Handreiking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het
uitwerken van de wijze waarop briefstemmen kan plaatsvinden in geval dat in het kader
van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming, een geheime stemming
dient plaats te vinden
Inleiding
Voor sommige besluiten, zoals die over de benoeming van een wethouder, schrijft de
Gemeentewet in artikel 31 een geheime stemming voor. De Tijdelijke wet digitale beraadslaging
en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius en Saba leidt niet tot wijzigingen op dit punt. Een geheime stemming is via een digitale
vergadering echter niet vorm te geven. Om toch stemmingen te kunnen laten plaatsvinden is in de
Tijdelijke wet briefstemmen mogelijk gemaakt.
In de Tijdelijke wet is niet uitgewerkt hoe het briefstemmen vorm gegeven kan worden. Deze
handreiking is bedoeld om waar nodig te helpen bij het inrichten van een gedegen proces voor het
stemmen per brief. Er worden daarbij twee vormen van briefstemmen onderscheiden, te weten:
•

De briefstem wordt in persoon door het lid ingeleverd bij de griffie en bij inlevering in een
stembus gedaan.

•

De briefstem wordt opgestuurd (per post) dan wel thuis bij het lid opgehaald (per koerier).

De briefstem wordt in persoon door het lid ingeleverd en bij inlevering in een stembus
gedaan.
•

Het raadslid ontvangt een stembiljet waarop is vermeld waarop gestemd kan worden.

•

Op het stembiljet wordt een keuze gemaakt.

•

Het stembiljet wordt in een enveloppe gestopt en gesloten. Op de enveloppe mogen geen
gegevens staan die te herleiden zijn naar degene die heeft gestemd. Dit om te voorkomen dat
het stemgeheim kan worden geschonden.

•

Het stembiljet wordt in persoon ingeleverd. Op dat moment wordt vastgesteld dat het een
stem is van het raadslid dat mag stemmen.

•

Het stembiljet wordt in de gesloten enveloppe in een stembus gestopt.

•

Als de deadline voor de stemming is bereikt wordt de stembus geopend en worden de
stemmen geteld.

De briefstem wordt opgestuurd (per post) dan wel thuis bij het lid opgehaald (per
koerier)
Het proces dat hieronder wordt beschreven is ontleend aan het proces uit de Kieswet voor het
stemmen vanuit het buitenland. Het proces is erop gericht dat enerzijds gewaarborgd is dat
vastgesteld kan worden of de stem afkomstig is van de persoon die mag stemmen én dat
gewaarborgd is dat de identiteit van de stemmer niet herleidbaar is naar de stem dat is
uitgebracht (stemgeheim)
Wat ontvangt het raadslid om een briefstem uit te brengen
•

Een op naam gesteld oproep om te stemmen. Dit kan bijvoorbeeld een brief zijn of een
formulier. De oproep moet een vakje bevatten waar een handtekening gezet moet worden

•

Een stembiljet

•

Een enveloppe om het ingevulde stembiljet in te doen
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•

Een retourenveloppe

Hoe wordt er gestemd
•

De oproep wordt ondertekend

•

Het stembiljet wordt ingevuld

•

Het ingevulde stembiljet wordt in de enveloppe gestopt voor het stembiljet. De enveloppe
wordt gesloten

•

De getekende oproep en de enveloppe met het ingevulde stembiljet wordt in de
retourenveloppe gestopt dat wordt gesloten

Hoe wordt de stem uitgebracht
•

Per post, als dat gelet op de tijd die er is om te stemmen mogelijk is

•

Een koerier van de gemeente haalt de briefstem thuis op bij het raadslid

Hoe vindt de stemopneming plaats
a.

De retourenveloppe wordt geopend. De oproep wordt gecontroleerd door de handtekening te
controleren ten opzichte van een handtekeningenlijst die vooraf is opgesteld

b.

Komt de handtekening overeen dan wordt de gesloten enveloppe in een stembus gedaan

c.

Als alle stembiljetenveloppen in de stembus zitten kan de stembus worden geopend (er is dan
niet meer te achterhalen van welk raadslid welke stem is) en kunnen de stemmen worden
geteld
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