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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2021Z03921
Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over het verloop van het verkiezingsproces inzake de
komende Tweede Kamerverkiezing (ingezonden 26 februari 2021).
Vraag 1
Welke risico’s op fraude bij de komende Tweede Kamerverkiezing ziet u?
Welke maatregelen heeft u getroffen om te waarborgen dat deze risico’s zich
niet voor zullen doen?
Vraag 2
Waar worden de uitgebrachte briefstemmen bewaard tussen het moment dat
zij per post zijn ontvangen en het moment dat de stemmen worden geteld?
Wie hebben toegang tot deze locatie? Hoe wordt deze locatie beveiligd?
Vraag 3
Waarom heeft u ervoor gekozen dat briefstemmen waarbij de verplichte
handtekening ontbreekt, toch worden meegeteld? Erkent u dat het tolereren
van het ontbreken van een handtekening het risico op fraude vergroot?
Verwacht u dat een dermate groot deel van de 70-plussers niet in staat is om
een handtekening te zetten, dat deze werkwijze het vergrote risico op fraude
rechtvaardigt?
Vraag 4
Hoe voorkomt u dat personen substantiële hoeveelheden briefstemmen
zonder handtekening (die conform uw beleid wel worden meegeteld) op
frauduleuze wijze bij de geldig uitgebrachte briefstemmen voegen?
Vraag 5
Welke risico’s ziet u in de nieuwe mogelijkheid dat uitgebrachte stemmen op
een andere locatie dan in het stembureau geteld worden (indien het
stembureau niet groot genoeg is om tijdens het tellen 1,5 meter afstand te
houden)? Hoe worden de stemmen naar de andere locatie vervoerd en
beveiligd? Worden de kiezers die toezicht willen houden op het tellen van de
stemmen, in de gelegenheid gesteld om zich naar de andere locatie te
verplaatsen en daar toe te zien op het proces.
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Vraag 6
Waarom is de mogelijkheid gecreëerd dat het tellen van de stemmen
geschorst kan worden indien de tellers «vermoeid dreigen te raken»?
Waarom verwacht u dat tellers eerder vermoeid raken tijdens de komende
verkiezingen, dan bij alle vorige verkiezingen?
Vraag 7
Waar worden de stemmen bewaard, indien tijdens het tellen wordt besloten
om het tellen te schorsen? Erkent u dat het de transparantie niet ten goede
komt, indien het tellen geschorst wordt en de stemmen elders bewaard
worden totdat het tellen weer wordt hervat?
Vraag 8
Hoe worden de betrokkenen bij het verkiezingsproces gescreend? Wordt van
alle tellers, alsmede van degenen die toegang hebben tot de stemmen die
buiten het zicht van de kiezers bewaard worden, een verklaring omtrent het
gedrag gevraagd? Zo nee, waarom niet?
Vraag 9
Kunnen kiezers die om hen moverende redenen weigeren een mondneusmasker te dragen – en het risico op een boete voor lief nemen – geweigerd
worden als zij het stemlokaal willen betreden om hun stem uit te brengen?
Vraag 10
Wilt u deze vragen afzonderlijk van elkaar en uiterlijk op 5 maart 2021
beantwoorden?
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