
COVID-19 en verkiezingen in andere landen

1. Oostenrijk

• In 2020 jaar geen landelijke verkiezingen, wel enkele regionale verkiezingen (betreft
verkiezingen die eerder dit jaar zijn uitgesteld)

• Oostenrijk voorziet niet de introductie van nieuwe vormen van stemmen als gevolg van
COVID-19. In Oostenrijk kunnen kiezers sinds 2007 ook per brief stemmen.

• Voor kiezers die hun huis niet kunnen verlaten kent Oostenrijk mobiele stembureaus. Voor
deze stembureaus zullen dezelfde hygiëne maatregelen gelden die gelden in de stemlokalen.

Beschermingsmaatregelen bij stemmen:

• In stemlokaal afstand houden, minimaal 1 meter. Aantal personen tegelijk in stemlokaal is
beperkt tot minimum. Kiezer moet na het uitbrengen van cle stem onmiddellijk stemlokaal
verlaten. Waar mogelijk gescheiden in- en uitgang in stemlokaal.

• Kiezers moeten mondkapjes dragen (zelf meenemen, anders krijgt men een mondkapje bij
ingang stemlokaal) en handen schoonmaken bij ingang.

• Eigen pen/potlood meenemen. Kiezer die geen eigen pen/potlood meeneemt kan er een
krijgen die niet meer wordt gebruikt.

• Kiezer moet ID-bewijs aan stembureau tonen zonder dat stembureau het ID-bewijs hoeft aan
te raken.

• Stemhokjes moeten geregeld worden schoongemaakt. Stemlokaal moet geventileerd zijn.
• Stembureauleden dragen mondkapjes of facevisors en handschoenen. Handschoenen worden

elk uur vervangen.

2. Spanje

• In 2020 geen landelijke verkiezingen
• Op 12 juli 2020 zijn verkiezingen gehouden voor regionale parlementen in Baskenland en

Galicië. Die verkiezingen hadden in april 2020 moeten plaatsvinden maar zijn toen uitgesteld.

• Baskenland en Galicië introduceren geen nieuwe vormen van stemmen als gevolg van
COVID-19. In Spanje is briefstemmen mogelijk. Er worden maatregelen getroffen (wijze van
aanvragen, verruimen van termijnen) om het aanvragen van briefstemmen makkelijker te
maken met name voor personen van 65-jaar en ouder.

Beschermingsmaatregelen1bij stemmen:

• In stemlokaal afstand houden (minimaal 1 meter, maximaal 2 meter). Routemarkeringen in
stemlokalen en borden met regels. Stemlokalen moeten een desinfecterende reiniging
ondergaan. Geen stemlokalen in zorginstellingen of complexen waar ouderen wonen.

• Aantal personen tegelijk in stemlokaal is beperkt tot minimum. Kiezers die 65-jaar zijn of
ouders hebben voorrang. Kiezer moet na het uitbrengen van de stem onmiddellijk stemlokaal
verlaten. Waar mogelijk gescheiden in- en uitgang in stemlokaal.

• Bewaking bij de ingang van stemlokaal om toegang tot stemlokaal te reguleren en om toe te
zien op de handhaving van de regels.

• Kiezers moeten mondkapjes en handschoenen dragen (zelf meenemen, anders krijgt men het
aangereikt bij ingang stemlokaal).

• Eigen pen/potlood meenemen. Kiezer die niet heeft kan er een krijgen die niet meer wordt
gebruikt.

• Kiezer moet ID-bewijs aan stembureau tonen zonder dat stembureau het ID-bewijs hoeft aan
te raken.

• Stemhokjes moeten geregeld worden schoongemaakt. Stemlokaal moet geventileerd zijn.
• Stembureauleden moeten mondkapjes (elk stembureaulid krijgt er 4) én facevisors en

handschoenen dragen.

1 De maatregelen in Baskenland en Galicië zijn niet helemaal gelijk.
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3. Frankrijk

• In 2020 geen landelijke verkiezingen.
• In 2020 wel lokale verkiezingen. Eerste ronde vond in maart 2020 plaats. De tweede ronde is

in maart uitgesteld en is op 28 juni 2020 gehouden.
• Kiezers die niet naar het stemlokaal kunnen gaan om te stemmen kunnen een aanvraag doen

om een volmacht te geven. De procedures daarvoor zijn aangepast en vereenvoudigd.

Beschermingsmaatregelen bij stemmen

• Maximaal drie kiezers tegelijk in het stemlokaal.
• Kiezers die tot de kwetsbare groepen behoren hebben prioriteit als er wachtrijen ontstaan.
• In alle stemlokalen een waterpunt met zeep of hydroalcoholische gel aanwezig.
• Kiezers moeten verplicht een algemeen publieks- of gezondheidsmasker dragen, met

uitzondering van mensen met een handicap. Bij id-controle in stemlokaal mag stembureau
kiezer vragen om masker te verwijderen.

• Kiezer kan eigen pen/potlood en stembiljet meenemen naar het stemlokaal. Kiezer krijgt
stembiljet thuisgestuurd.

• Routemarkering in stemlokaal zodat afstand kan worden gehouden.
• Leden van het stembureau dragen een gezondheidsmasker.

4. VK

• In 2020 geen landelijke verkiezingen
• De lokale verkiezingen die mei 2020 waren gepland zijn uitgesteld tot mei 2021.

5. Zweden, Luxemburg, België, Denenmarken

• In deze landen zijn voor in 2020 geen verkiezingen gepland.
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