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Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet
voor kiezers buiten Nederland

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 12 oktober 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD,
SGP en CDA.
Tegen: DENK, JA21, Lid Omtzigt, BBB, FVD, Groep Van Haga en PVV.

Aangenomen amendement
Artikel I, onderdeel N, onderdeel 3
10  11 (Leijten) over het tevens geldig verklaren van stemmen waar alleen een
stemvakje voor de lijst is ingekleurd
Indiener beoogt met dit amendement de stembiljetten waarbij er zowel een vakje bij de
partij ingevuld kan worden als een vakje voor een specifieke kandidaat, ook geldig te
verklaren als alleen een vakje voor een partij is ingevuld. De stem wordt dan toegerekend
aan de eerste kandidaat op de lijst. Dit voorstel sluit aan bij de regeling in artikel 15
Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming. Indiener is van
mening dat dit voldoende ruimte laat voor een voorkeursstem maar het stemmen voor
sommige mensen eenvoudiger zal maken en het aantal ongeldige stemmen kan
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verminderen. Vanwege rechtsgelijkheid wordt dit voorstel zowel gedaan voor het
voorgestelde experiment als voor de stemmen uit het buitenland.
Aangenomen. Voor: SP, BIJ1, DENK, PvdD, VVD, Lid Omtzigt, JA21, BBB, PVV en
Groep Van Haga.

Ingetrokken amendement
Diverse artikelen
13 (Omtzigt) over het verifieerbaar en natrekbaar zijn van de op iedere kandidaat
uitgebrachte stemmen
Dit amendement zorgt ervoor dat bij verkiezingen tot op kandidaatsniveau per stembureau
voor ieder inzichtelijk is hoeveel stemmen er uitgebracht zijn. Daartoe worden twee
elementen uit de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (35 489) naar
voren gehaald.
Dit amendement strekt ertoe dat de verkiezingsuitslag in zijn geheel herleidbaar is.
De wet voorziet erin dat kiezers aanwezig kunnen zijn bij de stemopneming en ook kunnen
verzoeken een geteld stembiljet te zien. De vaststelling van de uitslag gebeurt dus in de
openbaarheid.
Indieners zijn van mening dat niet alleen het proces van tellen geheel transparant dient te
zijn, maar ook het proces van het optellen van de stemmen. Daartoe wordt expliciet
vastgelegd dat het proces-verbaal van iedere kandidaat en iedere lijst het aantal stemmen
dat op die kandidaat, onderscheidenlijk die lijst is uitgebracht, bevat.
Alle proces-verbalen van alle partijen dienen onverwijld gepubliceerd te worden op het
internet. Dat betekent dat een kiezer, een kandidaat of een partij zelf de stemmen kan
optellen en kan controleren.
Het is ook expliciet de bedoeling dat alle gepubliceerde tussenstappen (de telling per
gemeente en per kieskring) ook dezelfde informatie bevat als het proces-verbaal van het
stembureau, namelijk de stemmen per kandidaat en de stemmen per lijst.
Na afloop dient de kiesraad de data te verzamelen en op een goede manier te ontsluiten.
Dit geldt voor alle verkiezingen met algemeen kiesrecht.
Ingetrokken.

