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Via deze nieuwsbrief worden gemeenten door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) geïnformeerd over actuele ontwikkelingen rond de organisatie van 
verkiezingen.  
 
In deze nieuwsbrief 

1. Hoe ervoor te zorgen dat kiezers (en stembureauleden) zich veilig voelen in het stemlokaal;  
2. Wijziging Tijdelijke regeling covid-19; 
3. Nog op zoek naar (reserve)stembureauleden? 
4. Handreiking publiceren processen-verbaal; 
5. Internationale waarnemers bij de gemeenteraadsverkiezingen; 
6. Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen. 
 

Dit is naar verwachting de laatste nieuwsbrief voor de gemeenteraadsverkiezingen. De projectleiders 
verkiezingen worden nog geïnformeerd over de bereikbaarheid van het ministerie tijdens de 
verkiezingsdagen. De komende week wordt in de toolkit ook nog een infographic geplaatst over de telling en 
uitslagvaststelling; deze is bedoeld voor communicatie richting kiezers.  
 
Wij wensen u veel succes bij de laatste voorbereidingen en tijdens de verkiezingsdagen! 

 
1. Hoe ervoor te zorgen dat kiezers (en stembureauleden) zich veilig voelen in het 

stemlokaal 
Een aantal fracties uit de Tweede Kamer heeft op 24 februari bij de minister van BZK extra aandacht 
gevraagd voor kwetsbare kiezers en hun mogelijkheden om 1,5 meter afstand te houden in het stemlokaal. 
In de brief van 18 februari 2022 aan de burgemeesters deed de minister van BZK eerder de nadrukkelijke 
oproep om de stemlokalen zodanig in te richten dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden voor 
kiezers die dat willen. Ook blijft het verplicht om kuchschermen te plaatsen op of voor de tafel van het 
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2 
 

stembureau. In de beantwoording van de Kamervragen op 25 februari heeft de minister van BZK geschreven 
er vertrouwen in te hebben dat gemeenten er alles aan doen om de stemlokalen zo in te richten dat kiezers 
gedurende het stemproces voldoende afstand kunnen houden. In dit verband vraagt de minister uw aandacht 
ervoor dat kiezers die dat willen, ook in een eventuele wachtrij voor of in het stemlokaal afstand kunnen 
houden. En nadrukkelijk wordt u erop gewezen dat ook communicatie richting de kiezers voorafgaand aan de 
verkiezingen over de mogelijkheden om afstand te houden, zeer belangrijk is. Bij de betreffende  
communicatie kunt u deze infographic over de voorzorgsmaatregelen in het stemlokaal gebruiken.  
 
Recent zijn de coronamaatregelen versoepeld. Niet alle gemeenten hebben daardoor in de begeleidende 
informatie bij de stempas de meest actuele informatie over de maatregelen in het stemlokaal kunnen geven. 
Wij vragen u daar nog extra aandacht aan te besteden in uw communicatie aan de kiezer. Let op: maak ook 
gebruik van de beschikbare posters voor bij de ingang van het stemlokaal. Dat maakt het voor kiezers helder 
welke regels er gelden. U vindt de actuele posters in de verkiezingentoolkit. En instrueer om verwarring te 
voorkomen uw stembureauleden goed over de van toepassing zijnde maatregelen. Zie daarvoor de 
aanvullende instructie coronamaatregelen stemlokaal.  
 
Chirurgische mondneusmaskers type II-R 
Kiezers die dat willen, kunnen een mondkapje of chirurgisch mondneusmasker dragen in het stemlokaal. In 
principe nemen zij zelf een mondkapje of mondneusmasker mee. De chirurgische mondneusmaskers type 
II-R die gemeenten in de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen hebben aangeschaft, zijn bedoeld 
voor stembureauleden en tellers. Wel zullen er mogelijk gemeenten zijn die deze ook ter beschikking kunnen 
stellen aan kiezers die daarom verzoeken. Mocht dat voor uw gemeente het geval zijn, dan wordt u verzocht 
om kiezers die daarnaar vragen, in het stemlokaal een chirurgisch mondneusmasker te verstrekken.  
 
 

2. Wijziging Tijdelijke regeling verkiezingen covid-19 
De landelijke versoepelingen van de coronamaatregelen van 25 februari jl. worden ook verwerkt in een  
wijziging van de Tijdelijke regeling verkiezingen covid-19. Deze wijziging van de Tijdelijke regeling zal 
spoedig, en zeker vóór de gemeenteraadsverkiezingen, in werking treden. De inhoud van de wijziging sluit 
aan bij de informatie uit de brief van 18 februari 2022 van de minister van BZK aan alle burgemeesters. Die 
brief aan de burgemeesters heeft u als bijlage bij nieuwsbrief 7 ontvangen.  
 
Inhoud van de regeling: 

1. In lijn met de landelijke versoepelingen zijn enkele hygiëne- en beschermingsmaatregelen niet langer 
verplicht, zoals het dragen van een mondkapje/mondneusmasker, de gezondheidscheck voor kiezers 
die hulp vragen bij het stemmen en het schoonmaken van de werkplek van het stembureaulid.  
Een overzicht van de maatregelen die in verband met covid-19 nog wél gelden in het stemlokaal 
vindt u in de factsheet aanvullende instructie coronamaatregelen stemlokaal en in de checklist 
inrichting stemlokalen.  

2. Er wordt een grondslag gecreëerd voor de mogelijkheid tot het aanwijzen van tellers door het college 
van burgemeester en wethouders, die het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen 
kunnen bijstaan bij de telwerkzaamheden. Deze grondslag ontbrak per abuis nog.  

3. In de modellen K-1 en K-2 zat nog een kleine omissie. Per abuis stond in de processen-verbaal 
vermeld dat deze door de voorzitter en ten minste vier andere leden ondertekend moeten worden, 
terwijl dit moet zijn de voorzitter en ten minste drie andere leden. In de modellen in de toolkit 
verkiezingen is dit al op 6 januari 2022 hersteld; dit wordt nu ook vastgelegd in de formele modellen. 

 
Regels digitale zitting blijven van kracht 
Mogelijk ten overvloede wordt u erop geattendeerd dat de versoepelingen van de coronamaatregelen géén 
consequenties hebben voor de regels rond het digitaal bijwonen van de zitting van het centraal stembureau 
tot vaststelling van de uitslag op 21 maart 2022. Deze regels volgen uit de Tijdelijke wet (zie artikel 23m van 
de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) en blijven bestaan. Zoals bekend, houden deze regels in dat de 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/25/antwoorden-op-kamervragen-over-voorbereiding-gemeenteraadsverkiezingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/01/27/infographic-maatregelen-in-het-stemlokaal
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/10/14/modellen-verkiezingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/inlegvel-hygiene--en-gezondheidsmaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/inlegvel-hygiene--en-gezondheidsmaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/02/17/nieuwsbrief-7-17-02-2022-gemeenteraadsverkiezingen-2022
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/inlegvel-hygiene--en-gezondheidsmaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/03/checklist-inrichting-stemlokalen-en-grote-stem--of-tellocaties
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/03/checklist-inrichting-stemlokalen-en-grote-stem--of-tellocaties
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zitting van het centraal stembureau digitaal moet kunnen worden bijgewoond en dat belangstellenden ook 
langs digitale weg het woord moeten kunnen voeren tijdens deze zitting. Voor meer informatie, zie de 
Handreiking digitale zitting hoofdstembureau en centraal stembureau.  
 
 

3. Nog op zoek naar (reserve)stembureauleden? 
Elk stembureau moet uit ten minste vier personen bestaan. Een aantal gemeenten is nog op zoek naar 
stembureauleden (in het bijzonder voorzitters) en tellers. Ook zijn er gemeenten die nog zoeken naar 
reserveleden om uitval door hoge besmettingsaantallen op te kunnen vangen. 
Gemeenten is eerder geadviseerd om afspraken te maken met omliggende gemeenten voor uitwisseling van 
eventuele reserves. Daarnaast is het advies om bij de ambtelijke leiding extra aandacht te vragen voor de 
inzet van de ambtelijke organisatie op de verkiezingsdagen. 
Eerder heeft het ministerie het aanbod gedaan om ook te werven onder rijksambtenaren. Zij melden zich dan 
rechtstreeks bij de gemeente en volgen daar de training. De afgelopen weken zijn de gemeenten die zich bij 
BZK hebben gemeld via diverse interne kanalen onder de aandacht gebracht bij Rijksambtenaren. Ook op 
www.elkestemtelt.nl worden deze gemeenten genoemd. Vanaf de sociale media kanalen van BZK en van de 
Rijksoverheid wordt naar deze pagina verwezen. Wilt u de zoektocht van uw gemeente ook onder de 
aandacht brengen?: Geef dit dan zo spoedig mogelijk door via postbus.verkiezingen@minbzk.nl en vermeld 
daarbij de link van de aanmeldpagina op uw gemeentelijke website en waar u specifiek naar op zoek bent 
(reserves, voorzitters, stembureauleden, tellers).   
Om misverstanden te voorkomen: er is geen landelijke reservepool waar gemeenten een beroep op kunnen 
doen. Bij de Tweede Kamerverkiezing is hier slechts beperkt gebruik van gemaakt.  

 
 

4. Handreiking publiceren processen-verbaal 
De VNG, de NVVB, de Kiesraad en het ministerie van BZK hebben gezamenlijk een nieuwe versie opgesteld 
van de ‘Handreiking voor het publiceren van diverse bestanden in het kader van de verkiezingsuitslag’. De 
Handreiking is bij deze nieuwsbrief gevoegd en is in de toolkit geplaatst. Deze handreiking beschrijft de 
werkwijze voor de publicatie van alle bestanden die op de gemeentelijke website moeten worden 
gepubliceerd. Ook bevat deze vernieuwde handreiking vereenvoudigde stappenplannen voor de publicatie 
van de bestanden.  
Let op: Bijna alle bestanden moeten direct nadat de burgemeester de opgave N 11 met stemtotalen van de 
gemeente heeft vastgesteld, worden gepubliceerd op de bij de Kiesraad bekende publicatielocatie van de 
gemeente. Dat moet onverwijld, wat betekent zo snel mogelijk donderdagmiddag 17 maart en uiterlijk 
vrijdag 18 maart, zodat kiezers hier kennis van kunnen nemen voorafgaand aan de zitting van HSB/CSB. 
Deze bestanden blijven minimaal 3 maanden op de website van de gemeente staan. 
 
 

5. Internationale waarnemers bij de gemeenteraadsverkiezingen  
De organisaties Democracy Volunteers en het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van 
Europa hebben zich bij BZK gemeld als internationale waarnemers voor de gemeenteraadsverkiezingen. BZK 
is goed bekend met deze partijen. Democracy Volunteers heeft drie keer eerder verkiezingen in Nederland 
waargenomen; de laatste keer was in 2019 bij de Europees Parlementsverkiezingen. Het Congres van Lokale 
en Regionale Overheden van de Raad van Europa komt voor de derde keer de Nederlandse 
gemeenteraadsverkiezingen waarnemen. Ingevolge de Kieswet (artikel J 39) is de minister van Buitenlandse 
Zaken verantwoordelijk voor de formele toelating van waarnemers en dient hij hen accreditatie te verlenen. 
Die accreditatie is inmiddels verleend.  
 
Afspraken die zijn gemaakt met de internationale waarnemers over de werkwijze 

• Op 14/15/16 maart 2022 hebben internationale waarnemers het recht om in het stemlokaal 
aanwezig te zijn, gedurende de gehele tijd dat het stembureau zitting heeft. De voorzitter en de 

 
     

 
      

       
 

  
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2021/12/15/handreiking-digitale-zitting
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/werken-op-een-stembureau??
mailto:postbus.verkiezingen@minbzk.nl
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leden van het stembureau kunnen vragen van de waarnemers beantwoorden of, als zij het antwoord 
niet weten, doorverwijzen naar de gemeente. 

• Vanzelfsprekend gaat het stemmen voor, dus als het te druk is, kan de waarnemers worden verteld 
dat ze geduld moeten hebben bij het beantwoorden van de vragen. De voorzitter kan de waarnemers 
ook aanwijzingen geven waar ze wel of niet mogen staan (bijv. in de waarnemingszone). Het 
stemgeheim en het belang dat het stembureau overzicht blijft houden op het uitbrengen van de 
stemmen, zijn hierbij bepalend. 

• De waarnemers zijn herkenbaar aan een badge, waarop staat dat zij internationaal waarnemer zijn 
voor de gemeenteraadsverkiezing. Deze moeten zij zichtbaar dragen. Ook moet iedere waarnemer 
desgevraagd aan de voorzitter van het stembureau een brief van het ministerie van BZK kunnen 
tonen, waaruit blijkt dat hij of zij een internationale waarnemer is.  

• De waarnemers worden door BZK van tevoren geïnformeerd dat zij, als zij foto’s willen maken in het 

stemlokaal, dit zodanig moeten doen dat het stemgeheim niet wordt geschonden en rekening wordt 
gehouden met de privacy van de kiezers. Stembureauleden, kiezers en tellers mogen niet herkenbaar 
in beeld worden gebracht.  

• Waarnemers moeten strikte neutraliteit in acht nemen en zich aan de Nederlandse wet- en 
regelgeving houden. Waarnemers mogen geen blijk geven van hun politieke gezindheid en mogen 
zich niet in de verkiezingsprocedure mengen. Als de voorzitter of leden van het stembureau 
vaststellen dat de waarnemers zich daar niet aan houden, moeten zij de waarnemers daarop 
aanspreken. U wordt verzocht om ook BZK hier direct over te informeren. Het is mogelijk dat de 
waarnemers worden vergezeld door tolken of begeleiders. Deze hebben niet de status van 
waarnemer. De waarnemers worden door het ministerie van BZK tevoren geïnformeerd dat hun 
begeleiders zich op dezelfde wijze moeten gedragen als de waarnemers. 

 
 

6. Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Het ministerie van BZK evalueert de gemeenteraadsverkiezingen. Deze evaluatie bestaat uit verschillende 
onderdelen, waarbij ook de gemeenten worden betrokken. De corona-omstandigheden bij deze verkiezingen 
en de organisatie van vervroegd stemmen zijn belangrijke aandachtsgebieden in de evaluatie. Voor de 
evaluatie wordt een aantal onderzoeken uitgevoerd in de vorm van o.a. vragenlijsten, gesprekken in 
focusgroepen en data-analyse. 
Ten behoeve van de evaluatie zullen de volgende externe bureaus in de komende periode contact opnemen 
met de verkiezingscoördinatoren:   

• Andersson Elffers Felix (AEF) (in het kader van de evaluatie financiële compensatie covid-
maatregelen); 

• I&O research (over ervaringen van gemeenten en verzameling kengetallen in het kader van de 
organisatie van verkiezingen). 

Wij vragen uw medewerking aan de evaluatie. De evaluatie wordt na de gemeenteraadsverkiezingen aan de 
Tweede Kamer gezonden en op die wijze publiek toegankelijk. 
 
Voor gemeenten zijn de volgende onderdelen van de evaluatie van belang:  

• Evaluatie financiële compensatie covid-maatregelen: Ten behoeve van de extra covid-maatregelen bij 
deze gemeenteraadsverkiezingen ontvangen gemeenten in totaal € 30,4 mln. aan compensatie. Met 
de VNG is afgesproken dat deze compensatie alsmede de verdeelsleutel onder gemeenten worden 
geëvalueerd. BZK heeft Andersson Elffers Felix (AEF) opdracht gegeven om deze evaluatie uit te 
voeren. Verkiezingscoördinatoren kunnen door AEF worden benaderd om hierover een (online) 
vragenlijst in te vullen. Voorafgaand aan de verkiezingen worden verkiezingscoördinatoren door AEF 
geïnformeerd welke informatie hiervoor van belang is. 

 
• Vragenlijst verkiezingscoördinatoren: Om de voorbereidingen en de organisatie van de 

gemeenteraadsverkiezingen te evalueren wil BZK inzicht krijgen in de ervaringen bij deze 
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verkiezingen en in een aantal kengetallen. BZK heeft I&O research opdracht gegeven hiervoor een 
vragenlijst op te stellen. Kort na de verkiezing worden verkiezingscoördinatoren door I&O research 
benaderd voor het invullen van deze (online) vragenlijst. Voor deze vragenlijst is het handig om in 
elk geval de volgende informatie gereed te hebben:  

o Aantal stemlocaties (aantal locaties waar een of meer stembureaus gevestigd waren) op 14, 
15 en 16 maart in uw gemeente 

o Aantal uitgebrachte stemmen per dag 
o Informatieverstrekking aan kiezers, in het bijzonder hoe niet-Nederlandse kiezers zijn 

geïnformeerd 
o Stembureauleden 

 Totaal aantal stembureauleden en tellers in uw gemeente in de categorieën 
voorzitters, stembureauleden en tellers   

 Aantal stembureauleden die voor de eerste keer werkzaam waren in een stembureau  
 Aantal stembureauleden die zijn afgemeld in de week voorafgaand aan de verkiezing  
 Vergoeding aan stembureauleden en tellers  

o Cijfers over stempassen en volmachten 
 Totaal aantal verzonden stempassen (met ook een aparte categorie vervangende 

stempassen) 
 Aantal geregistreerde stempassen in Register Ongeldige Stempassen (ROS) 
 Aantal aanvragen schriftelijke volmachtbewijzen. 

 
• Focusgroepen: Er worden gesprekken in focusgroepen georganiseerd met voorzitters van 

stembureaus en stembureauleden. Een aantal gemeenten heeft inmiddels een verzoek ontvangen om 
voor deze focusgroepen voorzitters en stembureauleden aan te dragen. Bij de uitvraag onder 
gemeenten houden we rekening met de spreiding van betrokken gemeenten over Nederland en een 
verdeling tussen grote en kleine gemeenten. 

 
• Steekproef toegankelijkheid: In opdracht van het ministerie van BZK onderzoekt het bureau 

Ongehinderd de toegankelijkheid van stemlokalen. Op 14, 15 of 16 maart worden in circa 
25 gemeenten enkele stemlokalen bezocht om de toegankelijkheid ter plaatse te kunnen vaststellen. 
De inspecteurs van Ongehinderd kunnen zich identificeren met een officiële brief van het ministerie 
van BZK. De inspecteurs zullen bij het uitvoeren van hun inspectie foto’s nemen. Met hen is 
afgesproken dat stembureauleden, kiezers en tellers niet herkenbaar in beeld worden gebracht en 
dat kentekens en andere privacygevoelige informatie onherkenbaar worden gemaakt. 

 
• Meting stemlokalen: Om inzicht te krijgen in de aantallen en het type stemlokalen laat BZK op basis 

van data-analyse onderzoek doen. Deze data-analyse wordt uitgevoerd door de Open State 
Foundation (OSF). Voor deze data-analyse wordt gebruikgemaakt van onder andere de informatie uit 
de processen-verbaal en de openbare informatie afkomstig van waarismijnstemlokaal.nl. 

 
Contact 
Met vragen over de gemeenteraadsverkiezingen kunt u terecht bij het Informatiepunt Verkiezingen. De 
medewerkers zijn iedere werkdag van 09:00-17:00 uur te bereiken via mail (informatiepunt@kiesraad.nl) en 
telefoon (070 - 426 7329). Op de verkiezingsdagen gelden ruimere openingstijden. Het Informatiepunt is een 
gezamenlijk initiatief van het ministerie van BZK en de Kiesraad.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wilt u een collega of uzelf voor deze nieuwsbrief aanmelden of wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Stuur dan een e-mail aan postbus.verkiezingen@minbzk.nl. 
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