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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35654 
Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van 
de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19) 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 17 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, 
SGP, CDA, ChristenUnie en PVV. 
Tegen: FVD. 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Artikel I, Invoeging onderdeel Ca, en Artikel II1  
11 (Van Kooten-Arissen) over de mogelijkheid van het indienen van 
ondersteuningsverklaringen via een audiovisueel communicatiemiddel 
 
De indiener beoogt met dit amendement de mogelijkheid voor nieuwe partijen om 
ondersteuningsverklaringen te verzamelen op een manier die corona-proof is.  Daarmee 
wordt de democratie gewaarborgd zonder dat mensen een besmettingsrisico moeten 
nemen. 
 
Voor nieuwe politieke partijen die willen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 
maart 2021, wordt in de Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing Covid-19 de mogelijkheid 
geboden om, in plaats van twee weken vier weken de tijd te nemen om steunverklaringen 
te verzamelen. Om in alle kieskringen deel te kunnen nemen aan de verkiezingen, dienen 
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er 30 ingevulde steunverklaringen in alle 20 kieskringen te worden verzameld: in totaal 
600 steunverklaringen. 
 
Sinds maandag 14 december zit Nederland in een zogenaamde ‘harde lockdown’. De 
regering draagt aan alle burgers van Nederland op: ‘Werk thuis, blijf zoveel mogelijk 
binnen, beperkt contacten buiten het gezin tot max 2 personen per dag, met 1,5 meter 
afstand.’ Onder deze omstandigheden is het voor nieuwe politieke partijen ondoenlijk en 
onwenselijk om in totaal 600 mensen te vragen niet thuis te blijven, extra risico te lopen 
op besmetting door naar het gemeentehuis te gaan en daar in aanwezigheid van een 
ambtenaar van de gemeente de ondersteuningsverklaring in te vullen en te ondertekenen. 
De eis van fysieke aanwezigheid bij de ondertekening van de ondersteuningsverklaring bij 
het gemeentehuis werpt een significante belemmering op voor het vergaren van voldoende 
steun. Deze eis in huidige vorm is daarmee een beperking van de democratie. Daarnaast 
kunnen nieuwe partijen niet van ondersteuners vragen om extra risico voor zichzelf en 
voor anderen te nemen. 
 
Het werpt een haast onoverkomelijke drempel op voor nieuwe politieke partijen. Ook is de 
verplichting om 600 mensen per nieuwe partij de straat op te laten gaan en in contact te 
laten komen met anderen in strijd met de ratio van de nieuwe coronamaatregelen van het 
kabinet. 
 
Onderhavig amendement regelt dat de desbetreffende steunverklaringen ook 
via de digitale weg kunnen worden ingevuld, ondertekend en verzameld. De controle van 
het identiteitsbewijs en het invullen van de ondersteuningsverklaringen die normaal 
gesproken op het gemeentehuis plaatsvinden, kan als gevolg van dit amendement 
plaatsvinden via een digitale meeting  of conference call, zoals dat nu in coronatijd ook 
wettelijk is geregeld voor de ondertekening van notariële akten. De indiener wil hiermee de 
democratie waarborgen en het risico op coronabesmettingen zo klein mogelijk maken. 
 
De regeling is zodanig dat er via een tweezijdig communicatiemiddel contact wordt gelegd 
tussen de indiener en de gemeente/Kiesraad. De via deze communicatiemiddelen 
ingediende verklaringen worden gelijkgesteld met op het gemeentehuis gezette 
handtekeningen. 
 
Om digitale indiening mogelijk te maken wordt er door de gemeente de mogelijkheid 
geboden voor het indienen en ondertekenen op deze manier. Deze verklaringen worden 
beschouwd als gelijkwaardig aan de schriftelijk bij het gemeentehuis ingediende 
verklaringen. Om dit mogelijk te maken is naast een digitaal beveiligd platform een aantal 
wettelijke voorzieningen nodig om dit juridisch goed te regelen. Dit betreft een alternatieve 
regeling voor controle door de burgemeester of diens ambtenaar, een regeling voor herstel 
van fouten en voor aanvulling van ontbrekende verklaringen van ondersteuning. Tevens is 
voorzien in een regeling die voorkomt dat een kiezer voor dezelfde lijst zowel persoonlijk 
als digitaal een verklaring kan indienen. 
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Omdat dit wetsvoorstel niet voor 4 januari 2021 in werking getreden zal zijn, is het 
noodzakelijk om voor de bepaling over de ondersteuningsverklaringen terugwerkende 
kracht te verlenen tot die datum. 
Verworpen. Voor: PvdA, Krol, PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK en FVD.  
 
 
Artikel I, onderdeel L, invoeging onderdeel 2a 
9  10  19 (Van Otterloo) over een test voor onder andere leden van het stembureau  

 
De indiener van dit amendement stelt dat de leden van het stembureau, waarnemers en 
andere betrokkenen die in het stembureau aanwezig zijn, gedurende hun aanwezigheid in 
het stembureau, met veel mensen in contact komen. Daaronder ook ouderen en andere 
kwetsbare groepen. De indiener stelt daarom voor, naast andere maatregelen die genomen 
worden, dat deze personen kort voorafgaand aan de verkiezingen, op vrijwillige basis een 
coronatest (zo mogelijk een sneltest) kunnen ondergaan. Dat zou ook mensen die twijfelen 
om vrijwilliger te worden, over de streep kunnen halen. Naar het oordeel van indiener is 
het de taak van de overheid niet alleen de veiligheid en gezondheid van leden van het 
stembureau, maar ook de kiezer zo goed mogelijk te beschermen. Deze maatregel draagt 
daaraan bij.  
Verworpen. Voor: Krol, 50PLUS en DENK.  
 
 
Artikel I, invoeging onderdeel FFa 
8 (Van Raak) over tijdelijke regels rond opiniepeilingen en kiezersonderzoeken 
 
Indiener beoogt met dit amendement te voorkomen dat kiezers beïnvloed worden door 
vroegtijdige publicatie van verkiezingsuitslagen en peilingen als de stembureaus nog 
geopend zijn. Omdat kiesgerechtigden bij de aankomende verkiezingen in staat worden 
gesteld om enkele dagen eerder al te mogen stemmen wil de indiener voorkomen dat zij 
bij hun keuze beïnvloed worden door eerder bekend gemaakte uitslagen of peilingen. Deze 
gegevens zullen immers nooit een volledig beeld geven van de uitslag en de kiezer zal op 
basis van onvolledige of onjuiste informatie beïnvloed kunnen worden. De indiener wil niet 
verbieden dat er peilingen gehouden mogen worden of eerder begonnen wordt met de 
stemopneming maar dat ervoor wordt gekozen het vroegtijdig publiceren van 
verkiezingsuitslagen of peilingen niet toe te staan. 
Verworpen. Voor: SP, Krol, PvdD, 50PLUS, DENK en FVD.  
 
 
Moties 
 
13  21 (Öztürk) over een tracking-and-tracingsysteem 
Verworpen. Voor: Krol, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK en FVD. 
 
14 (Öztürk) over een hogere vergoeding voor stembureauleden 
Verworpen. Voor: PvdA, Krol, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK. 
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15  20 (Öztürk) over tussentijdse exitpolls zo veel mogelijk tegengaan 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, DENK, VVD, CDA,  
ChristenUnie en FVD. 
 
16 (Van Otterloo) over postverwerking op dezelfde wijze als rouwpost 
Aangehouden. 
 
17 (Van Esch) over reguliere stembureaus in de buitenlucht 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
18 (Van Raak) over stemlokalen inrichten voor mensen met coronaklachten 
Verworpen. Voor: SP, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, SGP, 
ChristenUnie en FVD. 
 
 


