Bijlage proces-verbaal O 3: bezwaren (kieskring 13, Rotterdam)
_____________________________________________________________________________
Tijdens de zitting heeft een aanwezige kiezer de volgende bezwaren ingebracht:
Beste leden van het hoofdstembureau van kieskring 13 (Rotterdam),

Mijn bezwaar heeft betrekking tot de procedure van het behandelen van de briefstemmen en wil ik een
kanttekening maken met de legitimiteit hiervan.
In Nederland is het stemgeheim een absolute topprioriteit. Daarnaast moet iemand honderd procent
geïdentificeerd worden, zodat je zeker weet wie er stemt, dat diegene mag stemmen en dat niet al gedaan
heeft.

Afgelopen Verkiezingen wilde ik graag mijn steentje als vrijwilliger in Rotterdam bijdragen. Zodoende liep ik
zondag 7 maart tijdens de e-learning cursus van het ministerie van Binnenlandse Zaken tegen het volgende
aan:
Iedere Nederlander, die 70 jaar of ouder was, mocht gebruik maken van de mogelijkheid tot het stemmen per
brief doormiddel van de stempluspas.

Echter hoeven zij zich in dit proces niet te legitimeren als rechtmatig kiezer. Hoe ingewikkeld de procedure
voor deze ouderen ook mag zijn, een kopie of scan van een ID kaart is het minste dat getoond had moeten
worden.

De briefstemteller of voorsoorteerder moest gedurende afgelopen verkiezingen "blind" aannemen dat de
persoon op het document echt bestond.
Dit was immers op geen andere manier te controleren. Tevens moest men aannemen dat de stemmers niet
beïnvloed waren bij het uitbrengen van hun stem. Bij het uitbrengen van een stem op een regulier stembureau
wordt de privacy van de kiezer wel gewaarborgd.

Na gesprekken met de Rijksoverheid, de Kiesraad en het ministerie van Binnenlandse Zaken, bleek de
argumentatie van dit besluit is dat het voor kiezers van 70 jaar en ouder lastiger was om (thuis) een kopie van
hun identiteitsbewijs te maken. 2,4 Miljoen senioren mochten eerder deze maand hun stem uitbrengen per
post.
Naar mijn mening is hier sprake van rechtsongelijkheid bij het handhaven van de identificatieplicht.
Hoewel ik heb begrip voor het humanitaire aspect, baart het me zorgen dat we deze cruciale tweestapsverificatie voor deze grote populatie overslaan.

Juist de tweestaps-verificatie aan de balie van het stembureau door 70000 vrijwilligers geeft mij vertrouwen in
het stemproces. Het stembureau-lid controleert de legitimiteit van de stemmer middels het legitimatiebewijs en
controleert de door de overheid verstrekte documenten.

De in acht genomen zorgvuldigheid van vrijwilligers en medewerkers van de gemeente bij het controleren van
de stemmen zouden naar mijn mening ook van toepassing moeten zijn bij het afhandelen van de
briefstemmen. Immers aan de balie van het reguliere stembureau moeten we ons ook identificeren om aan te
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tonen dat we legitiem stemmer zijn. En als het ID niet klopt dan wordt je niet toegelaten tot het stembureau. Of
ik het nu ben, of onze minister van Volksgezondheid.
Op grond van bovenstaande uitgangspunten ben ik van mening dat de geldigheid van de stemming in het
gedrang is en in de toekomst in ieder geval voorkomen dient te worden.

Daarnaast verwijs ik u naar het advies van de De Kiesraad van november
2020 waar eerder aandacht is gevraagd voor de mogelijke gevolgen van het ontbreken van een kopie van het
identiteitsbewijs.
Eveneens ben ik van mening dat Burgers in Nederland alleen mogen stemmen met een geldig, lees niet
verlopen, Identiteitsbewijs. Het standpunt dat ouderen minder maatschappelijk betrokken zouden zijn en
daarom minder snel een nieuw ID aanvragen houd geen stand in tijden zoals deze. Wil deze leeftijdsgroep
zich bijvoorbeeld laten vaccineren, ook een behoorlijke maatschappelijke betrokkenheid, dan laat het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weten dat 70 plussers zich alleen bij de GGD kunnen laten
vaccineren met een geldig bewijs dat niet verlopen mag zijn.
Anno 2021 zouden we allemaal een geldig ID nodig moeten hebben en was het wel zo eerlijk geweest als we
dit al bij het stemproces hadden ingevoerd.

Naar aanleiding van bovenstaande bezwaren merkt het hoofdstembureau het volgende op:
Het hoofdstembureau neemt kennis van het bezwaar en noteert dit in het proces-verbaal.
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