceptbesluit betreffende bepalingen die afwijken 
van het Kiesbesluit. Ten aanzien van één afwijking meent de Kiesraad dat er 
sprake is van een omissie. Geadviseerd wordt om die te herstellen. 
 
 
 

                                                
1 Advies over de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 (advies van 7 september 2020, te vinden op 
www.kiesraad.nl), Den Haag: Kiesraad 2020. 

https://www.kiesraad.nl/adviezen-en-publicaties/adviezen/2020/september/10/advies-over-de-tijdelijke-wet-verkiezingen-covid-19
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Tijdelijke afwijkingen van het Kiesbesluit 
In het Kiesbesluit zijn enkele uitwerkingen opgenomen van de regels en 
procedures die in de Kieswet zijn bepaald. Gezien het voornemen om van enkele 
regels en procedures uit de Kieswet af te wijken vanwege bepaalde 
beschermende maatregelen rondom de Covid-19-pandemie, is het nodig om ook 
tijdelijk af te wijken van enkele bepalingen van het Kiesbesluit. 
 
In het conceptbesluit wordt afgeweken van de bepaling dat in het stemhokje een 
lessenaar met rood schrijfgerei aanwezig is. Deze bepaling is neergelegd in artikel 
J 5, tweede lid, van het Kiesbesluit. De omstandigheid dat het potlood al in het 
stemhokje moet liggen, maakt het voor stembureauleden moeilijk om de 
noodzakelijke hygiënevoorschriften na te leven. Gemeenten kunnen de 
stembureauleden namelijk instrueren het potlood telkens voor regelmatige 
reiniging in te nemen en opnieuw te verstrekken, of er zelfs voor kiezen om de 
potloden eenmalig te laten gebruiken. Hierin wordt door het conceptbesluit 
voorzien door te bepalen het potlood wordt uitgereikt in plaats van dat het in het 
stemhokje klaarligt.  
 
De Kiesraad merkt op dat door het buiten toepassing verklaren van het volledige 
tweede lid van artikel J 5 van het Kiesbesluit, eveneens een afwijking ontstaat over 
de aanwezigheid van de lessenaar in het stemhokje. Dat is ten onrechte. De 
lessenaar – in de praktijk veelal een plank in het stemhokje – wordt door de kiezer 
namelijk gebruikt om het stembiljet op te leggen en blijft daarvoor van belang. De 
Kiesraad adviseert u deze omissie te herstellen door de aanwezigheid van de 
lessenaar in het conceptbesluit op te nemen. 
 
De Kiesraad kan zich vinden in de overige in dit conceptbesluit opgenomen 
afwijkingen van het Kiesbesluit en ziet dan ook geen aanleiding tot nadere 
opmerkingen. 
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J.G.C. Wiebenga,    P.J. Young, 
voorzitter      secretaris-directeur 
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