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1 ALGEMENE INLEIDING
1.1

ONDERZOEKSOPDRACHT

De Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart
Somers bezorgde De Vlaamse Regering een visienota m.b.t. de voorbereiding van de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen van 2024. Deze nota bevat een aantal voorstellen voor het verbeteren,
vereenvoudigen en vernieuwen van de kiesregelgeving en het verder digitaliseren van het
verkiezingsproces.

Dit sluit onder meer alternatieven voor het stemmen per volmacht in1. De nota stelt: ‘Er wordt een
onderzoek uitgevoerd door het Steunpunt bestuurlijke vernieuwing naar alternatieve stemwijzen voor
de doelgroep van de volmachtregeling. We denken hierbij aan online stemmen, stemmen per brief of
alternatieve vormen. Het onderzoek toetst de technische en juridische haalbaarheid, e-veiligheid en het
geheim van de stemming. Het Steunpunt stelt hiervoor een klankbordgroep samen die divers is
samengesteld en waarbij ten minste een selectie van burgemeesters in dienen te zetelen. Het Steunpunt
rapporteert hiervoor aan de Vlaamse regering uiterlijk midden 2022’ (Somers, 2022: 10).

Dit rapport bespreekt deze alternatieve stemwijzen voor die doelgroep. In de volgende sectie gaan we
dieper in op het doel van dit onderzoek.

1.2

ONDERZOEKSDOEL

Voorliggend rapport start vanuit de huidige regeling voor het stemmen per volmacht bij de lokale
verkiezingen in Vlaanderen (cf. infra)2. Deze stemwijze laat toe dat een kiezer (volmachtgever) een
andere kiezer (gevolmachtigde) laat stemmen in zijn of haar plaats. Ze is uitzonderlijk doordat enkel
specifieke groepen kiezers om welbepaalde redenen ervoor in aanmerking komen. De kiezers moeten
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die redenen ook staven. Elke gevolmachtigde mag per verkiezing slechts één stem per volmacht
uitbrengen. Oneigenlijke beïnvloeding van het stemmen per volmacht is strafbaar.

Deze wijze maakt het stemmen toegankelijker voor de betrokken doelgroepen. Dat versterkt het
algemeen en gelijk stemrecht. Tegelijk zijn er bedenkingen bij het geheim van de stemming en de vrije
uitoefening van het kiesrecht. Naast principiële afwegingen leven er ook praktische vragen en
bedenkingen. Het verdwijnen van de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen wijzigt bovendien de
context waarbinnen de volmacht kan worden uitgeoefend. De opdrachtstelling vraagt een verder
onderzoek naar alternatieve stemwijzen.

Het stemmen per volmacht wordt in de internationale literatuur vaak aangeduid met de term proxy
voting. De stemwijze kan ruimer beschouwd worden als een vorm van remote voting. Dit omvat:
‘…mechanisms that allow electors to vote by means other than by casting their ballot in person at the
standard polling station assigned to their district of residence…’ (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018:
5). Die zogenaamde poll-site based voting solutions zijn zowat overal de norm. Het stemmen op afstand
de afwijking. Naast de plaats waar de kiezer een stem uitbrengt, speelt ook de manier waarop dit
gebeurt een rol. Deze kan immers niet-elektronisch of elektronisch zijn (Jardí-Cedó et al., 2012)3.

Stemmen per volmacht behoort ook tot de alternative of special voting methods and arrangements.
Deze wijken af van het traditionele stemmen op papier en/of de (enkelvoudige) verkiezingsdag.
Dergelijke specifieke stemregelingen vallen niet volledig samen met het stemmen op afstand. Er zijn
immers alternatieven denkbaar die op de poll-site plaatsvinden (bijvoorbeeld het stemmen
voorafgaand aan de verkiezingsdag in eigen persoon). De arrangementen zijn zo ontworpen dat ze de
kiesmogelijkheden uitbreiden en zo een zo ruim mogelijk publiek insluiten. Tegelijk vragen ze vaak
maatgerichte waarborgen in het licht van andere kiesprincipes. Dat komt ook omdat het stemmen in
eigen persoon in het stembureau ‘(…) by and large remains the gold standard in elections across the
globe’. De stemming vindt plaats in een gecontroleerde omgeving, het geheim van de stemming wordt
beschermd en er is gedegen toezicht mogelijk door relevante belanghebbenden (Heinmaa &
Kalandadze, 2021: 9).

De meeste waarnemers zien het stemmen op afstand of via speciale regelingen wel als een effectieve
manier om het verkiezingsproces gemakkelijker of toegankelijker te maken (Armbruster & Pautsch,
2019). De COVID-19 pandemie heeft de aandacht hiervoor nog verscherpt. Er is minder consensus over
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de mogelijke bijdrage aan het verhogen van de opkomst bij de verkiezingen. Gelet op de vermelde
afschaffing van de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen is deze discussie zeker relevant. Kiezers
overtuigen om te komen stemmen en de drempels daartoe weghalen komt dan centraler te staan dan
voorheen (Steyvers, 2020). Dit geldt in het bijzonder voor de doelgroep van het stemmen per
volmacht.

Deze initiële omschrijving van het voorwerp van studie leidt tot het algemene onderzoeksdoel. Dit stelt
de alternatieven van en voor het stemmen bij volmacht centraal voor de volgens de vigerende
regelgeving daartoe in aanmerking komende doelgroep. Het objectief kan gevat worden in drie
specifieke en met elkaar verbonden onderzoeksvragen:
1.

Welke alternatieven van en voor het stemmen per volmacht zijn denkbaar (OV1)?

2.

Welke alternatieven van en voor het stemmen per volmacht zijn wenselijk (OV2)?

3.

Welke alternatieven van en voor het stemmen per volmacht zijn haalbaar (OV2)?

De formulering in de vragen maakt duidelijk dat we de huidige opdracht tot het onderzoeken van
alternatieve stemwijzen voor de doelgroep van de volmachtregeling zo opvatten dat we ook (elders
bestaande) varianten van het stemmen per volmacht zelf bekijken (naast vervangingen daarvan). Het
lijkt ons opportuun dit in te sluiten in het huidige rapport. In het onderstaande onderzoeksopzet
bespreken we hoe we deze vragen beantwoordden in twee complementaire werkpakketten.

1.3

ONDERZOEKSOPZET

1.3.1 Werkpakket 1. Literatuurstudie
Voor het beantwoorden van de bovenstaande onderzoeksvragen maakten we in het eerste
werkpakket gebruik van de kennis en inzichten uit de beschikbare (inter)nationale literatuur. Die
betrokken we op de lokale verkiezingen in Vlaanderen. De eigen context van de opdrachtstelling wordt
zo in een vergelijkend perspectief geplaatst: wat zijn elders in Europa de gangbare praktijken en hun
voornaamste gevolgen? Welke lessen kunnen we daar dan eventueel uit trekken voor Vlaanderen
(m.i.v. van succes- en faalfactoren)?
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Als referentiekader voor die vergelijking kunnen we beroep doen op drie recente en omvattende
rapporten van respectievelijk de Europese Commissie (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018), de
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE, 2020) en het International Institute for
Democracy and Electoral Assistance (Heinmaa & Kalandadze, 2021) waarin stemmen op afstand en
speciale of alternatieve stemmethoden en arrangementen uitvoerig behandeld worden. Deze
rapporten zijn doorgaans gebaseerd op het gebruik van gemengde methoden en datatriangulatie. Ze
integreren kwantitatieve en kwalitatieve data voor een meer solide en robuuste bewijslast. Ze herzien
de academische en grijze literatuur, beschouwen wettelijke en bestuurlijke bepalingen, bevatten
diepte-interviews met stakeholders en/of bespreken resultaten van (online) surveys of gevalstudies.
De rapporten zijn ook geschreven vanuit een beleidsmatig perspectief, wat ze bijzonder bruikbaar
maakt voor de opdrachtstelling. We vullen deze aan met relevante politicologische of bestuurskundige
literatuur.

De rapporten en literatuur zijn echter niet steeds verbijzonderd op de lokale verkiezingen. Vaak nemen
ze het nationale niveau als algemeen kader. Vanuit de patronen en dynamieken die we daarvoor
vinden, kijken we vervolgens meer specifiek naar de bepalingen rond de lokale verkiezingen. We
gebruiken een recent overzicht voor 40 Europese landen dat door een van de onderzoekers betrokken
bij dit project werd geredigeerd (Gendźwiłł, Kjaer & Steyvers, 2022)4. Bij het vermelde werk hoort ook
een online supplement: https://localelections.eu/. Hier kan de lezer naast landenprofielen (met linken
naar de verkiezingswetgeving en -resultaten) ook enkele vergelijkende gegevensbestanden vinden.
Voor dit project is de comparison of local electoral systems het meest relevant.

Voor het bepalen van de denkbare alternatieven (OV1) kijken we primair naar de vier meest relevante
vormen van in-country voting die International IDEA onderscheidt: proxy, early, postal en mobile
voting. Het Institute wijst daarnaast nog op de mogelijkheid van special voting stations en online voting
(Heinmaa, 2020; Heinmaa & Kalandadze, 2021). Deze laatste alternatieven nemen we secundair mee.
Ander internationale instellingen of organisaties komen overigens tot een erg vergelijkbare indeling.
De Europese Commissie heeft het in haar studie over het stemmen op afstand over voting by proxy,
voting by post, voting at a special polling station inside the country, voting at any polling station in the
country, voting at a mobile polling station, internet voting en voting in person from abroad (LupiáñiezVillanueva & Devaux, 2018). Het Office for Democratic Institutions and Human Rights van de OSCE
vermeldt proxy, early, postal, home and institution-based voting, arrangements in polling stations en
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de use of new voting technologies. We bespreken deze alternatieven in zoverre ze relevant kunnen zijn
voor de lokale verkiezingen in Vlaanderen en de stemgerechtigde doelgroep van de volmachtregeling5.

De focus ligt daarbij op de niet-elektronische varianten van het stemmen op afstand. We maken dus
de voorafname dat online of internet voting als volwaardig en integraal alternatief voor de volmacht
vandaag minder wenselijk of haalbaar is. Dit doen we op basis van een recente studie over de
mogelijkheid om online stemmen in België in te voeren. De onderzoekers bekeken in een eerste luik
de werking van verschillende bestaande systemen in het buitenland. Ze trachten de ervaringen
daarmee op de Belgische context te betrekken. Daarbij kwamen ze tot de ondubbelzinnige conclusie
dat het onmogelijk lijkt ‘…om een veralgemeende overgang naar online stemmen te overwegen tegen
de verkiezingen van 2024’. De auteurs betogen dat de veiligheidsgaranties daarvoor niet voldoende
zijn, de transparantie en de controleerbaarheid van de procedure niet gewaarborgd kunnen worden
en het moeilijk is om de (naar alle waarschijnlijkheid hoge) kosten precies in te schatten. Ze menen dat
een overgang pas tegen 2034 kan overwogen worden mits het ontwikkelen van betrouwbare
oplossingen tegen redelijke kosten (Pilet et al., 2020: 166-167). We komen in een aparte sectie nog
even terug op de voornaamste conclusies en aanbevelingen uit dit rapport in een beschouwing over
stemmen via het internet. In het tweede luik gingen de onderzoekers dieper in op een scenario dat
vorm kan krijgen in een pilootproject in de aangehaalde overgangsperiode. Hun concrete voorstel
combineerde online en offline-elementen met vroegtijdig en op afstand stemmen via de post. Dit
laatste vraagt echter wel meer vertrouwdheid van de burger en een aanpassing van het wettelijk en
organisatorisch kader van de verkiezingen (Pilet et al., 2021). We nemen enkele elementen uit het
voorstel van de onderzoekers mee in onze bespreking van het stemmen per brief. Over de betrokken
studie vond overigens al een gedachtenwisseling plaats in de Commissie voor Binnenlands Bestuur,
Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaams Parlement (2021b).

De wenselijkheid (OV2) beschouwen we als de voor- en nadelen die met het stemmen per volmacht
komen of de alternatieve(n) (varianten). Kiezen voor speciale stemregelingen vraagt op zich al om een
compromis tussen: ‘(…) expanding the opportunity to vote (…) and the risks that they involve in
relations to the key principles underpinning democratic elections (…)’ (Heinmaa & Kalandadze, 2021:
9). Elke vorm van stemmen op afstand heeft zelf ook inherente sterktes en zwaktes: ‘…there is no
‘golden solution’ to facilitating access to the ballot as each option has its own advantages and
shortcomings’ (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018: 6). Deze sterktes en zwaktes kunnen we afzetten
tegen de (inter)nationale standaarden en goede praktijken van (alternatieve vormen van) stemmen in
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een liberale democratie. Het gaat dan bijvoorbeeld over de regelmatige terugkeer van verkiezingen,
algemeen en gelijk stemrecht6, de geheimhouding van de stemming, vrij kiesrecht, transparantie en
eerlijkheid bij het tellen van de stemmen en het vaststellen van verkiezingsresultaten (OSCE, 2020: 37). Die wenselijkheid houdt ook verband met het Vlaamse publieke debat over de behoorlijke
(re)organisatie van het lokale verkiezingsproces. Dit kreeg onder meer vorm in het strategisch project
over de regelgeving van de lokale besturen en het Decreet Versterking Lokale Democratie7. Er loopt nu
ook een traject over het verbeteren van (de regels rond) de lokale en provinciale verkiezingen (Vlaams
Parlement, 2022a, b en c). We betrekken elementen uit dit discours en de argumentatie in onze
discussie van de alternatieve stemwijzen.

Voor de haalbaarheid (OV3) bespreken we de bijhorende randvoorwaarden, organisatorische
aandachtspunten en praktische overwegingen. Die duiken op in elke fase van het verkiezingsproces:
de registratie en identificatie van de kiezers, het uitbrengen en het optellen van de stemmen (JardíCedó et al., 2012). Een aantal daarvan geldt ongeacht de vorm van het stemmen op afstand: hoe de
kiezer betrouwbaar identificeren, hoe de stemming geheim en zonder dwang houden, hoe manipulatie
van de resultaten voorkomen, hoe het functioneren van de post of andere voor de stemming relevante
diensten verzekeren, hoe de (bijkomende) kosten en de capaciteit van de organen die de verkiezingen
sturen beheersen? Samengevat gaan ze over de veiligheid, integriteit en het beheersvermogen van het
verkiezingsproces in het licht van de eerder geschetste standaarden (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux,
2018). Voor de lokale verkiezingen in Vlaanderen houden we daarbij rekening met de (evaluatie van)
de vigerende wettelijke bepalingen zoals de eigenheid van het stemmen op papier dan wel digitaal
voor de alternatieve stemwijzen (Craeghs et al., 2019).

De introductie van gewenste en haalbare alternatieve methoden of arrangementen voor de stemming
moet daarnaast zelf ook aan een aantal (observeerbare) standaarden voldoen. De invoering hoort
voldoende op voorhand en geleidelijk aan te gebeuren, met een duidelijke wettelijke basis, mits het
opleiden van het personeel dat de verkiezingen organiseert en gepaard gaan met het adequaat
informeren van het publiek. De alternatieven hebben dikwijls een effect op andere aspecten van het
kiesproces of op het overheidsbudget die eveneens in rekening moeten worden gebracht (OSCE, 2020:
7-10).

Zo ontwikkelden we een inventaris van de in Europa gangbare alternatieven van en voor het stemmen
per volmacht. Die vindt de lezer in het eerste deel van dit rapport. Het was de wetenschappelijke basis
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voor een reeks scenario’s met alternatieven van en voor het stemmen per volmacht bij de lokale
verkiezingen in Vlaanderen. Dergelijke scenario’s bestaan uit exploratieve en normatieve
overwegingen over de besproken stemwijzen. De verzamelde kennis over de denkbare alternatieven
in de Europese context en de afwegingen m.b.t. hun potentieel en mogelijke valkuilen geven ons een
opstap naar het concretiseren van alternatieven van en voor het stemmen per volmacht bij de lokale
verkiezingen in Vlaanderen. Dit kan men vinden in het daaropvolgende deel van het rapport. Het
voedde het tweede werkpakket.

1.3.2 Werkpakket 2. Stakeholdertoetsing
In het tweede werkpakket werden de Vlaamse scenario’s voor alternatieve stemwijzen voor de
betrokken doelgroep getoetst aan de opvattingen van een aantal cruciale stakeholders in de
organisatie van de lokale verkiezingen. De toetsing was gericht op de verdere wenselijkheid en
haalbaarheid van de ontwikkelde scenario’s. Ze draagt zo bij tot het verscherpen van het antwoord op
de tweede en derde onderzoeksvraag in de specifieke context van de lokale verkiezingen in
Vlaanderen. De stakeholders namen daarbij gezamenlijk de rol op van een klankbordgroep voor dit
project.

De toetsing werd zo opgevat dat zowel lokale als bovenlokale actoren met een belang in het
organiseren van de lokale verkiezingen erin werden opgenomen. In samenspraak met de
opdrachtgever hebben de onderzoekers er voor gekozen deze toetsing op te splitsen in twee
klankbordgroepen en een aanvullende toetsing met het oog op een meer gerichte terugkoppeling.

De eerste klankbordgroep bestond uit burgemeesters en vertegenwoordigers van de VVSG. Deze
groep leverde de politieke en/of generieke kijk op de alternatieven. Voor de selectie van
burgemeesters werd een initieel voorstel uitgewerkt dat rekening hield met het geslacht, het type
gemeente (centrumstad of niet), de provincie en de partij/lijst waarop de burgemeester werd verkozen
(d.i. alle nationale en lokale lijsten). Bij weigering of onbeschikbaarheid werd geput uit een aanvullende
lijst die rekening hield met de eerder vermelde criteria. De onderzoekers konden uiteindelijk rekenen
op de inbreng van 7 burgemeesters (of uitzonderlijk hun plaatsvervanger). Deze zijn divers op de
aangehaalde criteria. De VVSG stuurde een vertegenwoordiger met ervaring en expertise in lokale
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verkiezingen. De klankbordgroep vond online plaats op 2 juni 2022 (2 verontschuldigde burgemeesters
gaven nadien een individuele insteek).

De tweede klankbordgroep bestond uit leden van de gemeentelijke hoofdbureaus en gemeentelijke
coördinatoren verkiezingen. Zij bood een ambtelijke en/of specifieke visie. De selectie gebeurde in
nauw overleg met het team verkiezingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur dat met deze
actoren terreincontacten onderhoudt. Daarbij werden een aantal centrumsteden ingesloten (waar de
vraag naar de haalbaarheid van bepaalde alternatieven uitgesproken kan spelen). Er bleef echter ook
ruimte voor minder verstedelijkte gebieden. Voor deze klankbordgroep zegden 11 leden toe. De
klankbordgroep vond fysiek plaats in Gent op 3 juni 2022.

Beide klankbordgroepen bespraken alle scenario’s. Daarnaast was er een aanvullende toetsing voor
het stemmen per brief. Daarin werden vertegenwoordigers van Bpost en een aantal
bestuursdrukkerijen betrokken. Zij hebben immers een cruciale rol in de praktische uitwerking van dit
alternatief. Deze toetsing vond online plaats op 10 juni 2022.

Leden van het kabinet van de bevoegde Minister en van het team verkiezingen van het Agentschap
voor Binnenlands Bestuur fungeerden bij de klankbordgroepen en de aanvullende toetsing telkens als
waarnemers.

In overleg met de opdrachtgever noemen we geen van de betrokken deelnemers (of waarnemers) bij
naam, ook niet in de verdere rapportage van de stakeholdertoetsing. De anonieme verwerking van
hun tussenkomsten waarborgde een open dialoog over de ontwikkelde scenario’s. De toetsing
beoogde immers gerichte feedback op de (tussentijdse) resultaten van het project (i.c. scenario’s op
basis van inventaris). De klankbordgroepen of aanvullende toetsing bevroegen de vooropgestelde
scenario’s kritisch vanuit de (organisatorische) praktijk van de Vlaamse lokale verkiezingen. De
deelnemers gaven advies over de te volgen (of te vermijden) keuzes voor de alternatieve stemwijzen.
De waarnemers informeerden of verduidelijkten op bepaalde punten. De onderzoekers stonden in
voor de inhoudelijke voorbereiding van de klankbordgroep, leidden de momenten van uitwisseling en
rapporteerden over de bevindingen.

De stakeholdertoetsing in het tweede werkpakket leidde uiteindelijk tot een afwegingskader met
aanbevelingen voor de opdrachtgever. Dit kader reflecteert verder op de wenselijkheid en de
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haalbaarheid van de aangehaalde scenario’s vanuit de feedback door de stakeholders in de Vlaamse
praktijk. Dit is het laatste deel van dit rapport.

Dit rapport is dus als volgt opgebouwd. Na deze inleiding volgt de inventaris van de in Europe gangbare
alternatieven van en voor het stemmen per volmacht (pp. 15-95). We vertrekken vanuit het stemmen
per volmacht als voorwerp van de studie. Daarna bespreken we respectievelijk het stemmen
voorafgaand aan de verkiezingsdag, het stemmen per brief en mobiel stemmen. Dit zijn de primaire
alternatieven. Secundair hebben we aandacht voor stemmen via het internet en in (specifieke)
instellingen of speciale stembureaus. Die volgorde is zo opgebouwd dat het stemmen in eigen persoon
in het stembureau op de verkiezingsdag de referentie blijft. Die logica gebruiken we ook in het tweede
deel van het voorliggend document, waarin de scenario’s voor de lokale verkiezingen in Vlaanderen
besproken worden (pp. 96-129). Deze kijken naar vier alternatieven: stemmen per volmacht,
voorafgaand aan de verkiezingsdag, per brief en mobiel. Daarna volgt de rapportage over de
stakeholdertoetsing (pp. 130-150). Die is georganiseerd in algemene bedenkingen en vervolgens per
aangehaald scenario. Dit mondt uit in het afwegingskader met aanbevelingen voor de opdrachtgever
(pp. 151-166). Aan het einde van het rapport kan de lezer de gebruikte referenties vinden (pp. 167170).

1

De andere voorstellen betreffen de berekening van de maximumuitgaven voor de verkiezingscampagne, de
verboden of gereglementeerde propagandamiddelen, het college van deskundigen, de verplichte digitale
indiening van de voordrachtsakten, de centrale kiezerslijsten, de digitale indiening van de aangiften van de
verkiezingsuitgaven, de achternaam van de kandidaten op het stembiljet, enkele kleinere wijzigingen en
juridisch-technische aanpassingen en het proefproject voor een nieuwe stemprocedure.
2
De algemene term lokale verkiezingen verwijst in dit rapport naar deze voor de rechtstreeks verkozen OCMWraden (faciliteitengemeenten), de stadsdistrictsraden, de gemeenteraden en de provincieraden.
3
De auteurs onderscheiden zo 10 varianten van stemmen op afstand, naast de papieren biljetten of elektronische
stemmachines in een kiesbureau (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018).
4
Het gaat dan om de verkiezingen voor de bestuurslichamen van de eerste laag van het lokaal niveau. Dit is de
entiteit die het dichtste bij de burger staat en vaak wordt aangeduid met de term ‘gemeente’ (of een functioneel
equivalent). Het zijn territoriaal geïntegreerde autoriteiten met een multifunctioneel doel. Die focus biedt de
ruimste vergelijkingsbasis. De tweede laag van het lokale niveau (d.i. de ‘provincie’ of overeenkomstige eenheden
zoals districts of counties) is minder universeel en/of systematisch behandeld in de literatuur. Voor Vlaanderen
kijken we waar relevant wel naar mogelijke verschillen tussen gemeenten en provincies.
5
In dit project laten we arrangementen in de stembureaus, het stemmen op een andere plaats in het land of in
eigen persoon vanuit het buitenland buiten beschouwing. Deze vallen immers buiten het bereik van de lokale
verkiezingen en/of de doelgroep van de volmachtregeling.
6
Met specifieke aandacht voor kwetsbare, gemarginaliseerde en ondervertegenwoordigde groepen.
7
De
volgende
projectpagina
geeft
toegang
tot
de
kern
van
dit
debat:
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/regelgeving-lokale-besturen/lokale-democratie.
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2 STEMMEN PER VOLMACHT

In de huidige regelgeving is het stemmen per volmacht de enige manier om dit op afstand te doen voor
de kiesgerechtigden binnen ons land. Dit geldt voor alle verkiezingen met inbegrip van de lokale. Voor
de federale verkiezingen kunnen Belgen met woonplaats in het buitenland daarnaast bijvoorbeeld ook
per brief of in een consulaire beroepspost stemmen. Gelet op de inschrijvingsvoorwaarde voor het
uitoefenen van het stemrecht bij de lokale verkiezingen valt deze categorie Belgen echter buiten het
bereik van dit onderzoek8.

2.1

LOKALE VERKIEZINGEN IN VLAANDEREN

Het stemmen per volmacht wordt in België algemeen geregeld in artikel 147bis van het kieswetboek.
We specificeren het in deze sectie voor de lokale verkiezingen. De stemwijze wordt beschreven in
artikel 56 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet (LPKD)9. Het artikel staat hieronder integraal
weergeven (gelet op de centrale positie in dit rapport). Het betreft de huidige versie met inbegrip van
de recente wijzigingen door het Decreet Versterking Lokale Democratie (DVLD)10. Zo schrapt dit decreet
de verklaring op eer die kiezers konden aanvoeren als (alternatief) bewijs voor hun afwezigheid door
een tijdelijk verblijf in het buitenland op de verkiezingsdag (merk op dat deze voor de volgens het
kieswetboek georganiseerde verkiezingen dus blijft bestaan). Artikel 221 van het LPKD maakt het
ronselen van stemmen per volmacht (d.i. door stelselmatig aanspreken of persoonlijk benaderen van
daartoe in aanmerking komende kiezers) ook explicieter strafbaar.
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Artikel 56 LPKD
§ 1. Een kiezer kan een andere kiezer als gevolmachtigde in zijn plaats laten stemmen. De persoon die hij als gevolmachtigde aanwijst moet
voor dezelfde verkiezing zelf de hoedanigheid van kiezer bezitten.

Een gevolmachtigde kan per verkiezing maar één stem bij volmacht uitbrengen.

§ 2. De volgende kiezers kunnen een volmacht verlenen:
1° de kiezer die om medische redenen niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Dat moet
blijken uit een medisch attest. Geneesheren, die als kandidaat voor de verkiezing zijn voorgedragen, mogen een dergelijk attest niet
afgeven;
2° de kiezer die om beroeps- of dienstredenen:
a) in het buitenland is opgehouden, alsook de leden van zijn gezin of van zijn gevolg die daar met hem verblijven. Die onmogelijkheid moet
blijken uit een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van de werkgever onder wie de werknemer ressorteert;
b) zich op de dag van de stemming in het Rijk bevindt, maar in de onmogelijkheid verkeert om zich in het stembureau te melden. Die
onmogelijkheid moet blijken uit een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van de werkgever onder wie de werknemer
ressorteert;
3° de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De
uitoefening van het beroep moet blijken uit een attest van de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het
bevolkingsregister is ingeschreven. De Vlaamse Regering bepaalt het model van dat attest;
4° de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Die
toestand wordt bevestigd door de directie van de inrichting waar de betrokkene zich bevindt;
5° de kiezer die om redenen in verband met zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich op het stembureau te melden. Die
onmogelijkheid moet blijken uit een attest dat is afgegeven door de religieuze overheid;
6° de student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, op voorwaarde dat hij een attest
voorlegt van de directie van de instelling waar hij studeert;
7° de kiezer die om andere redenen dan die vermeld in punt 1° tot en met 6°, de dag van de stemming niet in zijn woonplaats is wegens
een tijdelijk verblijf in het buitenland, en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stemlokaal te melden, voor zover de
onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats of zijn gemachtigde vastgesteld is, na voorlegging van de nodige bewijsstukken.
De Vlaamse Regering bepaalt het model van attest dat door de burgemeester moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden
ingediend bij de burgemeester van de woonplaats uiterlijk op de dag voor de dag van de verkiezing.

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt het model van de volmacht. Het formulier voor de volmacht kan gratis worden verkregen bij het
gemeentesecretariaat.

§ 4. De volmachtgever en de gevolmachtigde ondertekenen beiden het volmachtformulier.

Een kiezer kan door deze regeling dus een andere (voor dezelfde verkiezing gerechtigde) kiezer als
gevolmachtigde in zijn of haar plaats laten stemmen. Deze mogelijkheid geldt als uitzondering voor
specifieke groepen van kiezers. Het uitbrengen van een stem in eigen persoon in het stembureau op
de dag van de verkiezingen blijft immers de regel. De uitzondering kan zoals hierboven blijkt om
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medische, beroeps- of dienstredenen, voor schippers, marktkramers of kermisreizigers, voor kiezers
die rechtelijk van hun vrijheid zijn benomen, uit geloofsovertuigingen, om studieredenen of door een
tijdelijk verblijf in het buitenland. Deze redenen moeten telkens geattesteerd worden. Voorheen
konden kiezers met een verklaring op eer aangeven dat ze in het buitenland verbleven op de
verkiezingsdag. Het schrappen van deze mogelijkheid met het DVLD wordt door de decreetgever
gezien als een preventieve maatregel tegen het ronselen van volmachten. Het maakt het nader
omschrijven van de andere situaties waarin de volmachtregeling kan gelden ook meer zinvol (deze
konden vroeger immers omzeild worden door de verklaring op eer)11. De volmachtrelatie is exclusief.
Een gevolmachtigde kan per verkiezing maar één stem bij volmacht uitbrengen.

Het formulier waarvan sprake in §3 en §4 van het bovenstaande artikel wordt aangeduid met de code
A95. De hoofding (die het doel en de voorwaarden van de stemming per volmacht verduidelijkt) geven
we hieronder weer. Op de rest van het volmachtformulier moeten de contactgegevens van de
volmachtgever en de gevolmachtigde worden ingevuld. De volmachtgever moet ook de reden
aanduiden waarom er voor deze stemwijze wordt geopteerd (dit herneemt de bepalingen van §2).
Beide moeten het volmachtformulier ondertekenen. De formulieren A96a (attest van tijdelijk verblijf
in het buitenland) en A96b (attest van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of
kermisreiziger) zijn hieraan verwant. Het zijn de enige door de Vlaamse overheid geijkte attesten (voor
de vermelde doelgroepen).
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Oneigenlijke beïnvloeding van de verkiezingen doorheen het stemmen per volmacht (aanbieden of
aannemen) is strafbaar. Dit wordt geregeld in artikel 221 van het LPKD zoals hieronder weergegeven.

Artikel 221 LPKD
Met gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en met een geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro, of met een van die straffen
alleen wordt gestraft hij die, rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs bij wijze van weddenschap, hetzij geld, waarden of enig voordeel, hetzij
steun geeft, aanbiedt of belooft onder voorwaarde van stemverlening, stemonthouding of verlening van volmacht als vermeld in titel 11 van
deel 2, dan wel op voorwaarde dat de verkiezing een bepaalde uitslag oplevert.

Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die het aanbod of de belofte aanneemt.

Iedereen die stelselmatig personen aanspreekt of op een andere manier persoonlijk benadert om hen ertoe te bewegen het formulier voor
de volmacht, vermeld in artikel 56, §3, te ondertekenen en af te geven, wordt met dezelfde straffen gestraft als de straffen, vermeld in het
eerste lid.

Het Decreet Versterking Lokale Democratie voegde de derde paragraaf toe aan het eerder vigerende
artikel. Deze maakt het zogenaamd ronselen van volmachten explicieter strafbaar. Dit ronselen is
immers in strijd met het uitgangspunt dat het initiatief tot het geven van een volmacht en de keuze
van de gemachtigde bij de kiezer ligt, en niet bij diens gemachtigde. Dit is belangrijk voor de vrije
uitoefening van het kiesrecht. Met stelselmatig wordt bedoeld dat de betrokken persoon meerdere
malen probeert een volmacht te bekomen van andere kiezers. De bepaling is overigens gebaseerd op
artikel Z8 van de Nederlandse kieswet. Algemene informatievoorziening om kiezers te wijzen op de
mogelijkheid om een volmacht te geven, is wel toegestaan. Kiezers kunnen vervolgens zelf de keuze
maken of zij hun stem al dan niet bij volmacht willen uitbrengen (Vlaams Parlement, 2021a)12.

De Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) verwees hier ook naar in haar advies op
het voorontwerp van het vernoemde decreet (Vlaams Parlement, 2021). De VVSG bleek het eens met
het bestraffen van het ronselen van volmachten. De organisatie wees er wel op dat de
volmachtregelingen voor de verschillende verkiezingen steeds meer uit elkaar gaan lopen. Dit
bemoeilijkt volgens haar de communicatie en een correcte uitvoering door de volmachtgevers en dragers, de gemeentelijke diensten (die bepaalde attesten moeten afleveren) en de kiesbureaus (die
controle hierop uitoefenen).
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Het stemmen per volmacht werd eerder ook aangehaald in het evaluatierapport van de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 opgesteld door het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur (ABB). Het Agentschap gaf aan vaak geconfronteerd te worden met vragen en bedenkingen
over de volmachtregeling. Deze bleken divers. Sommige hadden betrekking op de plicht om een
volmacht te geven indien men zelf niet kan stemmen (een aantal kiezers gaf aan dit niet te kunnen of
te willen). Anderen formuleerden klachten over de als omslachtig ervaren procedure. Deze kwamen
zowel van burgers als besturen. Ook werd verwezen naar de tot dan bestaande verklaring op eer voor
kiezers die op de verkiezingsdag in het buitenland verbleven. Deze zou teveel ruimte laten voor burgers
met weinig motivatie om aan de stemming deel te nemen. Ten slotte waren er vragen voor specifieke
groepen burgers (zelfstandigen, mensen op weekend in het binnenland of met dementie).

Het Agentschap formuleerde ook een aantal aanbevelingen. Vele vragen of bedenkingen hingen
uiteindelijk samen met de (Grond)wettelijke stemplicht. Het Agentschap gaf aan dat deze afschaffen
een politieke keuze is (nu genomen met het Decreet Versterking Lokale Democratie). Sommige kiezers
suggereerden de mogelijkheid om per brief of op een andere datum een stem te kunnen uitbrengen,
voorafgaand aan de verkiezingsdag. Het Agentschap noemt deze laatste optie realiseerbaar (mits de
politieke keuze daartoe). Ze vereist wel een aparte stembusgang en procedure waarmee de
uitgebrachte stemmen worden behandeld. Het Agentschap formuleerde een aanzet daartoe. We
nemen de suggesties van het Agentschap mee in de bespreking van early voting als een alternatief
voor het stemmen per volmacht (Craeghs et al., 2019: 43-46)13.
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2.2

EUROPEES VERGELIJKEND PERSPECTIEF

In deze sectie plaatsen we het stemmen per volmacht bij de lokale verkiezingen in Vlaanderen in een
Europees vergelijkend perspectief. Dit geeft ons een zicht op de eventueel denkbare, wenselijke en
haalbare alternatieven van deze stemwijze.

2.2.1 Proxy voting: denkbaar
Stemmen per volmacht wordt in de internationale literatuur vaak aangeduid met de term proxy voting.
Het gaat dan om situaties waarin ‘(…) an authorised individual casts or transmits a ballot on behalf of
the voter’ (Heinmaa, 2020: 10). Een kiezer (volmachtgever) machtigt daarbij een andere kiezer
(gevolmachtigde) om te stemmen of het stembiljet af te leveren in zijn of haar naam (OSCE, 2020: 10).
Meestal gaat het om een gerechtigde die moeilijk tot onmogelijk in eigen persoon een stem kan
uitbrengen. Deze kiezer ‘(…) expresses and electoral preference, but the vote itself is transmitted to the
electoral authorities by a second party’ (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018: 24). De volmachtgever
maakt de eigen stem dus bekend aan de gevolmachtigde en deze laatste verbindt zich ertoe te
stemmen zoals opgedragen. De gevolmachtigde zal meestal wel zelf naar het stembureau gaan. In
principe is dat het stembureau (of in de kiesomschrijving) van de volmachtgever. Combinaties met
alternatieve stemwijzen of -locaties zijn echter ook mogelijk (OSCE, 2020).

Zoals eerder aangehaald is de volmachtregeling in België de enige manier om op afstand te stemmen
in eigen land. Die positie delen we binnen de EU enkel met Frankrijk (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux,
2018)14. De mogelijkheid om van deze stemwijze gebruik te maken blijkt al bij al ook niet zeer ruim
verspreid in Europa. De vergelijking van International IDEA vindt proxy voting in 8 van de 44
beschouwde landen (of ongeveer 18%). Vijf daarvan liggen (vandaag) in de EU. Het gaat om België,
Frankrijk, Nederland, Polen en Zweden15. Proxy voting is zo de minst wijdverspreide speciale
stemregeling in eigen land op het Europese continent. De onderstaande figuur toont deze beperkte
beschikbaarheid. Veel landen vragen dat de kiezer in eigen persoon naar het stembureau komt of op
een andere manier zelf stemt. Het geheim van de stemming wordt er ook meer (absolute) prioriteit
gegeven (Heinmaa, 2020). Dit brengt ons bij de wenselijkheid van proxy voting.
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2.2.2 Proxy voting: wenselijk
Sommige landen laten het stemmen per volmacht om gelijk welke reden toe. Alle kiezers kunnen er
dan gebruik van maken. Dat geldt bijvoorbeeld in Nederland (cf. infra). De stemwijze verhoogt er het
gemak van de verkiezingsdeelname voor alle daartoe gerechtigden. De afstand tot de stembus wordt
voor sommigen zo letterlijk en figuurlijk verkleind. In de meeste andere landen blijft het stemmen per
volmacht beperkt tot welbepaalde groepen in specifieke omstandigheden. Het kan dan enkel gebruikt
worden door kiezers die (aantonen dat ze) moeilijk tot onmogelijk zelf hun stem kunnen uitbrengen in
een stembureau (op de verkiezingsdag). Zo zal de volmacht het stemmen toegankelijker maken voor
groepen die anders dreigen uitgesloten te worden (ouderen, zieken, gehospitaliseerden, mensen met
een beperking of in (voorlopige) hechtenis, etc.). Stemmen per volmacht kan dan het algemeen en
gelijk stemrecht versterken. Het verkiezingsproces wordt zo inclusiever en de deelname eraan
(potentieel) breder (OSCE, 2020). Dit wordt bevestigd door politiekwetenschappelijk onderzoek. De
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kans dat mensen met een slechte gezondheid of een beperking deelnemen aan de verkiezingen ligt
hoger in landen die stemmen per volmacht toestaan (Wass et al., 2017)16.

Verder bepalen kiezers zelf wie ze een volmacht toevertrouwen. Dikwijls gaat het om mensen met wie
ze een nauwe private of professionele relatie hebben waarbij men ervan uitgaat dat deze personen
niet snel geneigd zullen zijn hen te benadelen. De gevolmachtigde stemt (doorgaans) in de
gecontroleerde omgeving van het stembureau en dus vrij en zonder dwang. De verruiming kan
daardoor tegen een lage kostprijs voor de kiezer en de verkiezingsadministratie. Het kiesproces
verloopt (meestal) onafhankelijk van de postdiensten. Dit vermindert de kans dat stemmen kwijt of
beschadigd raken of te laat binnenkomen voor de telling (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018;
Heinmaa, 2020). Hierin liggen de belangrijkste voordelen van deze stemwijze.

Stemmen per volmacht brengt echter ook mogelijke nadelen met zich mee. Die zijn inherent aan de
stemwijze. De volmachtgever maakt zijn of haar stemvoorkeur immers bekend aan de gevolmachtigde
en deze verbindt zich ertoe te stemmen zoals opgedragen. Daardoor kan het geheim van de stemming
uiteraard niet gehandhaafd worden. Enkel in Zweden wordt dit gewaarborgd naar analogie met het
stemmen per brief (cf. infra). Er is ook geen garantie dat de gevolmachtigde stemt zoals hem of haar
werd opgedragen. De wil van de kiezer kan zo veranderd worden. De volmachtgever rekent immers op
de gevolmachtigde zonder dat hij of zij de garantie heeft dat deze laatste de stemintentie opvolgt.
Voor sommige kiezers is het ook moeilijk een dergelijke vertrouwenspersoon te vinden. De
gevolmachtigde moet soms ook bijkomende inspanningen doen om (tijdig) in het stembureau van de
volmachtgever te geraken (aangezien beide niet per definitie op dezelfde locatie stemmen).

Er bestaat daarnaast een risico op misbruik van de volmacht. De vraag is dan of de keuze voor deze
stemwijze en de specifieke overdracht naar een andere kiezer oprecht en vrijwillig gebeuren en niet
onder dwang, intimidatie of misleiding (specifiek voor kwetsbare of gemarginaliseerde groepen). Dit
roept vragen op over de vrije uitoefening van het kiesrecht. Vervalsingen van autorisatiedocumenten
zijn mogelijk (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018). Dergelijke onregelmatigheden kunnen het
vertrouwen van burgers in de integriteit van het kiesgebeuren aantasten (OSCE, 2020)17.

Daarom laten veel landen het stemmen per volmacht sowieso niet toe. Andere beperken het aantal
volmachten per kiezer om de kans op manipulatie van stemmen door deze wijze te verzachten
(Heinmaa, 2020: 15-18). In de meeste gevallen moeten kiezers voordien ook verzoeken om per
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volmacht te stemmen. De instemming registreert de volmachtregeling. Dit sluit ook een procedure in
waarmee de volmachtgever en de gevolmachtigde kunnen geïdentificeerd worden. Er zijn dus vaak
wettelijke beveiligingen om het gebruik van volmachten te beperkten tot specifieke omstandigheden
en de kans op misbruik van de stemwijze te verminderen. Dit brengt ons bij de haalbaarheid van proxy
voting.

2.2.3 Proxy voting: haalbaar
De bovenstaande bespreking geeft al aan dat er heel wat variatie bestaat in de principes en de
praktijken van het stemmen per volmacht in de landen van de EU. Die gaan dikwijls samen met een
aantal principiële voorwaarden, organisatorische aandachtspunten en praktische overwegingen die
spelen in de verschillende fases van het kiesproces. De onderstaande tabel geeft een aantal daarvan
uitgebreider weer. Ze bespreekt wie voor het stemmen per volmacht in aanmerking komt, binnen welk
tijdskader de volmacht moet worden gegeven, waar de stem per volmacht wordt uitgebracht en de
wettelijke basis voor de procedure. We nemen de algemene regeling in België hier ook op voor een
volledig beeld.

Stemmen per volmacht in landen van de Europese Unie18
Land

Wie komt in aanmerking

Binnen welk tijdskader

Waar wordt er gestemd

Wettelijke basis
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het

kunnen

België
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studie,
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stemming

verblijf
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het
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(1894;

de

een
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buitenland.
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Frankrijk
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tijdelijk

verblijf

in

het

buitenland

Nederland

De kiezer die verwacht niet

Afhankelijk
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de

in staat te zullen zijn in
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persoon aan de stemming

kiezerspas tot op de dag van

deel te nemen
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Enkel kiezers die niet zelf

Het

naar

ingediend
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stembureau
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moet
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Hoofdstuk 7 van de Kieswet

een bureau in Polen
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stemming

19

Enkel kiezers die zelf niet
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De volmachtgever vult de

Hoofdstuk 7 van de Kieswet

naar

worden ten vroegste 24

stembrief in op de eigen

(2005; aangepast in 2014).
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door
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Bron: International IDEA (2021): https://www.idea.int/data-tools/data/special-voting-arrangements/proxy-voting-in-country. Aangevuld
met Lupiáñiez-Villanueva & Devaux (2018: 57). Waar mogelijk raadpleegden we de (vertaalde) wettelijke basis voor de meest actuele
regelgeving.

De beslissing over wie in aanmerking komt voor het geven van een volmacht bepaalt het gebruik van
de stemwijze. Zoals uit de bovenstaande tabel blijkt, is Nederland vandaag het enige EU-land waar in
principe alle kiezers gebruik kunnen maken van het stemmen per volmacht20. De kieswet verbijzondert
de aangehaalde verwachting immers niet. Kiezers hoeven hun keuze ook niet te rechtvaardigen. Uit
onderzoek bij voorgaande verkiezingen bleek dat het aandeel kiesgerechtigden dat daar gebruik
maakte van een volmachtregeling schommelde tussen de 4 en 8%. Dit aandeel vertegenwoordigt
tussen de 10 en 11% van de uitgebrachte stemmen. Die aandelen variëren tussen gemeenten en naar
gelang de verkiezingen. Het al dan niet stemmen per volmacht verschilt ook tussen kiezers. Er blijkt
een verband tussen de aard van de kenmerken van individuen en die van gemeenten (van der Kolk,
2014)21.

Elders legt men meer kwalificatievereisten op. De andere EU-landen waar het stemmen per volmacht
mogelijk is, beperken de regeling immers tot kiezers die niet zelf naar het stembureau kunnen gaan
om nader bepaalde redenen. Deze die te maken hebben met gezondheid komen overal voor
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(beperkingen of leeftijd liggen daarvan in het verlengde). Daarnaast worden hechtenis, beroep of
verblijf in het buitenland meermaals vermeld. De OSCE (2020: 21) beveelt een minimaal gebruik van
het stemmen per volmacht aan. Het bepleit alternatieve stemwijzen of een beperking ‘(…) to such
groups of voters that have no other accommodations available to them and would otherwise be
disenfranchised’22.

In landen met kwalificatievereisten moet de kiezer meestal een verklaring (op eer) onderschrijven om
een volmacht te kunnen geven waarin de geldige reden daarvoor wordt aangeduid. Dit geldt
bijvoorbeeld in Frankrijk of Zweden. Elders gaat de vraag naar bewijslast verder. Daar is België dan
weer een voorbeeld van (cf. supra). Zowat elke geldige reden gaat er samen met een specifiek attest
waarvoor vaak derde actoren moeten worden betrokken (denk aan geneesheren, werkgevers,
overheden, etc.). De verklaring of het bewijs zijn soms een voorwaarde om het verzoek tot stemmen
per volmacht te kunnen inwilligen of uitoefenen. Beide dienen als beveiliging voor de stemwijze. Dit
vraagt in principe een gemotiveerde beoordeling van de ingediende stukken en aangehaalde redenen.
In de praktijk zullen de verklaring en het bewijs vaak voor waar worden aangenomen. De vereisten
moeten wel afgewogen worden tegen de toegankelijkheid van de gevraagde documenten (OSCE,
2020).

Niet elke burger kan overigens altijd gevolmachtigde zijn. Meestal vraagt de wetgeving dat de
gevolmachtigde kiezer is voor dezelfde verkiezingen en/of kiesomschrijving als de volmachtgever. Vaak
moeten beide ingeschreven zijn in dezelfde gemeente (dikwijls worden de kiezerslijsten op dit niveau
beheerd). Soms kan de volmachtrelatie enkel worden aangegaan tussen kiezers die behoren tot
hetzelfde stembureau. In een aantal landen worden de gevolmachtigden nog nader omschreven. Dat
is soms verbonden met de reden voor de overdracht. In Zweden komen (huwelijks)partners of (naaste)
verwanten (daarvan) in aanmerking, evenals verzorgers (professioneel of privaat) en beambten van de
landelijke post of penitentiaire inrichtingen.

Er zijn vaak limieten op het aantal machtigingen dat een kiezer mag aannemen. Deze beperkingen
verminderen het risico op grootschalige stem(ver)koop. In België is het uitbrengen van een stem per
volmacht beperkt tot één per verkiezing. In andere landen loopt dat op tot twee (Nederland en
Frankrijk zijn voorbeelden). In Polen kan men een tweede volmacht enkel uitoefenen als voogd van
een familielid. De volmacht komt in al die gevallen uiteraard naast de eigen stem. Het uitoefenen van
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een volmacht door verwanten roept in sommige contexten wel vragen op over dwang doorheen
stereotype gender- of familierollen. Kiezers onder voogdij verdienen ook bijzondere aandacht23.

In sommige landen kunnen de kiezers die ervoor in aanmerking komen zonder meer stemmen per
volmacht. Zij moeten daarvoor geen afzonderlijke aanvraag meer indienen. Elders is een apart verzoek
voor de toepassing van de stemwijze wel noodzakelijk. Dit vraagt een procedure die bepaalt wanneer
en hoe men de verkiezingsautoriteiten van de wenst tot het stemmen per volmacht op de hoogte moet
brengen. Het verzoek moet misbruik van de stemwijze tegengaan. De afweging dient als een
bijkomende beveiliging. Het zal de volmachtgever en gevolmachtigde meestal identificeren en hen om
een autorisatie van de regeling vragen. Tegelijk vergt dit ook extra regels die niet te log mogen zijn en
zo kiezers die moeilijk tot onmogelijk zelf kunnen stemmen van de overdracht weerhouden (OSCE,
2020). Ook in deze procedure zien we echter duidelijke verschillen. Mengvormen met of zonder
verzoek zijn ook mogelijk (bijvoorbeeld al naar gelang de regeling en/of de reden van de overdracht).

Dit laatste geldt bijvoorbeeld in Nederland waar de praktijk echter sterk naar de volmacht zonder
verzoek neigt (van de Kolk, 2014). Kiezers die de stemwijze willen toepassen kunnen dat immers op
twee manieren doen. De meest gebruikelijke is het overdragen van hun stem- of kiezerspas aan een
andere kiezer24. Dit noemt men de onderhandse volmacht. De volmachtgever vult dan het formulier
in op de keerzijde van die pas en ondertekent het samen met de gevolmachtigde. Deze laatste neemt
de aldus omgezette pas mee naar het stembureau samen met een kopie van het identiteitsbewijs van
de volmachtgever. De stemming vindt dan verder plaats met dit volmachtbewijs. Deze regeling kan
dus getroffen worden tot op de dag van de stemming (maar niet in het stemlokaal). De combinatie van
een volmacht open voor alle kiezers met de onderhandse regeling maakt de stemwijze erg
toegankelijk. Daarnaast kunnen kiezers een verzoekschrift indienen bij hun gemeente waarin zij een
gemachtigde aanwijzen (die kiezer moet zijn voor hetzelfde gebied en verklaart als dusdanig te willen
optreden). Dit verzoek moet vooraf worden ingediend en kan worden ingewilligd (met afgifte van
volmachtbewijs voor de stemming) of afgewezen.

Dergelijke procedure is de norm in andere landen maar de mate waarin dit op voorhand moet
gebeuren verschilt. In België is er het aparte volmachtformulier dat als een verzoekschrift kan worden
beschouwd. Het wordt ingevuld en ondertekend door de volmachtgever en diens gevolmachtigde. Dit
formulier dient echter enkel op de dag van de stemming mee te worden genomen naar het
stembureau (met uitzondering van de regeling voor wie tijdelijk verblijft in het buitenland, cf. supra).
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De noodzaak om daar een attest aan toe te voegen dat de reden voor volmacht staaft, maakt dat de
kiezer hier in de praktijk wel vroeger mee aan de slag moet. Elders (Frankrijk, Polen en Zweden) moet
het verzoek om de volmachtregeling vast te stellen eerder worden ingediend (Lupiáñiez-Villanueva &
Devaux, 2018).

Waar er een verzoek tot stemmen per volmacht moet worden gedaan, zijn er niet alleen specifieke
procedures nodig om de overdracht te registeren. Die informatie moet het relevante stembureau of
andere verkiezingsorganen ook tijdig bereiken. Deze zijn ook verantwoordelijk voor het vaststellen van
de geldigheid van de (al dan niet eerder verzochte) stemwijze op de dag van de verkiezingen. Dat gaat
meestal gepaard met een verificatie van de gevolmachtigde kiezer en diens volmachtbewijs. Sommige
landen vragen bijkomend een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever en diens
uitnodiging tot de stemming (Nederland). Soms moet de gevolmachtigde bevestigen als dusdanig te
willen optreden en te stemmen zoals opgedragen. Dit alles als bijkomende verzekering voor de vrije
uitoefening van het kiesrecht door de volmachtgever (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018). België
vult dit betrekkelijk ruim in. De gevolmachtigde brengt immers het volmachtformulier, de
ondersteunende attesten, beide oproepingsbrieven en de eigen identiteitskaart mee. Het formulier en
de attesten worden afgegeven aan de voorzitter van het stembureau. Hierna gebeurt het uitoefenen
van de stemwijze op dezelfde manier als in eigen persoon. Doordat de gevolmachtigde dat doet in een
stemhokje blijft diens geheim van de stemming gewaarborgd. Dit geldt uiteraard niet voor de stem
van de volmachtgever ten aanzien van de gevolmachtigde.

Zweden vormt hierop een interessante uitzondering die ook bij de lokale verkiezingen geldt (Lidström,
2022). Het stemmen per volmacht verloopt er immers analoog aan dat per brief. Kiezers moeten
hiertoe een aanvraag indienen. Ze krijgen de betrokken stembiljetten dan per post opgestuurd. Kiezers
vullen deze in per verkiezing en plaatsen ze in een eerste kiesomslag. Ze doen dit in principe alleen en
op een locatie naar keuze. Deze omslag(en) word(t/en) in de aanwezigheid van de gevolmachtigde en
een bijkomende getuige in een tweede omslag geplaatst25. Dit is de buitenste voor het stemmen per
volmacht. Op de dichtgeplakte omslag brengt de volmachtgever de eigen naam en identificatie aan.
De volmachtgever verklaart ook de voorgaande stappen ten gepaste tijden te hebben doorlopen en te
voldoen aan de vereisten om te kunnen stemmen per volmacht.

De gevolmachtigde en de getuige voegen eveneens hun naam en identificatie toe. Ze bevestigen dat
de informatie die de volmachtgever verstrekt heeft bij hun weten correct is. Het aldus vervolledigde
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stembiljet wordt door de gevolmachtigde naar het stembureau gebracht (Lupiáñiez-Villanueva &
Devaux, 2018: 59)26. Deze regeling maximaliseert het geheim van de stemming en de vrije uitoefening
van het kiesrecht en komt samen met de andere voordelen van het stemmen per volmacht. De
procedure vraagt wel behoorlijk wat voorbereiding (naar tijd en planning). Ze is ook meer afhankelijk
van de werking van de postdiensten. Bovendien moet de volmachtgever twee andere kiezers
betrekken in de regeling. Naast de gevolmachtigde speelt immers ook de getuige een rol. Er blijft
bijgevolg een inherent risico voor beïnvloeding of dwang bestaan.

Waar de gevolmachtigde stemt in een regulier bureau, verloopt het tellen van de stemmen per
volmacht volgens hetzelfde proces als wanneer de volmachtgever de stem in eigen persoon zou
hebben uitgebracht. In Zweden is er een afzonderlijke procedure voorzien om deze stemmen in
ontvangst te nemen. Daarin spelen de beambten van het stembureau een cruciale rol. De geldige
stemmen per volmacht worden vervolgens geteld zoals hun tegenhangers die met een andere
stemwijze zijn uitgebracht27. Daarbij is het belangrijk aan te geven dat Zweedse kiezers hun stembrief
sowieso in een omslag in de stembus plaatsen.

Kiezers kunnen tot op het moment van de stemming van mening veranderen. Zowel over de wijze als
over hun stem zelf. Dat schept bijzondere uitdagingen voor de volmachtregeling. Hoe meer op
voorhand deze moet vastgelegd worden, hoe minder ruimte de kiezer heeft om zich te bedenken. De
vraag is dan of en hoe de volmacht kan worden ingetrokken. De meeste landen expliciteren de
mogelijkheid in hun kieswetgeving. De kiezer kan dan steeds zelf aan de stemming deelnemen. Een
volmacht kan ook worden ingetrokken of gewijzigd (bijna) tot op het moment van de stemming.
Frankrijk is daar een voorbeeld van. In Nederland geldt dit enkel voor de onderhandse volmacht (maar
niet voor een verleende schriftelijke volmacht). In Polen kan dit tot 2 dagen voor de verkiezingen. In
België zegt de regelgeving hier echter niets over. Dat de termijn waarbinnen een volmacht kan worden
bepaald dicht bij (tot op) de verkiezingsdag ligt en de regeling steunt op het vertrouwen tussen
volmachtgever en gevolmachtigde draagt hier wellicht toe bij. Het is echter niet ondenkbaar dat
bepaalde kiezers een eerder gegeven volmacht willen herroepen en de gevolmachtigde daar niet
zonder meer op ingaat.

De verkiezingsorganen volgen het effectief stemmen per volmacht op om gepast toezicht te
verzekeren. Zo kan een gevolmachtigde bijvoorbeeld niet vaker stemmen dan toegelaten. Het gebruik
van het stemmen per volmacht wordt best ook meer algemeen bijgehouden. Dit laat toe het
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onevenredig inzetten van de stemwijze in specifieke gemeenschappen vast te stellen. Dat kan wijzen
op druk uitgeoefend op (kwetsbare) kiezers (OSCE, 2020).

8

We laten ons wel inspireren door de stemwijzen op afstand die voor deze stemgerechtigden zijn opgezet.
Dit is het citeeropschrift van het ‘Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en
houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het
decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn’.
Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25 augustus 2011.
10
Dit is het citeeropschrift van het ‘Decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de
lokale democratie’. Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 augustus 2021.
11
Dit preventieve karakter werd ook benadrukt in de toelichting van de gemachtigde over het schrappen van de
verklaring op eer t.a.v. de Raad van State die advies gaf over het voorontwerp van Decreet (Vlaams Parlement,
2021).
12
We halen de argumentatie van de decreetgever uit de memorie van toelichting bij het ontwerp van Decreet
(Vlaams Parlement, 2021).
13
Voor mensen met dementie is geen aparte (rechts)regeling nodig. Zij die om psychische redenen hun wil niet
meer kunnen uiten, zijn ook niet in staat aan de stemplicht te voldoen (al dan niet mits volmacht).
14
In 21 van de 28 beschouwde landen zijn er twee of meer mogelijkheden om op afstand te stemmen.
15
Voordat het Verenigd Koninkrijk de EU verliet (begin 2020) lag dit aantal op zes. Andere Europese landen waar
het stemmen per volmacht kan zijn Monaco en Zwitserland. Een wereldwijde vergelijking komt tot soortgelijke
aandelen. Van de 204 onderzochte landen zijn er 32 waar stemmen per volmacht mogelijk is (of ongeveer 16%).
16
Stemmen per volmacht bleek overigens het enige faciliterende instrument te zijn waarvoor dit gold. Voor de
andere was er sprake van een negatief interactie-effect. De onderzoekers verklaren dit door het invoeren van
dergelijke instrumenten als reactie op een eerdere lage verkiezingsdeelname van de betrokken doelgroepen.
17
Het Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) van de OSCE raadt lidstaten die stemmen per
volmacht toestaan daarom aan de praktijk te herzien met een voorkeur voor andere specifieke stemregelingen
die niet dezelfde uitdagingen meebrengen in het licht van de internationale standaarden (OSCE, 2020: 21).
18
We bespreken de regelgeving voor de kiezers met woonplaats in eigen land. Voor zij die in het buitenland
wonen gelden meestal strengere bepalingen. Zo moet het verzoek om te stemmen per volmacht bij de federale
verkiezingen voor Belgen in het buitenland ten minste 20 dagen voor de verkiezingen bij de relevante autoriteit
(d.i. gemeente of consulaire beroepspost) toekomen.
19
Concreet gaat het om kiezers met een (bepaalde mate van) beperking of zij die minstens 75 jaar oud zijn.
20
Frankrijk was lang het enige andere EU-land waar alle kiezers gebruik konden maken van deze stemwijze. In
2020 werd het gebruik echter ingeperkt tot specifieke groepen kiezers. Voor zij die zich in het land bevinden blijft
het ook de enige toegelaten vorm van stemmen op afstand (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018: 56).
21
Individueel bleek het gebruik van een volmacht bijvoorbeeld samen te hangen met factoren die wijzen op het
willen (vb. hoger opgeleiden met politieke interesse) maar zelf niet kunnen (vb. door het hebben van een baan)
stemmen, en eveneens met iemand hebben die als gevolmachtigde kan optreden (vb. in het eigen huishouden).
Gemeentelijk speelden factoren als de opkomst bij de verkiezingen, het percentage stemmen voor orthodoxprotestantse partijen, het percentage allochtonen, (sterk significant meer volmachten) en het percentage
huishoudens van een persoon (dito minder volmachten).
22
De organisatie stelt de volgende kernvragen: 1) kunnen andere stemmethoden en -arrangementen gebruikt
worden om kiezers hun stemrecht te laten uitoefenen in de plaats van het gebruik van stemmen per volmacht;
2) verzekeren de verkiesbaarheids- en aanvraagvoorwaarden een gebruik op beperkte schaal in welbepaalde
omstandigheden; 3) bestaan er beveiligingen tegen misbruik en 4) verzekeren procedures gepast toezicht?
23
Dit gebeurt bijvoorbeeld in artikel L72-1 van de Franse Code électoral.
9
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24

Beide passen nodigen de kiezer uit tot de stemming. Met een stempas kan men in elk bureau binnen de
gemeente stemmen. Met een kiezerspas kan men dat doen in een bureau naar keuze, ook buiten de gemeente.
Kiezers moeten deze laatste pas voordien aanvragen en kunnen ze enkel inzetten binnen het gebied van de
verkiezingen. Daardoor bestaat deze pas niet voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een stempas kan enkel
worden overgedragen aan een kiezer die stemt in dezelfde gemeente. Voor een kiezerspas geldt dit niet. De
onderhandse methode is goed voor naar schatting 98% van de volmachten (van der Kolk, 2014).
25
Landelijke postbeambten zijn een uitzondering. Zij worden niet verwacht aanwezig te zijn bij deze plaatsing.
Deze groep bedient de kiezers die op afgelegen locaties wonen en om die reden stemmen per volmacht.
26
Deze regeling wordt uitgewerkt in sectie 7 van hoofdstuk 7 van de bovenvermelde kieswet. De Engelstalige
versie van de Vallag spreekt over votes by messenger.
27
De beambten gaan na of de buitenste omslag voldoet aan de vormvoorwaarden en identificeren de
gevolmachtigde. De buitenste omslag wordt dan geopend en de aanwezigheid van kiesomslagen daarin
nagegaan. Deze worden ook op hun vormvoorwaarden gecontroleerd evenals het kiesrecht van de
volmachtgever. De geldige omslagen worden vervolgens aan de bijhorende stembus toegevoegd (in
aanwezigheid van de gevolmachtigde of volmachtgever). De procedure wordt gemerkt op de verkiezingsrol.
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3 STEMMEN VOORAFGAAND AAN DE VERKIEZINGSDAG

In deze sectie bekijken we het stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag als een alternatief voor
het stemmen per volmacht. De huidige regelgeving laat een vervroegde stembusgang niet toe voor de
kiesgerechtigden binnen ons land. Voor hun tegenhangers met woonplaats in het buitenland is er een
uitzondering. Zij kunnen voor de federale verkiezingen onder meer stemmen in een consulaire
beroepspost. Deze organiseert luidens artikel 180quinquies van het Kieswetboek: ‘(…) de stemming op
de woensdag vóór de dag van de verkiezing op het grondgebied van het Koninkrijk, van 13 tot 21 uur,
plaatselijke tijd’. Het is de enige vorm van voorafgaand stemmen die we in België kennen.

De wetgeving voorziet ook hoe de stemmen bewaard en geteld worden en de uitslag bekendgemaakt.
Dit is overigens een generieke uitdaging voor deze stemwijze (cf. infra). Sommige consulaire
beroepsposten vervullen de rol van gewestelijk stemopnemingsbureau. Na het sluiten van de
stemming in de beroepsposten sturen deze de stembiljetten onder gesloten omslag naar het
betrokken stemopnemingsbureau dat ze bewaart. Deze biljetten moeten ontvangen zijn tegen de
eerstvolgende vrijdag (later toegekomen kiesbrieven tellen niet mee en worden vernietigd). Het
vermelde bureau gaat vervolgens over tot de stemopneming ‘(…) de zaterdag vóór de dag waarop de
stemming op het grondgebied van het Koninkrijk plaatsvindt’. Ook het tellen van de stemmen gebeurt
dus vroeger dan op de verkiezingsdag. De resultaten worden elektronisch doorgestuurd naar het
bevoegde kieskringhoofdbureau en opgenomen in het geheel van de stemmen die uitgebracht zijn in
de betrokken kiesomschrijving. Gelet op de inschrijvingsvoorwaarde en het gebied zijn deze regels
uiteraard niet van toepassing op de lokale verkiezingen in Vlaanderen. Zoals hieronder blijkt is het
stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag soms wel voorwerp van discussie.

3.1

LOKALE VERKIEZINGEN IN VLAANDEREN

In haar evaluatierapport van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
verwijst het Agentschap Binnenlands Bestuur immers naar de vraag bij sommige kiezers om te voorzien
in de mogelijkheid om op een andere datum een stem uit te brengen. Deze vraag werd gesteld door
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kiezers die zelf niet konden gaan stemmen en geen volmacht wilden of konden geven. ABB besluit in
haar aanbevelingen: ‘de suggestie om voorafgaand aan de verkiezingsdag een stem uit te brengen, lijkt
wel realiseerbaar’(Craeghs et al., 2019: 45). Het Agentschap geeft wel aan dat hiervoor een aparte
stembusgang moet worden opzet evenals een procedure waarmee de uitgebrachte stemmen worden
behandeld. Het geeft ook een aanzet hiertoe met enkele aandachtspunten:
-

Men zou in elke gemeente een stemming kunnen laten plaatsvinden op de woensdag voor de
verkiezingdag, van 13u00 tot 21u0028. Deze verkiezing staat enkel open voor kiezers die
voorafgaand met een geldig attest hebben meegedeeld dat ze op de verkiezingsdag zelf niet
kunnen gaan stemmen29;

-

De aldus uitgebrachte stemmen moeten:
o

in ontvangst genomen worden en veilig bewaard;

o

op de verkiezingsdag aan een telbureau bezorgd worden, zodat ze kunnen worden
geteld (en verder verwerkt) samen met de stemmen die regulier op de verkiezingsdag
zelf zijn uitgebracht;

-

In gemeenten waar men digitaal stemt, moet er op de aangegeven dag al een USB-stick ter
beschikking zijn met de lijsten en kandidaten. Deze moet veilig bewaard en op de
verkiezingsdag aan het gemeentelijk hoofdbureau worden bezorgd waarna de stemresultaten
regulier verder worden verwerkt.

Het bovenstaande voorstel biedt in het licht van het debat over (alternatieven van en voor) het
stemmen per volmacht geen oplossing voor de kiezers die zich op de verkiezingsdag niet in hun
gemeente maar wel in het binnenland bevinden. Men zou een minimale afstand tot de woonplaats
kunnen vaststellen om deze kiezers in te sluiten (via volmacht of voorafgaande stem). Het Agentschap
erkent dat de precieze bepaling daarvan arbitrair en voor discussie vatbaar kan blijven (Craeghs et al.,
2019: 44-46).

De mogelijkheid om te stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag werd weinig tot niet geopperd in
de lopende discussie over de verbetering van de lokale en provinciale verkiezingen. Ze kwam niet aan
bod in de bespreking van de conceptnota’s die de meerderheidspartijen daarrond ontwikkelden
(Vlaams Parlement, 2022a). In de hoorzitting over deze nota’s suggereerde Prof. Dr. Herwig Reynaert
(UGent) wel dat er zou moeten gekeken worden in welke mate het vooraf stemmen kon worden
toegepast. Prof. Dr. Herman Matthijs (VUB) bracht voordien stemmen ter sprake in zijn beoordeling
van het stemmen per brief. De spreker meende dat verkiezingen maar eerlijk kunnen verlopen
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wanneer alle kiezers op dezelfde dag en uren stemmen. Er kan zich immers een politiek feit voordoen
tussen de vroegere stemming en de eigenlijke verkiezingsdag (Vlaams Parlement, 2022b). Het
alternatief kwam verder niet aan bod in de visienota van de Minister (Somers, 2022) of de bespreking
daarvan in het Vlaamse Parlement (2022c).

3.2

EUROPEES VERGELIJKEND PERSPECTIEF

In deze sectie plaatsen we het stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag in Europees vergelijkend
perspectief. Dit geeft ons een zicht op de eventueel denkbare, wenselijke en haalbare alternatieven
van deze stemwijze en voor het stemmen per volmacht.

3.2.1 Early voting: denkbaar
Stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag wordt in de internationele literatuur omschreven als
early of advance voting. Beide zijn feitelijk synoniem. We kiezen in deze sectie voor de eerste term die
in ons referentiekader het vaakst gebruikt wordt. Het gaat dan om ‘(…) in-person opportunities for
submitting one’s vote at a polling station before election day’ (Heinmaa, 2020: 7). Andere vervroegde
methoden die niet in eigen persoon zijn (denk aan het stemmen per brief of online) of waarbij deze
niet plaatsvinden in het stembureau (zoals bij mobiel stemmen) worden er doorgaans niet toe
gerekend. Early voting verschilt daar namelijk procedureel van (Heinmaa & Kalandadze, 2021). Dit
maakt ook dat men het stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag wel tot de speciale
stemregelingen rekent maar niet ziet als een vorm van stemmen op afstand. De kiezer brengt immers
een stem uit op een poll-site (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018).

De stemwijze moet ook onderscheiden worden van multi-day voting. Beide hebben
gemeenschappelijk dat de verkiezingen op meerdere dagen plaatsvinden. Bij het meerdaags stemmen
gebeurt dat meestal in alle stembureaus en op (doorgaans twee) aansluitende dagen. Soms gaat het
om een enkele verkiezingsdag die dan verschillend valt al naar gelang het gebied binnen een land. Early
absentee voting is dan weer een specifieke variant van het stemmen voorafgaand aan de
verkiezingsdag. Het betekent dat sommige omschrijvingen kiezers uit andere gebieden toelaten tot

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.07.2022

Alternatieven van en voor het stemmen per volmacht

pagina 33 van 170

hun vervroegde stemming. Het gaat dan bijvoorbeeld om gerechtigden die geregistreerd zijn in een
bepaald gebied maar elders wonen, werken of studeren (OSCE, 2020)30.

Early voting biedt een handig alternatief voor kiezers die niet op de verkiezingsdag zelf kunnen of willen
stemmen. Dergelijke regelingen kunnen ingevoerd worden om verschillende redenen: als een manier
om meer kiezers hun recht op verkiezingsdeelname te laten uitoefenen, de algehele opkomst bij de
verkiezingen te vergroten of het stemvolume per verkiezingsdag in de stembureaus te verminderen
door dit te spreiden over meerdere momenten (OSCE, 2020). We gaan daar dieper op in bij de
bespreking van de wenselijkheid van deze stemwijze.

De mogelijkheid om te stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag bestaat in een minderheid van de
landen in Europa. De vergelijking van International IDEA vindt early voting in 14 van de 44 beschouwde
gevallen (of ongeveer 32%). Negen daarvan liggen in de EU. Het gaat om Denemarken, Estland,
Finland, Letland, Litouwen, Malta, Portugal, Slovenië en Zweden. Early voting is daarmee de op een na
meest wijdverspreide speciale stemregeling om te stemmen vanuit het binnenland op het Europese
continent (na mobiel stemmen). De vergelijking maakt een onderscheid naar gelang de
beschikbaarheid van de stemwijze voor alle of voor sommige kiezers (respectievelijk 8 en 6 landen)31.
De onderstaande figuur geeft deze (gedeeltelijke) beschikbaarheid weer32. Voor de EU valt de
regionale concentratie op in de Noordse en Baltische Staten.
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In het recente overzicht van lokale verkiezingen en kiesgedrag in 40 Europese landen vinden we voor
7 gevallen verwijzingen naar de mogelijkheid om voorafgaand aan de verkiezingsdag te stemmen. Het
gaat om Andorra, Denemarken, Estland, Finland, Noorwegen, Oostenrijk en Slovenië (Gendźwiłł, Kjaer
& Steyvers, 2022)33. In sommige van die landen is het feitelijke gebruik van de mogelijkheid bij de lokale
verkiezingen beperkt. In Denemarken ligt het bijvoorbeeld op ongeveer 6% van de opgekomen kiezers
(Kjaer, 2022). In Noorwegen stijgt dit naar 34% (Saglie & Bock Segaard, 2022). In Finland loopt het zelfs
op tot 45% van de opgekomen kiezers (Sandberg, 2022). In de laatste twee landen kunnen alle kiezers
er gebruik van maken, is er een ruime voorafgaande periode voorzien en zijn de stembureaus te vinden
in gemakkelijk toegankelijke publieke gebouwen. In Oostenrijk is early voting bij de lokale verkiezingen
beperkt tot 3 deelstaten (Umek, 2022). In Estland is vervroegd stemmen dan weer gebonden aan
internet voting (Saarts et al., 2022).
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3.2.2 Early voting: wenselijk
Stemmen voor de verkiezingsdag kan het algemeen en gelijk stemrecht versterken. Doordat kiezers
vervroegd of op verschillende momenten hun stem kunnen uitbrengen, vergroot de toegang voor
bepaalde groepen die het moeilijk(er) vinden op de verkiezingsdag zelf deel te nemen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om kiezers uit bepaalde culturen, religies of beroepen (ordehandhavers, zorgverleners)
of met een beperking. Dit maakt participeren aan het verkiezingsproces gemakkelijker (OSCE, 2020).

De stemwijze wordt daardoor vaak gezien als een vorm van convenience voting (Gronke et al., 2008;
Alvarez et al., 2012; Sheppard & Beauregard, 2018). De academische literatuur daarrond heeft vaak
een Angelsaksische oriëntatie. Het gros betreft de Verenigde Staten. Stemmen voor de verkiezingsdag
verlaagt er samen met een reeks andere maatregelen de cost of voting voor de kiezer (Schraufnagel,
2020). De bijdragen gaan dan dieper in op de gelijkenissen en verschillen in convenience voting tussen
en binnen de staten (verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen) en de wijzigingen
daarin doorheen de tijd (bijvoorbeeld in de periode en de locatie van deze vormen). Ze bekijken de
redenen voor de introductie of de effecten van varianten of veranderingen. We beperken ons verder
tot de inzichten binnen de Europese context die relevant zijn voor early voting.

Het bestaande onderzoek gaat meestal over het effect van vervroegd stemmen op de opkomst bij de
verkiezingen. De resultaten zijn zeker niet eenduidig. Van een algemene positieve impact lijkt alvast
geen sprake (Gronke et al., 2007; Garnett, 2019). Specifieke effecten kunnen wel worden vastgesteld.
Zo leidt de invoering van vervroegd stemmen soms tot een eenmalige verhoging van de opkomst die
verderop echter verdwijnt (Giammo & Brox, 2010). Ook hebben aanpassingen aan de beschikbare
periode of locaties voor early voting een gedifferentieerd effect op de opkomst (Walker et al., 2019).
De vraag is verder of de stemwijze het aantal gerechtigden dat aan de stembusgang deelneemt
verhoogt dan wel vooral meer spreidt. Daaraan verwant of vervroegd stemmen niet alleen meer maar
ook andere kiezers naar de stembus brengt. Mobiliseert early voting kiezers die eerder niet stemden
of maakt het vooral stemmen eenvoudiger voor wie dit toch al van plan was te doen? Amerikaans
onderzoek neigt naar meer spreiding van dezelfde groepen kiezers. Zij die stemmen voor de
verkiezingsdag zijn ouder, hoger opgeleid en cognitief meer betrokken bij campagnes en politiek
(Neely & Richardson, 2001; Gronke & Toffey, 2008). Wel wordt vastgesteld dat kiezers die behoren tot
etnische minderheden of in het buitenland geboren zijn eveneens meer gebruik maken van vervroegd
stemmen onder meer door bijhorende gerichte campagnes van partijen (Miller & Chaturvedi, 2018).
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Vergelijkend onderzoek komt tot soortgelijke bevindingen: ‘(…) early voting is unlikely to mobilize
commonly underrepresented groups’. Dit geldt voor verschillende types van stemmen voor de
verkiezingsdag en in alle bestudeerde politieke systemen. Oudere kiezers vormen hierop (opnieuw)
een uitzondering en halen voordeel uit de stemwijze. De auteur wijt het uitblijven van een effect aan
de bijkomende cognitieve kosten van early voting. Kiezers moeten weten dat de mogelijkheid bestaat
en hoe zij er gebruik van kunnen maken. Daarom is het geen toeval dat hogeropgeleiden in haar
Europese cases eveneens vaker vroeger stemmen (Garnett, 2019: 116). De aangehaalde kosten
versterken de antecedenten van afwezigheid. Kiezers die minder geneigd zijn hun stem uit te brengen,
blijken vaak ook minder op de hoogte van speciale stemregelingen. Daarom zijn gerichte
voorlichtingscampagnes nodig die rekeninghouden met het profiel van deze kiezers (OSCE, 2020).

Andere effecten van early voting zijn minder onderzocht. Recent groeide de aandacht voor de
wisselwerking met de campagne en de stemkeuze. De mogelijkheid om te stemmen voor de
verkiezingsdag beïnvloedt immers de informatiestroom waartegen en de omgeving waarbinnen de
kiezer een keuze maakt (Dunaway & Stein, 2013). Voor kiezers die vervroegd stemmen verkort de
campagne. Beloften en gebeurtenissen in de laatste rechte lijn kunnen dan minder worden
meegenomen (Sheppard & Beauregard, 2018). Bekende kandidaten en gevestigde partijen lijken
bovendien hun voordeel te doen bij early voting (Fullmer, 2015; Burden et al., 2017; McAllister &
Muller, 2018). Hun tegenhangers winnen doorgaans pas later veld. Dit alles kan mogelijk mee verklaren
waarom de tevredenheid over de uiteindelijke stemkeuze wat lager ligt bij kiezers die vervroegd
stemmen dan bij zij die dit doen op de verkiezingsdag zelf (Lago & Blais, 2019). Het vraagt een balans
tussen het verzekeren van vervroegde toegang en een gepast campagneverloop (OSCE, 2020).

De bovenstaande bevindingen hebben allemaal betrekking op de nationale (of regionale) verkiezingen.
Inzichten voor hun lokale tegenhangers ontbraken lang. Recent onderzoek in Zweden bracht hierin
verandering. De auteur bestudeerde daarin de plaatsgebonden kenmerken die het gebruik van early
voting bij de gemeenteraadsverkiezingen beïnvloeden. Zijn studie van vier verkiezingscycli toonde aan
dat stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag vaker gebeurde in gemeenten met een hoger
gemiddeld inkomen, met meer oudere inwoners, met meer kiezers die in het buitenland geboren
werden, die landelijk waren en waar het aandeel plaatsen om vroeger te stemmen relatief hoger lag
(Högström, 2021).
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Stemmen voor de verkiezingsdag heeft echter wel voordelen ten aanzien van andere speciale
stemregelingen. Zo zal early voting het geheim en de integriteit van de stemming verhoudingsgewijs
beter bewaren. In tegenstelling tot de andere varianten wordt de stemwijze namelijk uitgeoefend in
de gecontroleerde omgeving van het stembureau (Heinmaa, 2020). Daardoor zijn er ook meer
garanties op de vrije uitoefening van het kiesrecht en naar transparantie of eerlijkheid van het
verkiezingsproces ten opzichte van andere stemwijzen.

Dit maakt echter ook dat dezelfde maatregelen moeten worden genomen als op de verkiezingsdag zelf
om dat geheim en die integriteit te waarborgen. Het vraagt herhaalde inspanningen met bijhorende
kosten. Bovendien zijn er bijkomende uitdagingen in het verkiezingsbeheer. Gevoelig
verkiezingsmateriaal moet immers langer veilig bewaard blijven, kiezerslijsten dienen vroeger
beschikbaar te zijn en accuraat bijgehouden en pogingen tot meermaals stemmen vermeden.
Transparantie is daarbij kritisch voor het hele proces. Stemmen voor de verkiezingsdag moet eveneens
kunnen worden geobserveerd (en dat vraagt verdere praktische regelingen daartoe). Dit brengt ons
bij de haalbaarheid het stemmen voor de verkiezingdag.

3.2.3 Early voting: haalbaar
In wat volgt bespreken we de principiële voorwaarden, organisatorische aandachtspunten en
praktische overwegingen die spelen voor het stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag in de
verschillende fases van het kiesproces. De onderstaande tabel geeft een aantal daarvan uitgebreider
weer voor de EU-landen waar de stemwijze mogelijk is. Ze bespreekt wie voor het vervroegd stemmen
in aanmerking komt, binnen welk tijdskader dat kan, en de wettelijke basis voor de procedure.
Stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag in landen van de Europese Unie34
Land

Wie komt in aanmerking

Binnen welk tijdskader

Wettelijke basis

Alle kiezers

Stemmen is toegelaten vanaf drie

Sectie 53 en 56 van de Kieswet (1987;

weken tot op de voorlaatste werkdag

aangepast in 2014).

Denemarken

voorafgaand aan de verkiezingsdag
Alle kiezers
Estland

Stemmen is toegelaten op de dagen

Sectie 38 en 40 van de Kieswet (2002;

die de verkiezingsakte bepaalt tussen

2017)

de

tiende

en

de

vierde

dag

voorafgaand aan de verkiezingsdag
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Alle kiezers
Finland

Stemmen is toegelaten van de elfde

Sectie 46-50 van de Kieswet (1998;

tot de vijfde dag voorafgaand aan de

aangepast in 2016)

verkiezingsdag
Alle kiezers

Letland

Stembiljetten moeten binnen de drie

Sectie 481 van de Kieswet (1995;

dagen

aangepast in 2014)

voorafgaand

aan

de

verkiezingsdag in bewaring worden
gegeven

bij

daartoe

bepaalde

stembureaus

Litouwen

Enkel kiezers die niet in staat zijn om

De stemming vindt plaats op de

Artikel 671 van de Kieswet (1992;

in eigen persoon te stemmen op de

woensdag en donderdag voor de

aangepast in 2016)

verkiezingsdag

verkiezingsdag

Enkel
Malta

kiezers

buitenland

die

zich

in

het

of in het ziekenhuis

De stemming vindt plaats zeven

Sectie

77

van

Kieswet

(1991;

dagen voor de verkiezingsdag

aangepast in 2017)

Registratie vindt plaats tussen de

Kieswet voor de President (1976) en

maandag en de donderdag en de

de Wetgevende Vergadering (1979)

stemming op de daaropvolgende

(beide aangepast in 2020)

bevinden op de verkiezingsdag
Alle kiezers

Portugal

zondag

een

week

voor

de

verkiezingsdag

Slovenië

Enkel kiezers die afwezig zijn op de

De stemming vindt plaats niet meer

Artikel 69 van de Kieswet (1992;

verkiezingsdag

dan vijf en niet minder dan twee

aangepast in 2006)

dagen

voorafgaand

aan

de

plaats

ten

verkiezingsdag
Alle kiezers
Zweden

De

stemming

vindt

vroegste achttien dagen voorafgaand

Hoofdstuk 10 van de Kieswet (2005;
aangepast in 2014)

aan de verkiezingdsdag
Bron: International IDEA (2021): https://www.idea.int/data-tools/data/special-voting-arrangements/early-voting. Waar mogelijk
raadpleegden we de (vertaalde) wettelijke basis voor de meest actuele regelgeving. De organisatie beschrijft ook uitgebreider de gevallen
van Finland, Litouwen, Portugal en Slovenië (Heinmaa & Kalandadze, 2021: 18-21).

De vraag welke kiezers voor het vervroegd stemmen in aanmerking komen is een van de meest
fundamentele. Ze bepaalt het algemene gebruik van de stemwijze en werkt op die manier door op de
rest van het verkiezingsproces. Sommige landen kiezen ervoor om het vervroegd stemmen open te
stellen voor alle kiezers. Dit lijkt mee doorheen de tijd de trend. Portugal breidde de mogelijkheid
bijvoorbeeld recent uit (Heinmaa & Kalandadze, 2021). Daardoor zijn er vandaag dubbel zoveel landen
in de EU waar de stemwijze mogelijk is die alle i.p.v. een beperkte groep kiezers insluiten
(respectievelijk 6 tegen 3). Dit roept vragen op over het bepalen en staven van de beperkingen om in
aanmerking te komen om vervroegd te stemmen. We vinden dergelijke beperkingen in Litouwen,
Malta en Slovenië. De kieswet van het eerste land gaat echter niet verder dan de algemene bepaling
die in de bovenstaande tabel kan worden teruggevonden35. Dit geldt ook voor het laatste land.
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Stemmen voor de verkiezingsdag kan met of zonder voorafgaande registratie (die tot het gebruik van
de stemwijze verzoekt). In sommige landen kunnen gerechtigde kiezers gewoon naar het stembureau
gaan met een geldig identificatiebewijs op de specifiek daartoe voorziene uren voor de verkiezingsdag
(bijvoorbeeld Denemarken en Slovenië). Elders is voorafgaande registratie noodzakelijk (in Portugal
kan dat via de post of online).

Naast de afbakening van wie hiervoor in aanmerking komt is het bepalen van de periode waarin
vervroegd kan worden gestemd erg van belang. Het gaat dan over het vastleggen van de dagen waarop
en de uren waartussen de stemwijze kan worden gebruikt. Beide aspecten liggen in elkaar verlengde:
hoe meer kiezers ervoor in aanmerking komen, hoe ruimer de te voorziene periode. Algemeen moet
deze een redelijke en gelijke toegang bieden aan wie hiervan wil of kan gebruikmaken. De tijdspanne
dient voldoende ruim te zijn. De dagen kunnen in de week vallen en/of in het weekend. De uren door
de dag en/of ’s avonds. Ook hier vinden we verschillen. In de bovenstaande tabel kunnen we zien dat
sommige landen het beginpunt van de vervroegde stemming benadrukken (er is dan sprake van ‘ten
vroegste vanaf…’). Vooraf stemmen kan dan gedurende de hele periode of op momenten die de
gemeenten zelf vastleggen. Dit vinden we in enkele Noordse landen (Denemarken en Zweden). Soms
is de tijdsvork iets preciezer. Het stemmen voor de verkiezingdag heeft dan een duidelijk begin- en
eindpunt (Estland, Finland, Letland en Slovenië). Elders gebeurt dat op een of meerdere specifieke
dagen.

In sommige landen start de vervroegde stemming dus al enkele weken voor de verkiezingsdag en/of
eindigt ze pas vlak voordien. Enerzijds geeft die uitgerokken periode de kiezers veel flexibiliteit. Ze
kunnen stemmen wanneer dit hen uitkomt. Het spreidt het volume kiezers dat naar de betrokken
stembureaus komt waardoor de stembusgang beter beheersbaar blijft. Anderzijds zet een (zeer)
vroege start druk op de rest van de verkiezingskalender (denk aan het indienen van de
kandidatenlijsten of het drukken van de kiesbrieven). Het risico bestaat ook dat kiezers immers minder
volledig geïnformeerd beslissen. Partijen en kandidaten kunnen voor deze kiezers minder lang
campagne voeren. De mening van kiezers kan bovendien veranderen. Sommige landen bieden daarom
de mogelijkheid om de vroege stem opnieuw uit te brengen of alsnog op de verkiezingsdag te stemmen
(Zweden laat dergelijke veranderingen van de stem bijvoorbeeld toe). Enkel de laatst uitgebrachte
stem telt dan (OSCE, 2020).
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Verder speelt waar men stemt voorafgaand aan de verkiezingdag. Dat kan op een of meerdere locaties.
Bij het voorzien van één locatie zal het stemproces vaak centraal gebeuren zoals in een hoofdbureau
van een kiesgebied (bijvoorbeeld in Slovenië). Dit lukt wel enkel wanneer een beperkte groep van
kiezers voor de vervroegde stemming in aanmerking komt of hiervoor opteert. Tegelijk moet het
voldoende nabij zijn voor die kiezers. Dat verklaart waarom er dikwijls voor meerdere stembureaus zal
worden gekozen. Hier staat dan weer een (aanzienlijk) hogere kost tegenover (Heinmaa & Kalandadze,
2021). Finland gaat hier betrekkelijk ver in. Elke gemeente heeft minstens een bureau waar er voor de
verkiezingsdag kan gestemd worden. Vaak zijn dat er zelfs meerdere. Ze worden ook opgezet waar
veel mensen te vinden zijn (zoals in winkelcentra of de luchthaven). Men vindt zelfs mobiele varianten
op bussen of schepen. Het aantal stembureaus voor de vervroegde stemming ligt doorgaans wel lager
dan dat op de verkiezingdag. Soms biedt dit kansen om de toegankelijkheid voor mensen met een
beperking te verhogen. De precieze bepaling van het aantal benodigde stembureaus is echter niet
eenvoudig. Er kunnen meer of minder kiezers gebruik van maken geconcentreerd in of gespreid over
de voorziene periode. De vraag naar voorafgaande registratie kan helpen. Vaak zullen pilootprojecten
inzicht geven in het gedrag van de kiezers en wat dit betekent naar de inzet van mensen en middelen
(OSCE, 2020).

Kiezers moeten voorgelicht worden over wie, wanneer en waar vervroegd kan stemmen en hoe zij
daar zelf eventueel gebruik van kunnen maken (OSCE, 2020). Dit is zeker niet vanzelfsprekend. Partijen
en kandidaten zullen doorgaans inzetten op de eigenlijke verkiezingsdag en ook de media neigen
daarop scherp te stellen. Kiezers zijn zich niet altijd bewust van de mogelijkheid en de voorwaarden
om te stemmen voor de verkiezingsdag (Garnett, 2019). Ze moeten ook vertrouwen opbouwen in de
veiligheid en integriteit van de alternatieve stemwijze. Dit alles geldt in het bijzonder voor de eerste
toepassing van het vervroegd stemmen. De overheid speelt een leidende rol in het verspreiden van
informatie over alle aspecten van dit proces (Heinmaa & Kalandadze, 2021).

Stemmen voor de verkiezingsdag vraagt eveneens extra inzet van mensen die de stembureaus
beheren. Ook dit is geen evidentie. De vraag is bijvoorbeeld of dezelfde personen dan twee keer dienst
moeten doen (wat de continuïteit en het leerproces bevordert maar een bijkomende last legt op de
betrokkenen). Het stelt hen ook voor specifieke vraagstukken die te maken hebben met het afsluiten,
afstemmen en opslaan van de vervroegde stemming (cf. infra). Deze mensen moeten hiervoor de
nodige training en instructies krijgen (OSCE, 2020).
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De kiezerslijsten moeten vanaf de opening van het vervroegd stemmen actueel gehouden worden tot
op de verkiezingdag. Dit is belangrijk om te verzekeren dat kiezers slechts een maal stemmen (Heinmaa
& Kalandadze, 2021). De afstemming waarborgt het gelijk kiesrecht. Wie dit opneemt volgt daartoe
uitgewerkte procedures en onderrichtingen (OSCE, 2020)36. Een gecentraliseerd informatiesysteem
voor de verkiezingen kan dit vergemakkelijken. Zo beschikt Finland over een centrale kiezerslijst
waarop elke gerechtigde een uniek identificatienummer heeft waarmee men kan opvolgen of deze
gestemd heeft. Het land heeft ook een centrale lijst met stembureaus (m.i.v. deze voor de vervroegde
stemming). Alle kandidatenlijsten zijn beschikbaar in elk stembureau. Kiezers kunnen dus op alle
daartoe voorziene locaties vervroegd stemmen. Deze markeren de vervroegde stem. De stembiljetten
worden bewaard in twee omslagen (een voor het geheim van de stemming en een voor het
identificeren van de kiezer). Ze worden verstuurd naar de woonplaats van de kiezer voor verificatie en
telling.

Dit brengt ons bij wat er na het uitbrengen van de vervroegde stem gebeurt. Het veilig opslaan van
verkiezingsmateriaal tot aan de telling ervan is immers een bijzonder aandachtspunt van deze
specifieke stemregeling. De tijdspanne waarin dit moet verzekerd worden is door de vervroegde
stemming immers langer. Dit vraagt een strikte controle en voortdurende afstemming van dit
materiaal (Heinmaa & Kalandadze, 2021). De uitgebrachte stembiljetten moeten in verzegelde
stembussen bewaard blijven. Het openen en sluiten van de stemming op verschillende dagen dient
geregeld te worden. De Sloveense kieswet voorziet dit bijvoorbeeld. Het stembureau houdt best bij
hoeveel stemmen er op de betrokken dag vervroegd werden uitgebracht. Het documenteren van deze
keten blijft vaak complex (OSCE, 2020).

De telling van deze vroege biljetten vraagt evenwicht tussen transparantie en het geheim van de
stemming. Daarom worden de stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag vaak gemengd met
andere die in het stembureau of de kiesomschrijving zijn uitgebracht. Dit is zeker een uitdaging
wanneer er een specifiek stembureau wordt voorzien voor welbepaalde bevolkingsgroepen die
vervroegd stemmen en het geheim van de stemming hierdoor meer in het gedrang zou kunnen komen
(OSCE, 2020).

Ten slotte vereist het observeerbaar maken van stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag
bijzondere maatregelen doorheen het volledige proces. Naast de algemene opvolging van de
stemming, moeten waarnemers bijvoorbeeld ook zicht krijgen op hoe het verkiezingsmateriaal wordt
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opgeslagen of getransporteerd voor de telling. Dergelijke transparantie vergroot het vertrouwen in de
stemwijze (OSCE, 2020).

28

De analogie met de regeling voor de kiesgerechtigde Belgen in het buitenland die stemmen in een consulaire
beroepspost is duidelijk.
29
Hoewel de aanbeveling dit niet expliciteert, nemen we aan dat hiermee verwezen wordt naar de groepen
kiezers die zouden kunnen stemmen per volmacht.
30
Het rapport van de OSCE (2020) gaat dieper in op de practical considerations van early absentee (pp. 25-26)
en multi-day (p. 27) voting.
31
Andere Europese landen waar het stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag kan zijn IJsland, Noorwegen,
Rusland, Wit-Rusland en Zwitserland. Een wereldwijde vergelijking komt overigens tot soortgelijke aandelen. Van
de 204 onderzochte landen zijn er 73 waar stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag mogelijk is (of ongeveer
36%). In Europe ligt de beschikbaarheid van deze stemwijze voor alle kiezers (i.p.v. voor een beperkt deel
daarvan) wel beduidend hoger dan in de rest van de wereld (waar het slechts voor 14 gevallen opgaat).
32
De mogelijkheid om te stemmen voor de verkiezingsdag werd stapsgewijs uitgebreid naar alle kiezers vanaf
2018. De beschikbaarheid voor alle kiezers werd van kracht na het opstellen van de figuur.
33
We doorzochten een elektronische versie van dit werk op de termen early en advance voting (en controleerden
voor varianten van die omschrijving). De mogelijkheid om te stemmen voor de verkiezingsdag werd niet expliciet
bevraagd. Het gaat dus om spontane vermeldingen door de auteurs van de betrokken hoofdstukken.
34
We bespreken de regelgeving voor de kiezers met woonplaats in eigen land. De regeling voor de Belgen in het
buitenland hebben we hierboven al weergegeven.
35
Merk op dat het land ook voorziet in stemmen per brief en mobiel stemmen voor bepaalde groepen van
kiezers. Deze worden wel nader omschreven.
36
Bij een vroege opening van de stemming moet daarvoor soms een kiesregister (i.p.v. een definitieve kiezerslijst)
worden gebruikt. Dit schept bijkomende uitdagingen voor de transcriptie. Dit geldt ook wanneer kiezers hun
stem nog kunnen herroepen of alsnog op de verkiezingsdag zelf stemmen. De OSCE suggereert om vervroegde
stemmers in ieder geval als dusdanig te markeren (eerder dan hen te schrappen van de kiezerslijst die gebruikt
wordt op de verkiezingsdag).
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4 STEMMEN PER BRIEF

In deze sectie gaan we dieper in op het stemmen per brief als alternatief voor het stemmen per
volmacht. Het huidige regelgevend kader voor de lokale en provinciale verkiezingen in Vlaanderen
voorziet geen mogelijkheid voor kiezers om hun stem uit te brengen per brief. De stemwijze kan enkel
voor de federale en Europese verkiezingen voor Belgen in het buitenland. Bij de andere verkiezingen
geldt immers een inschrijvingsvoorwaarde (domicilie in België). We bespreken hieronder kort de
bepalingen voor het stemmen per brief door Belgen in het buitenland voor de federale verkiezingen.
Hoewel deze dus niet gelden voor kiezers bij de lokale en provinciale verkiezingen kunnen we alsnog
leren uit de stappen van de procedure.

Belgen die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijven en hun stem willen uitbrengen voor de
verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers kunnen gebruik maken van het stemmen
per brief. Dit is één van de vijf mogelijkheden voor Belgen in het buitenland37.

De wettelijke basis voor deze stemwijze ligt in art. 180 septies van het Kieswetboek (§1-5). Het
beschrijft het aanbieden van het stembiljet (door de FOD Buitenlandse Zaken), de inhoud van de
aangeleverde omslag, de stappen die de kiezer moet doorlopen, het tijdskader waarbinnen stemmen
al dan niet als geldig beschouwd kunnen worden en de opname van deze stemmen door de
hoofdkiesbureaus in België.

Eenvoudig gesteld krijgt de kiesgerechtigde die in het buitenland verblijft en aangaf per brief te willen
stemmen een omslag met een stembiljet, een retouromslag, een identificatieformulier en een
verklarende nota. De kiesgerechtigde moet dus op voorhand zijn of haar voorkeur van stemwijze
doorgeven aan de consulaire diensten in het desbetreffende land of regio en geregistreerd zijn in de
consulaire bevolkingsregisters. In de aanloop naar de verkiezingen worden de documenten
aangeleverd op het thuisadres van de kiezer in het buitenland. Dit ten minste op de 24 ste dag voor de
dag van de verkiezingen. Deze omslagen moeten ten laatste op de dag van de verkiezingen en voor het
sluiten van de stembureaus in België aankomen (Art. 180septies §1). Kiezers staan zelf in voor de
(kosten van de) verzending. Het wijst meteen op één van de afhankelijkheden bij deze stemwijze nl.
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het behoorlijk functioneren van de postdiensten (van het land in kwestie en Bpost) alsook het
(beperkte) tijdskader waarbinnen een stem uitgebracht kan worden. Deze knelpunten worden ook
vermeld in eerdere studies omtrent alternatieve stemwijzen in de Belgische context (Pilet et al., 2020:
7) en verder nog besproken in deze bijdrage.

Voorzitters van de kieskringhoofdbureaus ontvangen dan doorlopend de omslagen van Belgen uit het
buitenland in de aanloop naar de verkiezingsdag. De stemmen die na sluiting aankomen bij de
ingestelde stembureaus worden vernietigd en tellen niet mee. De omslag met de fiche met
persoonlijke gegevens en het stembiljet wordt gescheiden bij ontvangst in België. Het openen van de
omslagen met het stembiljet en de telling van de stemmen zullen pas plaatsvinden op de dag van de
verkiezingen. Bij de sluiting van de stembureaus worden de stembiljetten ontvangen per brief dan
gemengd onder de stembiljetten van de stemopnemingsbureaus uit het kanton om over te gaan tot
de telling van de stemmen.

4.1

LOKALE VERKIEZINGEN IN VLAANDEREN

Het Agentschap Binnenlands Bestuur vermeldt in haar evaluatierapport van de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen 2018 de mogelijkheid tot stemmen per brief als één van de suggesties
vanuit de burgers die met hen in contact stonden (Craeghs et al., 2019: 45-46). Het Agentschap doet
hier verder geen aanbevelingen over. In de evaluatie gaat men wel verder in op de wijze waarop
stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag zou vormgegeven kunnen worden (zie ook early voting
in dit rapport). Verder geven de auteurs aan dat alternatieve stemwijzen die een afwijking van de
reguliere plaats (stemlokaal) en het reguliere tijdskader (de tweede zondag van oktober) impliceren
organisatorische en veiligheidsproblemen en gelieerde kosten met zich mee kunnen brengen. Dit geldt
met inbegrip van het stemmen per brief.

Daarnaast werd in het kader van het project Netvoting_BE, dat als doel had te onderzoeken of en hoe
online stemmen in België ingevoerd zou kunnen worden, een hybride vorm uitgewerkt waarbij
stemmen per brief met online elementen centraal staat (Pilet, 2021). We bouwen daarom verder op
de bevindingen van dit rapport m.b.t. stemmen per brief, al dan niet met online elementen.
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Uit de conceptnota’s van de Vlaamse meerderheidspartijen over het verbeteren van de organisatie
van de lokale en provinciale verkiezingen bleek dat stemmen per brief vooral de CD&V kon bekoren.
Hierbij werd benadrukt dat het primair ingevoerd zou moeten worden voor specifieke groepen kiezers
en stemmen per brief steeds als aanvullende stemwijze gezien zou moeten worden. Het centrale
argument van de partij is het verhogen van de toegankelijkheid voor kiezers ouder dan 75 en kiezers
met een beperking, in lijn met het voornaamste voordeel van stemmen per brief aangehaald in de
internationale literatuur (OSCE, 2020). Uit de conceptnota’s van de andere meerderheidspartijen of de
debatten over de alternatieve stemwijzen begrijpen we dat stemmen per brief minder prioritair is
buiten CD&V (Vlaams Parlement, 2022 a,b en c).

De procedure die CD&V voorstelt toont gelijkenissen met deze die momenteel gehanteerd wordt voor
kiesgerechtigde Belgen in het buitenland die hun stem per brief willen uitbrengen voor de federale
verkiezingen (cf. supra). Kiezers die deel uit maken van enkele specifieke groepen (75+ en mensen met
een beperking) krijgen bij hun oproepingsbrief een formulier waarin ze kunnen aangeven dat ze per
brief willen stemmen alsook een stembiljet. Dergelijke uniforme aanpak voor deze groepen kiezers
verschilt van de procedure voor de kiezers in het buitenland. Deze laatsten dienen op voorhand aan te
geven via welke wijze ze zouden willen stemmen. Zij moeten dus op voorhand voor deze stemwijze
registeren. In het voorstel van CD&V stuurt men de omslagen de facto naar elke kiezer die hiervoor in
aanmerking komt.

Het voorstel gaat verder met te stellen dat de kiezers de ingevulde formulieren (ter identificatie van
de kiezer) en het stembiljet overmaken aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau. Er wordt
niet toegelicht hoe dat precies zou moeten gebeuren. Het geheim van de stemming wil men
garanderen door een aparte omslag waarin het stembiljet zit. Deze stembiljetten worden bewaard tot
op de dag van de verkiezingen waarna ze verdeeld worden over de telbureaus en vervolgens gemengd
onder de andere stembiljetten om over te gaan tot de telling van de stemmen. De auteurs van de
conceptnota geven verder aan dat de introductie van het systeem en de lessen die eruit getrokken
worden bij deze specifieke groepen van kiezers als opstap kunnen dienen naar een algemene
mogelijkheid tot stemmen per brief. Het voorstel kadert bovendien in ruimere inspanningen van de
partij om stemmen per brief mogelijk te maken. Recent parlementair werk in de Kamer wijst erop dat
CD&V gelijkaardige hervormingen gerealiseerd wil zien voor de federale verkiezingen38, Europese
verkiezingen39 en regionale verkiezingen40.
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Experten lieten in een hoorzitting van de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en
Inburgering hun al licht schijnen over de voorstellen in de conceptnota’s (Vlaams Parlement, 2022b).
Met betrekking tot het stemmen per brief gaf ABB aan dat er tal van praktische bezorgdheden zijn voor
de organiserende overheden. Ook werd beargumenteerd dat burgers weinig vertrouwen hebben in
het stemmen per brief, verwijzend naar internationale studies (Vlaams Parlement, 2022b). VVSG gaf
tijdens die hoorzitting aan niet meteen de meerwaarde in te zien van het stemmen per brief als
alternatief voor het stemmen per volmacht. De waarborgen om de keuzevrijheid van de kiezer te
garanderen, en stemmen onder dwang te voorkomen, werden in vraag gesteld (Vlaams Parlement,
2022b).

De Commissie nodigde ook een vertegenwoordiger uit van de FOD Binnenlandse Zaken met ervaring
en expertise in het stemmen per brief voor Belgen in het buitenland. Zij benadrukte de complexiteit
en logistieke uitdagingen die gepaard gaan met de stemwijze en stipte meteen enkele relevante
elementen aan voor de eventuele introductie van stemmen per brief voor de lokale en provinciale
verkiezingen. Zo wijst de FOD eveneens op het krappe tijdskader waarvan de grenzen afhankelijk zijn
van de verkiezingskalender. Concreet kan het proces voor het versturen van de omslagen naar de
kiezers pas opstarten als de kandidatenlijsten bekend zijn (Vlaams Parlement, 2022b). Een ruime
marge geeft dan meer tijd om het proces voor te bereiden. Voor de verkiezingen van 2019 zaten er
bijvoorbeeld 36 weekdagen tussen de opstart van dit proces (officiële lijsten bekend) en de
verkiezingsdag. Verder werd het argument aangehaald dat stemmen per brief minder spoort met het
feit dat er kieskringhoofdbureaus zijn waar er enkel elektronisch gestemd kan worden. Bijgevolg
zouden er nieuwe telbureaus ingericht moeten worden of moeten de stemmen naar een andere
gemeente gebracht worden (evident geen optie bij de lokale verkiezingen). Prof. Dr. Herman Matthijs
sloot zich bij deze laatste opmerking aan en stelde verder de vraag of en hoe de afbakening van de
groepen kiezers precies zal gebeuren en welke uitzonderingen gehanteerd zouden worden.

Met de huidige kennis stellen we vast dat stemmen per brief nog enkele risico’s bevat die niet eerder
aan bod kwamen. Pilet et al. (2021) wijzen in hun onderzoek op de lange weg die blanco stembiljetten
afleggen voor kiezers in het buitenland en de daarmee gepaarde risico’s. Ondanks het feit dat het
versturen en ontvangen van de blanco stembiljetten en bijhorende formulieren zich situeert op
Belgisch grondgebied, blijft de procedure onderworpen aan de mogelijke risico’s van onderschepping
door derden op weg naar de kiezers die hiervoor in aanmerking komen.Dit risico voor onderschepping
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.07.2022

Alternatieven van en voor het stemmen per volmacht

pagina 47 van 170

blijft overeind in de situatie waarbij grote groepen kiezers, zonder voorafgaande registratie, een blanco
stembiljet binnen een bepaald tijdskader moeten ontvangen. Het risico is mogelijks groter als er sprake
is van wijdverspreide distributie van oproepingsbrieven én stembiljetten, daar waar bij registratie van
de geliefkoosde stemwijze voor Belgen in het buitenland men gerichter blanco stembiljetten kan
aanleveren. Een hybride oplossing, met on- en offline elementen, zoals voorgesteld door Pilet et al.
(2021) waarbij kiezers online toegang kunnen krijgen tot het blanco stembiljet zou deze weg naar de
kiezers aanzienlijk verkorten. Gelet op de digitale geletterdheid en/of de toegang tot een computer en
printer van de specifieke groepen kiezers uit het voorstel, biedt ook deze hybride oplossing mogelijks
echter geen soelaas voor het vergroten van de toegankelijkheid.

Daarnaast vormen verificatie en tracering van het stembiljet een hiaat. Het kunnen controleren of het
stembiljet werd ontvangen en de stem effectief werd uitgebracht is geen mogelijkheid in beide
procedures. Dit is dan ook meteen een van de knelpunten die Pilet et al. (2021) identificeren m.b.t. het
stemmen per brief voor Belgen in het buitenland.
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4.2

EUROPEES VERGELIJKEND PERSPECTIEF

In dit onderdeel bekijken we het stemmen per brief in verschillende Europese landen. Zo trachten we
denkbare, wenselijke en haalbare pistes voor deze stemwijze verder te verkennen en na te gaan of en
hoe stemmen per brief als alternatief voor stemmen per volmacht kan dienen.

4.2.1 Postal voting: denkbaar
Stemmen per brief staat in de internationale literatuur bekend onder de noemer ‘postal voting’. Het
wordt gedefinieerd als ‘(…) measures that allow voters to submit their ballot by physical post to the
election administration’ (Heinmaa & Kalandadzee, 2021: 10). De omschrijving door de OSCE (2020)
maakt een bijkomende veronderstelling over het tijdstip van het stemmen. Ze stelt dat stemmen per
brief ‘an alternative method (is) where a voter can cast a ballot outside a polling station, typically prior
to election day’. In de praktijk vindt stemmen per brief plaats voor de dag van de verkiezingen en kan
het gezien worden als een vorm van ‘early voting’. Het onderscheidt zich op vlak van locatie en in de
volledige procedure waarmee een stem geldig uitgebracht kan worden.
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Het principe van stemmen per brief biedt doorgaans een alternatief voor groepen kiezers die geen
toegang hebben tot kiesbureaus door een beperking gelieerd aan hun locatie of toestand. Zo kan het
gaan om kiezers die om medische redenen gebonden zijn aan hun locatie (bv. ziekenhuis, rusthuis of
thuislocatie) of die zich in het buitenland bevinden. Het maakt het uitoefenen van het kiesrecht voor
deze groep kiezers bijgevolg toegankelijker.

In de vergelijkende oefening van International IDEA zijn er 13 van de 44 landen die stemmen per brief
hanteren als alternatieve stemwijze voor kiezers die zich in het land bevinden (in-country postal
voting). We focussen op deze groep landen gezien de aard van de opdracht die de mogelijkheid van
stemmen per brief als alternatief voor stemmen per volmacht bij de lokale verkiezingen onderzoekt.
Binnen deze groep van landen gaat het over acht EU-lidstaten alsook Nederland waar stemmen per
brief tijdelijk mogelijk werd gemaakt voor de verkiezingen van 17 maart 2021 (Tijdelijke wet
verkiezingen covid-19, 2020).

Hierin kunnen we verder een onderscheid maken tussen het universeel of specifiek karakter van de
mogelijkheid om te stemmen per brief. De groep landen die stemmen per brief mogelijk maakt voor
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de volledige kiesgerechtigde bevolking bestaat uit Duitsland, Luxemburg en Polen. De resterende EUlidstaten, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Litouwen, Slovenië en Spanje, spitsen zich toe op een
specifieke doelgroep van kiezers die kunnen stemmen per brief (Heinmaa & Kalandadze, 2021).
Wereldwijd gaat het om 11 landen die stemmen per brief mogelijk maken voor alle kiesgerechtigden
daar waar er 21 landen zijn die het voorzien voor specifieke groepen van kiezers (International IDEA,
2022)41. Landen die stemmen per brief hanteren als stemwijze voor de algemene bevolking zijn over
het algemeen gestart vanuit het beschikbaar maken van stemmen per brief voor een specifieke groep
van kiezers om nadien deze mogelijkheid uit te breiden naar alle kiesgerechtigden (OSCE, 2020).

4.2.2 Postal voting: wenselijk
Volgens de internationale literatuur is het toegankelijker maken van het kiesproces voor groepen die
anders geen of beperkte toegang hebben tot het kiesbureau het voornaamste voordeel van het
stemmen per brief. Net als andere alternatieven kan postal voting op deze manier bijdragen tot het
algemeen en gelijk stemrecht. Kiezers die zich door hun hoedanigheid (bv. gedetineerden) of medische
toestand (bv. ziekenhuispatiënten, bewoners van woonzorgcentra of mensen met een beperking) niet
naar het kiesbureau kunnen verplaatsen kunnen hierdoor wel deelnemen aan de verkiezingen.
Daarnaast speelt de locatie of bereikbaarheid van de stembureaus een rol. Burgers waarvoor de kost
in termen van tijd of (vervoers)middelen te hoog is, kunnen alsnog betrokken worden in het kiesproces
via stemmen per brief. In lijn met deze argumentatie introduceerde Luxemburg de stemwijze om de
kosten verbonden aan het stemmen te verlagen voor kiezers die woonden in landelijke gebieden
(Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018). Ten slotte kan het ook een manier zijn voor kiezers die zich in
het buitenland of niet in hun kiesdistrict bevinden op de dag van de verkiezing om hun stem toch uit
te brengen.

De wetenschappelijke literatuur met betrekking tot stemmen per brief focust zich voornamelijk op de
effecten die de stemwijze heeft op de opkomst. De vraag is of het stemmen per brief het kiesproces
werkelijke toegankelijker maakt en er bijgevolg meer kiezers hun stem uitbrengen. De resultaten zijn
echter niet geheel eenduidig. Zo blijkt het effect contingent. De (institutionele) context waarin de
verkiezingen plaatsvinden, bepaalde gebeurtenissen in aanloop naar de verkiezingen of de mate van
ervaring met het stemmen per brief (en het mogelijke vertrouwen vanuit de bevolking dat daar al dan
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niet uit voortvloeit) zijn slechts enkele factoren die de effecten van postal voting op de opkomst mee
bepalen (Luechinger et al., 2007).

Verder is het effect soms betekenisvol en blijvend en dan weer beperkt en tijdelijk. Qvortrup et al.
(2008) vonden dat stemmen per brief een positieve impact had op de opkomst en dat dit effect tot op
bepaalde hoogte duurzaam bleef doorheen de tijd. Deze opkomst zwakte met andere woorden niet af
naarmate de ‘nieuwigheid’ van stemmen per brief eraf was voor kiezers die er gebruik van konden
maken (het zogenaamde ‘novelty effect’).

In de VS werd een (licht) positief effect (van tussen de 2% en 4%) vastgesteld voor de evolutie in de
opkomst bij verkiezingen in de staat Washington (Gerber, Huber & Hill, 2013). De kanttekening die
hierbij gemaakt moet worden is dat het ging om ‘all-mail elections’ voor die kieskring en de vergelijking
werd gemaakt met de verkiezingen waarbij postal voting slechts een optie was42. Er was echter wel
sprake van een ‘novelty effect’ in een ander Amerikaans onderzoek waarbij de auteurs een afname in
opkomst vaststelden bij opeenvolgende verkiezingen die stemmen per brief hanteerden als
alternatieve stemwijze (Gronke & Miller, 2012). Het ging in dit geval over een analyse van de
opkomstcijfers voor verkiezingen in de staat Oregon tussen 1960 en 2010. De invoering van voting by
mail gebeurde er in 1998.

Een longitudinale studie op kantonniveau in Zwitserland is een van de weinige bijdragen over het effect
van stemmen per brief bij de lokale verkiezingen. Daarin werd eveneens vastgesteld dat de opkomst
(gevoelig) steeg met 4.1% voor een reeks verkiezingen tussen 1970 en 2005 (Luechinger et al., 2007).

De vraag blijft echter of het stemmen per brief ook meer opkomst meebrengt voor groepen kiezers bij
wie dat doorgaans lager ligt. Dus of de stemwijze andere dan de gebruikelijke kiezers aantrekt. Gerber,
Huber & Hill (2013) komen tot de vaststelling dat er voor jongeren een gevoelige stijging merkbaar was
maar niet voor andere leeftijdsgroepen. Verder concluderen ze dat de (gevoelige) stijging in opkomst
(cf. tussen 2% en 4 %) het meest uitgesproken was voor groepen die voorheen niet of onregelmatig
gingen stemmen. Dergelijke stijging werd vastgesteld door de vergelijking te maken met
opkomstcijfers van deze groepen voor de introductie van de regelgeving omtrent stemmen per post
en de opkomst cijfers bij de eerstvolgende verkiezingen na het de implementatie van de nieuwe
stemwijze (Gerber, Huber & Hill, 2013).
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Andere studies weerleggen een dergelijke (gevoelige) stijging in opkomst voor de algemene
kiesgerechtigde bevolking. Daarbij speelt ook de aard van de verkiezingen een rol. Zij zien een daling
in het opkomstpercentage voor presidentiële verkiezingen maar een hogere opkomst (stijging met 7%)
door stemmen per brief bij lokale verkiezingen (Kousser & Mullin, 2007).

Het blijft dus moeilijk in te schatten hoe de opkomst zou evolueren bij de lokale en provinciale
verkiezingen in Vlaanderen mocht het stemmen per brief ingevoerd worden. Ook hier zou een novelty
effect kunnen spelen. Een gebrek aan vertrouwen (in het principe of de procedures) is immers vaak
inherent aan het introduceren van een nieuwe vorm van stemmen. Waar dit vertrouwen (nog) niet
bestaat of de stemwijze versneld geïntroduceerd wordt, kan de legitimiteit van de uitslag in de ogen
van de kiezers geschaad worden (Heinmaa & Kalandadze, 2021: 11). Een inschatting maken is verder
niet vanzelfsprekend door de onbekende implicaties van de afschaffing van de opkomstplicht bij de
eerstvolgende lokale en provinciale verkiezingen.

Buiten de positieve effecten die stemmen per brief zou kunnen hebben, zijn er natuurlijk ook mogelijke
(intrinsieke) nadelen verbonden aan deze stemwijze. Dat blijkt uit de internationale literatuur en
specifieke praktijkervaringen. We maken hierbij het onderscheid tussen de risico’s of valkuilen die het
gevolg zijn van onbewust menselijk handelen, van bewust menselijk handelen of van technisch of
systemisch falen. Die driedeling werd ook gebruikt in een recente beoordeling voor Nederland
(Verdonck, Klooster & Associates, 2021).

Eén van de wijzen waarop onbewust menselijk handelen kan bijdragen tot het falen van stemmen per
brief situeert zich voor en tijdens het uitbrengen van de stem. Indien er sprake is van een noodzakelijke
registratie alvorens een kiesgerechtigde gebruik kan maken van deze stemwijze bestaat de kans dat
kiezers foute informatie doorgeven, hun registratieproces foutief als compleet beschouwen of dat ze
afhaken door de complexiteit van de procedure (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018).
Organiserende overheden anticiperen hier best op door duidelijke voorlichting over en bevestiging van
de registratie in te bouwen. Verder kunnen kiezers tijdens het uitbrengen van hun stem per brief hun
stembiljet of identificatieformulier verkeerd invullen. Dit met alle gevolgen voor de geldigheid van de
stem. Alvarez, Beckett & Stewart (2013) merkten in hun onderzoek bijvoorbeeld op dat een stijging in
het aantal uitgebrachte stemmen per post onvermijdelijk samenging met een stijging in het aantal
ongeldige stemmen bij verkiezingen in de staat California tussen 1990 en 2010. Het effect was zo sterk
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dat ‘(…) the rise of voting by mail has mostly wiped out all reductions in residual votes that were due to
improved voting technologies since the early 1990s’ (Alvarez, Beckett & Stewart, 2013: 23).

Om stemmen per brief tot een volwaardig alternatief voor stemmen per volmacht te maken, moeten
verschillen in de socio-economische en gezondheidssituatie van de kiezers die hiervoor in aanmerking
komen in rekening gebracht worden. Juist deze factoren kunnen er voor die groep kiezers voor zorgen
dat ze de nodige documenten al dan niet juist ontvangen, interpreteren of indienen (OSCE, 2020). Het
anticiperen op (de impact van) dergelijke factoren maakt van stemmen per brief bijgevolg een
complexe aangelegenheid voor de organiserende overheden.

Daarnaast zijn er risico’s als gevolg van bewust menselijk handelen die zich zowel voor, tijdens als na
het uitbrengen van de stem kunnen voordoen. Een vaak aangehaalde bezorgdheid is het verzekeren
van de vrijheid en het geheim van de stemming bij het stemmen per brief (Heinmaa & Kalandadze,
2021; Verdonck, Klooster & Associates, 2021; Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018). Dit doordat het
uitbrengen van de stem in een ongecontroleerde omgeving plaatsvindt. Controle of toezicht door de
bevoegde instanties over procedurele aspecten van het kiesproces is erg moeilijk doordat deze niet
aanwezig kunnen zijn op het moment van de stemming en sommige stappen in het kiesproces niet
volledig kunnen controleren (bv. ophalen en verzenden van de brieven).

Het uitbrengen van de stem kan beïnvloed worden door actoren in de omgeving van de kiezer die in
aanmerking komt voor het stemmen per brief. Die kiezer zou bijvoorbeeld dwang kunnen ervaren in
de familiale sfeer (family voting) om een bepaalde stem uit te brengen waardoor zijn keuzevrijheid
wegvalt. Daarnaast kan het principe van het geheim van de stemming in het gedrang komen door
eerdergenoemde actoren in de directe omgeving van de kiezer die per brief stemt of door onbekende
derden die de briefstem onderscheppen en openen (cf. supra). Een robuuste identificatieprocedure
van de kiezer in kwestie kan mogelijks zoden aan de dijk zetten. Het volledig voorkomen van het risico
van beïnvloeding of dwang blijft echter moeilijk. In de praktijk probeert men dit vaak te voorkomen
door te werken met twee aparte enveloppen waarin de buitenste het identificatieformulier omvat en
de binnenste het stembiljet. Dit is ook de methode die wordt toegepast voor de Belgen die vanuit het
buitenland stemmen per brief. In de sectie omtrent de haalbaarheid van deze stemwijze gaan we hier
verder op in.
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Een ander inherent risico verbonden aan deze vorm van stemmen is de onderschepping van de
stembiljetten of omslagen door derden voor of na het uitbrengen van de stem. De gevolgen van
onderschepping voordien, kunnen vermeden worden door een robuuste identificatie die verhindert
dat derden zich voordoen als de kiesgerechtigde. Dit kan de vorm aannemen van een
identificatieformulier dat moeilijk te vervalsen of enkel online verkrijgbaar is (Pilet et al., 2021).
Vormen van identificatie tijdens het uitbrengen van de stem zijn het aanbrengen van een
handtekening, het voorzien van een tweede handtekening van een getuige of een kopie van een
identiteitsbewijs van de kiesgerechtigde. Opnieuw is het element dwang hier een complicerende
factor.

Na het uitbrengen van de stem zou dit de vorm kunnen aannemen van derden die (al dan niet en
masse) omslagen onderscheppen en de stembiljetten vervangen om zo de resultaten van de verkiezing
te beïnvloeden. Concreet kan dit bijvoorbeeld door het vervalsen van een afgiftepunt voor stemmen
per brief (mocht dit mogelijk zijn binnen het regelgevend kader). Dergelijk scenario deed zich effectief
voor in het Verenigd Koninkrijk waar veroordeling volgde voor manipulatie van stembiljetten per post
(Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018). Bijkomend vermelden we dat manipulatie door medewerkers
bij de opneming van de stemmen, diefstal of vernietiging van opgeslagen stemmen en het bewust
zaaien van twijfel over het kiesproces (wat de legitimiteit van het kiesproces kan schaden) behoren tot
de groep van risico’s die voortkomen uit bewust menselijk handelen (Verdonck, Klooster & Associates,
2021).

Verder zijn er risico’s die verbonden zijn aan technisch of systemisch falen die zich kunnen voordoen
voor, tijdens of na het uitbrengen van de stem per brief. Centraal hierbij is het functioneren van de
postdiensten (Heinmaa & Kalandadze, 2021; OSCE, 2020; Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018).
Begrijpelijk is dit één van de grote afhankelijkheden die het stemmen per brief als volwaardig en
betrouwbaar alternatief voor stemmen per volmacht kan maken of kraken. Allereerst is het tijdig en
volledig verzenden van de blanco omslagen een uitdaging. Kiezers die hun omslag niet of niet tijdig
ontvangen kunnen bijgevolg geen stem uitbrengen per brief. Het voorzien van een flexibele periode
veeleer dan vastgelegde data waarop kiezers hun stembiljet kunnen verwachten alsook terug kunnen
verzenden werd door de OSCE geopperd als een van de voorwaarden om hieraan tegemoet te komen.
Gesteld dat er eenduidigheid bestaat bij kiezers, postdiensten en organiserende besturen over de
finale datum waarop stemmen ontvangen kunnen worden (OSCE, 2020).
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De mate waarin de postdiensten de stroom aan stemmen per brief correct en zorgvuldig kunnen
verwerken binnen het gestelde tijdskader is verder bepalend. Het verwerkingsproces bij de
postdiensten moet veiligheden inbouwen die het verliezen van complete omslagen moet tegengaan
en die elke stap van het (intern) verwerkingsproces kan traceren (OSCE, 2020). Het traceren van
dergelijke stem per brief kan eveneens de kiezer een bepaalde zekerheid bieden dat de stem effectief
onderweg of verwerkt is (cf. supra). Verder is het voorzien van regelgeving m.b.t. later ontvangen
stemmen per brief (na sluiting van telbureaus) en de verantwoordelijkheid die de postdiensten hierin
dragen noodzakelijk om betwistingen te vermijden.

Concluderend moet er een evenwicht gevonden worden door de organiserende overheden in het
voorzien van voldoende transparantie over de stappen in het proces van het uitbrengen en verwerken
van de stem door middel van briefpost. Dit zonder de burger te overladen met buitensporige of
complexe administratieve procedures die bijvoorbeeld de controle van de identiteit van de kiezer en
authenticiteit van de uitgebrachte stem als doel hebben (Heinmaa & Kalandadze, 2021: 11).

Gebrek aan transparantie over de procedure (als gevolg van complexiteit) kan namelijk de
legitimiteitpercepties van kiezers ten opzichte van het verkiezingsresultaat schaden en het vertrouwen
in de integriteit van het kiesproces in het geheel beïnvloeden. Buitensporige administratieve stappen
vormen dan weer een drempel om überhaupt deel te nemen aan het kiesproces of het correct
uitbrengen van een stem. Dit kan resulteren in een hoog aantal ongeldige stembiljetten (Heinmaa &
Kalandadze, 2021). Dit laatste punt moet in rekening gebracht worden in de Vlaamse context waar de
stemplicht bij de lokale en provinciale verkiezingen van 2024 verdwijnt. Voorlichting en
informatiecampagnes over hoe correct te stemmen via brief, voor de start van de periode waarbinnen
gestemd kan worden, kunnen mogelijks soelaas bieden aan bovenstaande bezorgdheden.
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4.2.3 Postal voting: haalbaar
In de onderstaande sectie staan we stil bij de principiële voorwaarden, organisatorische
aandachtspunten en praktische overwegingen van het stemmen per brief. We ordenen dit aan de hand
van de verschillende stappen in het kiesproces. Deze overwegingen zijn generiek door het bereik van
het huidige rapport43. We starten deze sectie met een overzicht van de landen in de Europese Unie
die in-country postal voting mogelijk maken en de wijze waarop ze dat doen.

Stemmen per brief in de landen van de Europese Unie
Land

Wie komt in aanmerking?

Binnen welk tijdskader?

Alle kiezers.

Stemmen

Duitsland

Ierland

moeten

Wettelijke basis
ontvangen

Sectie 14 (3) & Sectie 36 van de

worden in de juiste jurisdictie voor

Federale

18u00 op de dag van de verkiezingen

Amendement (2017).

Kieswet

(1993)

–

Bepaalde groepen: Leden van de

Stemmen moeten ontvangen zijn

Sectie 14 and Sectie 64, Kieswet van

krijgsmacht, of diegene die niet in

door de verantwoordelijke voor het

1992 & Amendement (2017).

staat zijn naar het stembureau te

sluiten van de stembureaus.

gaan wegens gezondheidsredenen.

Litouwen

Bepaalde groepen: Kiezers die niet

Enkel

fysiek aanwezig kunnen zijn door

kantooruren op specifieke locaties

mogelijk

tijdens

de

ziekte, opsluiting of deel uitmaken

op de laatste woensdag, donderdag

van de krijgsmacht komen hiervoor

of vrijdag voor de dag van de

in aanmerking. Enkel mogelijk bij

verkiezingen.

Artikel 67, Kieswet voor Seimas van
1992 & Amendement (2016).

specifieke postpunten.
Alle kiezers.

Stemmen

Luxemburg

moeten

ontvangen

worden voor 14u00 op de dag van de

Kieswet 18 februari 2003 & Wet van
8 maart 2018.

verkiezingen.

Oostenrijk

Bepaalde groepen: Enkel die kiezers

Stemmen

moeten

Artikel 38 en 50 in de Federale

die niet in staat zijn persoonlijk naar

ontvangen worden door de relevante

Kieswet van 1992 & Amendement

het stembureau te komen. Kiezers

lokale overheden, niet later dan

(2016).

moeten zich registreren voor een

17u00 op de dag van de verkiezingen.

stemkaart

4

dagen

stembusgang

bij

aanvraag

2

en

stembusgang

bij

voor

per

brief

de

Sectie 5a en Sectie 10 van de

schriftelijke

Federale Presidentiële Kieswet van

dagen
een

voor

1971 & Amendement (2016).

online

aanvraag.

Polen

Alle Kiezers – Kiezers die in een

Omslagen moeten ontvangen zijn

Artikel 2 & Artikel 9 – Kieswet

bijzonder

stembureau

voor het sluiten van de stembureaus.

omtrent bijzondere regels voor de

woonzorgcentra,

Later ontvangen omslagen worden

organisatie

verzonden

verkiezingen van de President van

(ziekenhuizen,

studentenfaciliteiten

en

penitentiaire instellingen) kiezen

naar

het

Nationaal

Verkiezingsbureau.

Republiek

van

de

Polen

algemene

met

de

doen afstand van dit recht.
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mogelijkheid tot Stemmen per Brief
(In werking vanaf 08/05/2020).

Slovenië

Bepaalde groepen: Enkel kiezers die

Stemmen per brief moet verricht

Artikel

niet aanwezig kunnen zijn in het

worden voor de dag

verkiezingen

stembureau

verkiezingen.

door

van de

81,

Parlement

Kieswet
van
van

Amendement (2006)

kunnen stemmen per brief.

Artikel

17,

Nationaal
1992

gezondheidsredenen of opsluiting

voor

Amendement

&

op

Nationale Kieswet van 2017.
Bepaalde

Spanje

groepen:

Kiezers

die

Stemmen

afgeleverd

aan

het

Sectie 3 & Sectie 10, Wet omtrent

afwezig (zullen) zijn op de dag van

postkantoor voor 20u00 op de dag

Vertegenwoordiging van het Volk

de verkiezing of niet in staat zijn om

van de verkiezingen gaan naar het

(2000).

op de dag van de verkiezing hun

dichtstbijzijnde

stem uit te brengen.

Diegene die na 20u00 aankomen bij

stembureau.

het postkantoor worden verzonden
richting

de

districtsverkiezingscommissie.
International IDEA (2021): https://www.idea.int/data-tools/data/special-voting-arrangements/postal-in-country

Wie komt in aanmerking?

Allereerst moet men bekijken voor welke groepen kiezers stemmen per brief mogelijk is. Binnen de EU
kan dat enkel in Duitsland, Luxemburg en Polen voor alle kiezers. Daarbuiten ook in het Verenigd
Koninkrijk en Zwitserland. Ierland, Litouwen, Oostenrijk, Polen, Slovenië, en Spanje maken stemmen
per brief mogelijk voor specifieke groepen kiezers. Het gaat hier dan over kiezers die zich op de dag
van de verkiezingen niet kunnen verplaatsen naar de stembus omwille van gezondheidsredenen,
gevangenschap of hun beroep (stationering in het buitenland). Ongeacht of de volledige bevolking of
een specifieke groep kiezers kan stemmen per brief blijft de vraag hoe ze hiervan gebruik kunnen
maken.

Nederland wordt eveneens opgenomen in dit rapport (maar niet in de bovenstaande tabel). Hier heeft
stemmen per brief immers slechts een tijdelijke wettelijke basis. Voor de meest recente verkiezing van
de Tweede Kamer (17 maart 2021) werd het in het licht van de Coronacrisis mogelijk gemaakt dat
kiezers boven de 70 jaar per brief konden stemmen (Artikel 11, Paragraaf 6a, Tijdelijke wet
verkiezingen covid-19, 2020). De tijdelijke wet maakte stemmen per brief mogelijk voor naar schatting
2,4 miljoen kiesgerechtigden waarvan ca. 1,1 miljoen kiezers ook effectief zo hun stem uitbrachten
(Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2021: 22). Dergelijke (hoge) respons moet
evenwel in de context van de covid-19 crisis gezien worden. Het is namelijk mogelijk dat persoonlijke
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veiligheidsoverwegingen primeerden bij deze groep kiezers en zij daardoor hun stem niet fysiek
uitbrachten in het stemlokaal. We voeden de analyse van stemmen per brief daarom ook met de
recente ervaringen uit Nederland.
Registratie
Het verschilt van land tot land of en hoe kiezers zich moeten registreren om te kunnen stemmen per
brief. Dit hangt samen met de identificatie van de kiezer zodat de stemprocedure niet of minder
blootgesteld zou zijn aan frauduleuze praktijken of stemmen uitgebracht door (on)bekende derden.
Registratie van kiezers die hiervan gebruik willen maken geeft de organiserende overheid namelijk een
overzicht waarbij aanstipping en controle mogelijk is.

Registratie voor kiezers die verblijven in het buitenland geldt haast in alle Europese landen die
stemmen per brief mogelijk maken. Voor kiesgerechtigden in het binnenland is er in de meeste
lidstaten eveneens sprake van een aanvraag die burgers vooraf moeten indienen (met uitzondering
van Nederland tijdens de Tweede Kamer verkiezing van 17 maart 2021). De vorm verschilt echter. In
Spanje is fysieke aanmelding in het postkantoor of gemeentehuis vereist. In Duitsland, Litouwen, Polen
Oostenrijk en Slovenië kan dit via e-mail of een online formulier (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018).
De recente evaluatie van het stemmen per brief in Nederland suggereert het invoeren van een
aanvraagprocedure (Verdonck, Klooster & Associates, 2021). Dit zorgt er namelijk voor dat er minder
omslagen ongevraagd in omloop zijn en verkleint ook de kans op onderschepping en het uitbrengen
van frauduleuze stemmen. Registratie van de kiezers die per brief zouden willen stemmen maakt het
verder makkelijker voor de bevoegde overheden om te controleren hoeveel briefstemmen er in
omloop zijn en hoeveel ze er bijgevolg terug kunnen verwachten. De dringendheid van de tijdelijke
wet liet niet toe een aanvraagprocedure op te zetten voor de verkiezingen van 17 maart 2021 met de
lokale besturen als verwerkers. Er werd bijgevolg gekozen voor een specifieke groep van burgers die
allen gebruik konden maken van stemmen per brief als alternatief (Ministerie Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, 2021: 18).

Identificatie gaat dan over het proces waarbij de identiteit van de kiesgerechtigde gecontroleerd kan
worden, voor tijdens of na het proces van registratie of het uitbrengen van de stem per brief. We gaan
er hieronder verder op in als antwoord op de vraag hoe men geldig een stem kan uitbrengen. Een
recente studie die het stemmen per brief in Duitsland evalueert wijst op mogelijke problemen bij het
identificatieproces (Armbuster & Pautsch, 2019). Duitse kiesgerechtigden die stemmen per brief
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verkiezen moeten in hun aanvraag enkel basisinformatie voorzien (naam, voornaam, geboortedatum,
adres) die gemakkelijk nagemaakt kan worden door derden. Bijkomend is de elektronische aanvraag
via e-mail, waarbij kiezers simpelweg hun persoonsgegevens vermelden, ook gevoelig aan manipulatie.
Derden kunnen met kennis van de basisgegevens van de kiezer en een (nep) e-mailadres een aanvraag
indienen. Het Oostenrijks systeem, waarbij stemmen voor specifieke groepen mogelijk is, biedt
mogelijke antwoorden op deze gevoeligheden van het Duits model.

Oostenrijkse kiezers die via e-mail een aanvraag indienen moeten de aanvraag voorzien van een
elektronische handtekening. De aanvragen die geen elektronische handtekening bevatten worden via
aangetekende zending verzonden en moeten persoonlijk ontvangen worden door de kiezer in kwestie.
Voor aanvragen die fysiek vervolledigd werden volstaat het presenteren van de identiteitskaart van de
kiezer. Elektronische identificatie voor aanvragen per e-mail en het hanteren van aangetekende
zending voor elektronische aanvragen of geschreven aanvragen bieden een bijkomende garantie voor
succesvolle identificatie (Armbuster & Pautsch, 2019).

Informatie en doelgroep

Gelinkt aan wie er gebruik van kan of mag maken is de wijze waarop men kiezers informeert en
sensibiliseert over de mogelijkheid tot stemmen per brief. Het voorzien van eenduidige instructies om
een geldige stem uit te brengen en van transparantie m.b.t. de te volgen procedure voor de verwerking
en telling van de stemmen per brief zijn cruciaal in het wekken van vertrouwen bij alle
kiesgerechtigden, niet enkel zij die gebruik maken van stemmen per brief. Een (publiek) falen van of
gebrek aan transparantie in het stemproces per brief kan de legitimiteitspercepties van de bevolking
ten aanzien van vrije en eerlijke verkiezingen in het land aantasten (Armbruster & Pautsch, 2019; OSCE,
2020). Dit aandachtspunt wint aan relevantie in contexten waar stemmen per brief een eerste keer
van toepassing is en waar kiezers nog geen ervaring hebben met deze manier van stemmen.

In lijn hiermee blijven er de overwegingen over de gebruiksvriendelijkheid van de stemprocedure.
Zeker als het om doelgroepen gaat die voor reguliere dienstverlening al drempelverlagende
maatregelen vereisen (bv. senioren en kiezers met een beperking). De procedure uitgewerkt in het
tweede luik van de studie naar de mogelijkheid tot online stemmen (Pilet, 2021) vereist bijvoorbeeld
een bepaalde mate van digitale geletterdheid. Een gebrek daaraan zou kunnen bijdragen aan een

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.07.2022

Alternatieven van en voor het stemmen per volmacht

pagina 60 van 170

groter aantal ongeldige stemmen. Overheden die stemmen per brief organiseren moeten ook hierop
proberen anticiperen.
Het tijdskader
Een volgend punt in de stemprocedure is het 1) tijdskader waarbinnen kiezers de omslagen of
documenten ontvangen voor het uitbrengen van hun stem 2) de periode om de stem uit te brengen
en terug te sturen of te deponeren en 3) de periode die voorzien is om de stem op te nemen. Ook
hierin bestaat veel variatie.

Ter illustratie beschrijven we het tijdskader gehanteerd in Nederland. Bij het stemmen per brief
ontvingen kiezers het identificatieformulier minimaal 14 dagen voor de stembusgang. Ze ontvingen
hun envelop, stembiljet en retourenvelop vervolgens minimaal 7 dagen voor de stembusgang. Deze
konden ze dan terugsturen via een postbus minimaal 6 dagen voor de stembusgang. Daarnaast konden
ze terecht bij een afgiftepunt van de gemeente waar ze tot op de dag van de verkiezingen hun
stembiljetten konden inleveren. Deze laatste bepaling droeg bij tot het toegankelijker maken van het
stemproces doordat kiezers het tijdskader ten volle konden benutten. Dergelijke toepassing is
natuurlijk enkel mogelijk gezien de specifieke verkiezingskalender die gehanteerd werd voor de
Tweede Kamer verkiezing in Nederland waarbij de definitieve telling en vaststelling van de
verkiezingsresultaten nog tot enkele dagen na de stembusgang bevestigd kon worden door de
Kiesraad. Het inschatten van de haalbaarheid van de deadlines voor elk van de stappen tegen het
afsluiten van de stemmentelling vormt dan een uitdaging voor de organiserende overheden.

Het moment waarop kiezers hun stem kunnen uitbrengen via brief en het aantal dagen voor de
verkiezingsdag waarop ze deze brief moeten versturen bepalen eveneens hoeveel campagnetijd ze
meemaken. Afhankelijk van de politieke gebeurtenissen die zich voordoen en de ruimte voorzien in
het tijdskader om een stem uit te brengen kan het voorvallen dat kiezers hun initiële keuze willen
herzien maar dit niet meer mogelijk is omdat ze hun stem al hebben ingeleverd (OSCE, 2020). Hier zou
men gebruik kunnen maken van een tweede corrigerend stembiljet, aangeleverd met het eerste
stembiljet. Dit voor zover de termijn voor het uitbrengen van de stem het nog toelaat. Een andere
manier is dat deze kiezer zich toch fysiek naar het stemhokje begeeft en een stem uitbrengt. In beide
scenario’s zou de laatste stem van de kiezer tellen.
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Het uitbrengen en verzenden van de stem

Daarnaast verschilt de manier waarop de stemmen geldig kunnen uitgebracht worden over de
verschillende lidstaten heen. Het voorzien van een systeem waarbij twee enveloppen gehanteerd
worden voor het bewaren van het stemgeheim, is de meest toegepaste procedure. De buitenste
omslag bevat dan de identificatie van de kiezer alsook een tweede omslag met het ingevulde
stembiljet. In Litouwen voegt men er een bijkomende veiligheidsmaatregel aan toe door de omslag
van het stembiljet van een zegel te voorzien (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018). Een zeldzame
maatregel is het voorzien van een derde buitenste envelop waardoor men niet kan afleiden dat het
pakket een stembiljet bevat om zo systematische onderschepping door derden te voorkomen.

De Nederlandse evaluatie suggereert het robuuster maken van de identificatie van de kiezers door een
eenmalige ondertekencode. Momenteel is er sprake van een stempluspas, een identificatieformulier
dat elke stemgerechtigde boven de 70 jaar ontvangt voor de verkiezingen (Verdonck, Klooster &
Associates, 2021).

In het voorstel krijgen de kiezers bij aanvraag voor het stemmen per brief een code die ze dan invullen
op het stembiljet zelf. Dergelijke maatregel zou echter wel als gevolg kunnen hebben dat meer kiezers
een fout begaan bij het invullen van de code en de stem nietig verklaard zou moeten worden. Met een
hoger aantal ongeldige stemmen als resultaat. Dergelijke afweging sluit aan bij de eerder vermelde
evenwichtsoefening bij het ontwerpen van de procedure van stemmen per brief, nl. een hogere
veiligheid garanderen door het toevoegen van stappen in de procedure (bv. voor identificatie) versus
de mate van toegankelijkheid van het stemproces voor de doelgroep.

De plek waar deze omslagen ingediend kunnen worden is eveneens van belang. Kiezers kunnen het
pakket zelf opsturen, deponeren in een afgiftepunt (bv. gemeentehuis, lokaal postkantoor,…) of alsnog
op de dag van de verkiezingen fysiek binnenbrengen (OSCE, 2020). Hier spelen opnieuw de
toegankelijkheid van de procedure en het mogelijk tijdskader dat ter beschikking is om de stem uit te
brengen. Het zelf opsturen is natuurlijk het meest toegankelijke vanuit het perspectief van de kiezer
maar brengt onzekerheden met zich mee voor de postdiensten en organiserende overheid. Het
deponeren van de stem in een erkend afgiftepunt waar eveneens medewerkers van de organiserende
overheid aanwezig kunnen zijn, biedt meer zekerheid maar is een extra drempel voor de kiezer. Bij het
beslissen over de wijze waarop kiezers hun stembiljet kunnen afleveren moet men eveneens
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bepalingen voorzien om tegen te gaan dat derden brieven kunnen verzamelen en mogelijks vervalsen.
Dit om ballot harvesting te vermijden (OSCE, 2020).

Een laatste overweging is de frankering van de verzending van de omslag. Mocht de organiserende
overheid hier niet in tussenkomen en de kiezers zelf laten instaan voor de kost van verzending, kan dit
leiden tot een grotere uitval bij de doelgroep (OSCE, 2020). Gezien de bepaling in de
beheersovereenkomst met Bpost zou de burger kunnen rekenen op een portvrije zending binnen
België (art 35g van zesde beheerscontract Bpost44). Al is de omvang van de te compenseren
frankeringen (lees: kiesgerechtigde bevolking die in aanmerking komt) bij een introductie van
stemmen per brief natuurlijk een belangrijke factor.

Opname en telling van de stemmen

Het opnemen van de stemmen per brief in de telling kan opnieuw op verschillende manieren
plaatsvinden. In Luxemburg en Spanje worden deze stembiljetten bij ontvangst opgenomen door de
lokale telbureaus en gemengd met de reguliere stemmen (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018).

Opnieuw speelt het vooraf bepaalde tijdskader een grote rol. Indien er een strikte datum of tijdstip
bepaald is voor het versturen van de stembiljetten om ze als geldig te kunnen laten doorgaan, vergroot
het risico dat bepaalde kiezers niet tijdig hun stem kunnen uitbrengen (OSCE, 2020). In Slovenië telt
men de stemmen die uitgebracht werden per post één dag na de stemmentelling van de gebruikelijke
stembusgang. Ook in Nederland mag het ontvangen en tellen van de stemmen per post doorgaan na
het sluiten van de telbureaus (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018). Anderzijds is het ook mogelijk om
de deadline voor het binnenkrijgen van de stemmen voor de verkiezingsdag te plaatsen. Zo blijft er
een marge om stemmen die later toekomen als geldig mee te rekenen (OSCE, 2020). Dit laatste
voorstel is moeilijker haalbaar indien de datum van bekendmaking van de kandidatenlijsten het
tijdskader te zeer beperkt (cf. infra).

Kiezers zijn naast zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) retourneren van de omslag ook afhankelijk van
de postdiensten en de levertijd die deze nodig hebben om de stemmen af te leveren aan de telbureaus.
Het eerder vermelde principe van de twee omslagen impliceert verder dat de controle van de identiteit
van de kiesgerechtigde apart zal plaatsvinden van de opneming of telling van de stemmen per brief.
Men moet bij de organisatie van de verkiezingen dan rekening houden met bijkomende
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personeelskracht voor het controleren en aanstippen van de ontvangen omslagen alvorens het
(gesloten) stembiljet naar het telbureau kan gaan.

Bijkomend is er nog de overweging op welk niveau al deze activiteiten plaats zullen vinden. Men zou
ervoor kunnen opteren om de eerste stap gecentraliseerder te laten gebeuren dan de tweede. Dit
impliceert wel bijkomend transport of bewaring van de ongeopende stembiljetten. In het meest
gedecentraliseerde scenario waarbij de verantwoordelijkheid voor identificatie, bewaring en telling
zich op kantonniveau bevinden vraagt het om meer mankracht en meer apparatuur wat een
budgettaire weerslag kan hebben (OSCE, 2020).

Een aandachtspunt in het proces van stemmen per brief is namelijk ook de wijze waarop de omslagen
ontvangen en opgeslagen worden door de betrokken diensten en organiserende overheden. De facto
is het uitbrengen van de stem per brief een proces dat zich voor de verkiezingsdag voltrekt en zijn
verzegeling, opslag en bewaking tot de opstart van de telling van vitaal belang voor het correct verloop
van de verkiezingen. Manipulatie of vervalsing door personeel verantwoordelijk voor de opslag en
telling van de stemmen vormt dan een mogelijk risico. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over het toevoegen
of onnodig ongeldig verklaren van ontvangen stembiljetten. Dit kan gedeeltelijk voorkomen worden
door bij te houden hoeveel stembiljetten (voor het stemmen per brief) er in omloop zijn, hoeveel er
effectief terug ontvangen werden en hoeveel er niet geïntegreerd werden in de telling (Armbruster &
Pautsch, 2019). Dit naast gebruikelijke veiligheidsoverwegingen zoals de veilige opslagplaatsen die
voorzien zijn van verzegeling.

Correcte en actuele lijsten met kiezers die hun stem al uitbrachten per brief en waarvan de eerste
omslag ontvangen en gecontroleerd werd, zijn nodig om dubbele stemmen of frauduleuze praktijken
tegen te gaan (Heinmaa & Kalandadze, 2021). Zoals reeds aangehaald bij het stemmen voorafgaand
aan de verkiezingsdag is een centraal informatiesysteem hierbij cruciaal. Actoren die instaan voor
identificatie maar ook andere betrokken actoren in de organisatie van het kiesproces moeten een zicht
hebben op wie er reeds een stem uitbracht per brief.

Functioneren van de postdiensten

Ten laatste benadrukken we de verwachtingen ten aanzien van de bevoegde post- en facilitaire
diensten die stemmen per brief met zich meebrengen. Cruciaal is het vlot, efficiënt en stipt
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functioneren van de bevoegde postdiensten in het mogelijk maken van stemmen per brief als
volwaardig alternatief. De afhankelijkheid speelt niet enkel tijdens of na het stemmen per brief maar
ook voordat kiezers hun omslagen ontvangen. De lasten die gepaard gaan met het bijkomend
drukwerk en het werk gerelateerd aan de samenstelling van de omslagen en formulieren om ze klaar
te maken voor verzending voor een (potentieel) grote groep kiezers zijn aanzienlijk. Hierbij komt het
(beperkt) tijdskader waarbinnen dergelijke verrichtingen moeten (zodat voldoende tijd rest voor
uitbrengen, opsturen en verwerken van de stem) maar ook kunnen (definitieve kandidatenlijsten die
klaar moeten zijn alvorens het proces opgestart kan worden) gebeuren.

37

Het stemmen per brief is de enige stemwijze voor Belgen in het buitenland voor de verkiezingen voor het
Europees Parlement.
38
Het wetsvoorstel van 28 september 2021 tot wijziging van het Kieswetboek, teneinde het stemmen per brief
voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers mogelijk te maken voor kiezers met een
beperking en voor kiezers van 75 jaar of ouder, ingediend door Servais Verherstraeten, Franky Demon en Steven
Matheï (Parl.St. Kamer 2020-21, nr. 2222/1);
39
Het wetsvoorstel van 28 september 2021 tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing
van het Europees Parlement, teneinde het stemmen per brief voor deze verkiezingen mogelijk te maken voor de
kiezers met een beperking en voor de kiezers van 75 jaar of ouder, ingediend door Servais Verherstraeten, Franky
Demon en Steven Matheï (Parl.St. Kamer 2020-21, nr. 2221/1)
40
Het voorstel van bijzondere wet van 28 september 2021 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse
instellingen, teneinde het stemmen per brief mogelijk te maken voor kiezers met een beperking en voor kiezers
van 75 jaar of ouder voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement, ingediend door Servais Verherstraeten, Franky Demon en Steven Matheï (Parl.St.
Kamer 2020-21, nr. 2219/1).
41
Respectievelijk 5,4% wereldwijd van de landen die stemmen per brief in het binnenland mogelijk maken voor
alle kiezers, 10,3% voor specifieke groepen kiezers en 84,3% die het niet hanteren als (alternatieve) stemwijze.
42
Hier gaat het dan om verkiezingen waarbij enkel per brief gestemd kan worden en ‘thus ending the institution
of polling place elections’ (Gerber, Huber & Hill, 2013: 91).
43
Overwegingen op detailniveau (materiaal van aangeleverde stembrieven, concrete wijze van beveiliging,…)
bespraken we ook met de stakeholders in de klankbordgroepen.
44
6de beheerscontract 2016-2020, BS 12/9/2016, art. 35 (e) en KB houdende reglementering van de postdienst
van 24/4/2014, art. 48.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.07.2022

Alternatieven van en voor het stemmen per volmacht

pagina 65 van 170

5 MOBIEL STEMMEN

In de onderstaande sectie gaan we in op het stemmen via een mobiele stembus als alternatief voor
het stemmen per volmacht. Het aanvragen van een dergelijke stembus voor een individuele kiezer of
een groep kiezers is vandaag wettelijk niet mogelijk. Ook Belgen die zich in het buitenland bevinden
en hun stem voor de federale of Europese verkiezingen willen uitbrengen kunnen er bijvoorbeeld geen
gebruik van maken. Het kenmerkend principe van deze stemwijze is dat kiezers na aanvraag van de
mobiele stembus hun stem voor of op de dag van de verkiezingen kunnen uitbrengen in hun
leefomgeving.

5.1

LOKALE VERKIEZINGEN IN VLAANDEREN

In de evaluatie van de lokale en provinciale verkiezingen van 2018 haalt ABB de opmerkingen en
suggesties tot verbetering aan omtrent de wijze van stemmen. Het voorzien van een mogelijkheid om
de stem uit te brengen op een tijdstip voor de dag van de verkiezingen wordt daarin beschreven maar
gaat niet in op het uitbreiden van deze mogelijkheid tot specifieke locaties buiten de gebruikelijke
stemlokalen. Wel wijst ABB op de toename in complexiteit en kost van het verkiezingsproces indien
men zou afwijken van een vaste locatie of vast tijdstip voor het uitbrengen van de stem (Craeghs et al.,
2019).

In het debat rond het voorzien van een alternatief voor het stemmen per volmacht werd het idee van
een mobiele stembus niet geopperd. De conceptnota’s van de meerderheidspartijen gingen hier
evenmin op in (Vlaams Parlement, 2021c; 2021d; 2021e). Wel merken we op dat de argumenten die
gehanteerd werden om stemmen per brief te introduceren overeenkomen met deze die vaak gebruikt
worden om mobiel stemmen te introduceren (Vlaams Parlement, 2021c).

Tijdens de hoorzitting met de experten ging men niet specifiek in op mobiel stemmen als alternatief
voor de volmachtenregeling. Wel kunnen we enkele aangekaarte principes doortrekken naar het
stemmen via een mobiele stembus. Zo haalde Prof. Dr. Herman Matthijs (VUB) bij het
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becommentariëren van het stemmen per brief aan dat de afbakening van de groep kiesgerechtigden
een aandachtspunt is. Ook voor mobiel stemmen moeten het regelgevend kader en de bijhorende
communicatie vanuit de overheid sluitend zijn over wie er al dan niet gebruik kan maken van deze
alternatieve stemwijze. Verder haalde de spreker aan dat afwijking van het vaste moment van de
stemming de eerlijkheid van het verkiezingsproces in het gedrang kan brengen (Vlaams Parlement,
2022b). Dit ligt in lijn met de bezorgdheden omtrent de implementatie van het mobiel stemmen in de
internationale literatuur (cf. infra). Bespreking van mobiel stemmen als alternatief voor het stemmen
per volmacht kwam verder niet aan bod in de visienota van Minister (Somers, 2022) of het daarop
volgend debat in de Commissie Binnenlands Bestuur, Gelijke kansen en inburgering (Vlaams
Parlement, 2022c)

5.2

EUROPEES VERGELIJKEND PERSPECTIEF

5.2.1 Mobile voting: denkbaar
De internationale literatuur beschrijft mobile voting als ‘… a process where members of the election
administration take a mobile ballot box to a voter either at home or at an institution where the person
is located’ (Heinmaa & Kalandadze, 2021: 23). Het verschilt volgens de auteurs van special polling
stations omdat de stembus werkelijk mobiel is en aangevraagd kan worden door zelfs één enkele
kiezer.

Een andere definitie legt de focus op de aanwezigheid van ambtenaren of controlerend personeel
vanuit de organiserende overheid: ‘Mobile polling stations are ballot boxes brought to the voter’s
location (home, hospital, prison or any other location) by an official of the administration in charge of
organising the election’ (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018: 74). We benadrukken het onderscheid
met insitution-based voting of special voting stations waarvan de vaste locatie voor meerdere kiezers
kenmerkend is. Bij institution-based voting worden stembussen (en begeleidend personeel) geplaatst
in ziekenhuizen, woonzorgcentra of gevangenissen en bieden ze de mogelijkheid aan de
kiesgerechtigden in deze instellingen om hun stem uit te brengen. Er kan dan sprake zijn van een
minimaal aantal kiezers dat gehaald moet worden om een stembus te kunnen aanvragen voor een
specifieke locatie of instelling. Mobile voting vereist geen minimaal aantal kiezers om de stembusgang
te laten plaatsvinden.
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De vergelijkende oefening door International IDEA wijst op 29 van de 44 onderzochte Europese landen
die mobiel stemmen voorzien (Heinmaa & Kalandadze, 2021). Hiervan zijn er 17 EU-lidstaten
(Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018: 75-76). Dit maakt deze specifieke stemregeling de meest
courante vorm van remote voting. Opvallend is dat er in geen enkel land de mogelijkheid bestaat om
zonder geldige reden of motivatie een mobiele stembus aan te vragen. Kiezers moeten zich registreren
of aanmelden om gebruik te maken van de mobiele stembus. Na goedkeuring kunnen ze voor of op de
dag van de verkiezingen hun stem uitbrengen op de aangegeven locatie. Door de aanwezigheid van
het verkiezingspersoneel kan de controle van de identiteit van de kiezer bijvoorbeeld beter
gegarandeerd worden.

We onderscheiden verschillende vormen van mobiel stemmen. De eerste vorm geeft een rol aan
officieel verkiezingspersoneel verbonden aan een stembureau dat geplande bezoeken brengt aan
woningen of instellingen voor of op de verkiezingsdag. Dit op specifieke locaties waar kiezers aangaven
mobiel te willen stemmen. Bij een tweede variatie gaat het verkiezingspersoneel op de dag van de
verkiezingen het verkiezingsmateriaal installeren langs de straat of buiten aan het stembureau,
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zogenaamd ‘curbside voting’. Een derde vorm van mobile voting bestaat er uit dat het
verkiezingspersoneel zich begeeft naar afgelegen of landelijke gebieden om kiezers te kunnen voorzien
van een stemmogelijkheid. In onderstaande sectie gaan we in op de praktijkervaringen met mobiel
stemmen doorheen de Europese Unie.

5.2.2 Mobile voting: wenselijk
Hoewel mobile voting de meest wijdverspreide alternatieve stemregeling is45, bestaat er over deze
stemvorm weinig politicologisch onderzoek46. Om die reden is het moeilijk om de effecten van mobiel
stemmen op factoren zoals opkomst bij de verkiezingen in te schatten. We spitsen ons in onderstaand
onderdeel toe op de voornaamste voor- en nadelen verbonden aan mobiel stemmen gebaseerd op
internationale ervaringen.

Het grootste voordeel van mobiel stemmen is dat kiezers toegankelijker hun stem kunnen uitbrengen
doordat ze zich weinig of niet moeten verplaatsen. We kunnen verschillende groepen onderscheiden
waarvoor dit een vooruitgang zou kunnen betekenen. Allereerst de kiesgerechtigde burgers die op
afgelegen plekken leven of zich moeilijk kunnen verplaatsen door de afwezigheid van infrastructuur
(trein, bus,…). Daarnaast zijn er de kiesgerechtigden die door hun medische toestand niet of minder
mobiel zijn (ouderen, mensen met een beperking, bedlegerigen,…) en ten slotte wordt de groep van
gedetineerden aangehaald (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018). Deze laatste groep bespreken we
in dit rapport onder institutional of special voting stations gezien stembussen op locatie worden
opgesteld. Mobiel stemmen stelt kiesgerechtigden die door ouderdom of hun medische toestand
gebonden zijn aan hun woonst toch in staat om hun stem uit te brengen voor of op de dag van de
verkiezingen. Het draagt dus bij tot het algemeen en gelijk stemrecht door bepaalde groepen met een
geldige reden deze mogelijkheid te bieden. Dit komt overigens overeen met de groepen
kiesgerechtigden die in aanmerking komen voor het stemmen per volmacht en om medische redenen
of beroepsmatige redenen niet naar het stembureau kunnen gaan.

Een bijkomend voordeel van een mobiele stembus is de lage kost die hieraan verbonden is voor de
organiserende overheden. Per stembus gaat het (meestal) om twee personeelsleden die instaan voor
het verzamelen en binnenbrengen van de stemmen (OSCE, 2020). Het proces kan onafhankelijk
verlopen van het functioneren van de postdiensten waardoor verwerking en transport van de
ingevulde stembiljetten directer kan plaatsvinden.
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Door aanwezigheid van verkiezingspersoneel bij het stemmen via een mobiele stembus kunnen de
vrijheid van de kiezer en het geheim van de stemming beter bewaard worden. Al hangt dit
voornamelijk af van de manier waarop het proces geïmplementeerd werd door het
verkiezingspersoneel (cf. infra). Er moeten immers specifieke procedures en regelgeving voorzien
worden om het geheim van de stemming en de keuzevrijheid te vrijwaren. De aanwezigheid van het
begeleidend personeel draagt evenwel bij tot een sluitende identificatie van de kiezer en een verder
integer verloop van de stembusgang. In Denemarken worden kiezers op het moment van de stemming
gevraagd of ze hun identiteitsbewijs kunnen voorleggen en een bijkomende handtekening kunnen
voorzien (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018). De identiteitskaart en handtekening worden dan
geverifieerd met de informatie op de lijst van geregistreerde kiezers.

De voornaamste nadelen verbonden aan het stemmen via een mobiele stembus situeren zich
eveneens bij het bewaren van het geheim van de stemming, het verzekeren van de keuzevrijheid van
de kiezer en het respecteren van de private sfeer van de kiezer. Of de integriteit van het proces
verzekerd kan worden hangt namelijk in grote mate af van het adequaat functioneren van het
begeleidend personeel (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018).

Gezien de stemming in de private sfeer plaatsvindt, doorgaans bij de kiezer thuis, bestaat het risico dat
de kiezer onder dwang gezet wordt om een bepaalde stem uit te brengen door actoren in de directe
omgeving. Afhankelijk van de manier waarop de documenten aangeleverd worden aan de kiezer (op
de dag van de stembusgang of voor de stembusgang) kan men controle uitoefenen op de context
waarin de stem wordt uitgebracht. Op voorhand aangeleverde stembiljetten zijn naar analogie met
het stemmen per brief onderworpen aan mogelijke beïnvloeding of dwang vanuit een familiale
context. Het proces is in dat geval eveneens kwetsbaar voor onderschepping door derden.

Indien het stembiljet op het moment van de stemming wordt aangeleverd hangt de integriteit van het
kiesproces voornamelijk af van het functioneren van het begeleidend personeel. De aanwezigheid van
het verkiezingspersoneel moet voorzien dat het geheim van de stemming bewaard wordt en de kiezer
in alle discretie zijn of haar stem kan uitbrengen. Respect voor de privacy van de kiezer in het
uitbrengen van zijn of haar stem moet hierbij steeds primeren (Heinmaa & Kalandadze, 2021). In
Bulgarije en Hongarije schrijft de regelgeving omtrent mobiel stemmen voor dat de kiezer zich alleen
in een kamer moet bevinden voor het uitbrengen van de stem. De nabijheid van het kiespersoneel
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impliceert namelijk ook dat de identiteit van de kiezer en het ingevulde stembiljet gekoppeld kunnen
worden. Het risico dat het begeleidend personeel stemmen achterhoudt, vervangt of vernietigt blijft
echter wel overeind (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018). Kennisgeving over het verloop van de
procedure aan de kiezer en een contactpunt voor het melden van onregelmatigheden kan bijdragen
aan het scheppen van een veiligere context (OSCE, 2020). Het verkiezingspersoneel zelf moet ook
zorgvuldig geselecteerd en opgeleid worden.

Toezicht op het stemproces op verplaatsing moet dus de integriteit verzekeren. Internationale
beoordelingen wijzen op de (noodzakelijke) aanwezigheid van verkiezingspersoneel en politieke of
neutrale observatoren (Heinmaa & Kalandadze, 2021; OSCE, 2020). De vraag blijft of dergelijke vereiste
haalbaar is op het vlak van personeel en praktische organisatie.

Geheimhouding van de stemming kan verder in het gedrang komen indien de resultaten via mobiel
stemmen apart weergegeven worden tot op een gedetailleerd niveau. Dergelijk risico geldt met name
in dunbevolkte gebieden waarbij het risico bestaat dat derden kunnen nagaan op welke partijen
gestemd werd door specifieke kiezers.

Finaal impliceert mobiel stemmen het transport van de gevulde stembussen voor de telling. Zo loopt
men het risico dat stemmen beschadigd of verloren geraken indien dit transport onderbroken zou
worden. Bulgarije voorziet bijkomend veiligheidspersoneel voor het transport van de stembussen naar
de stem- en telbureaus (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018).

5.2.3 Mobile Voting: haalbaar
In onderstaand onderdeel gaan we in op de voorwaarden die gelden voor de kiesgerechtigden,
praktische overwegingen doorheen het stemproces alsook enkele aandachtspunten die hiermee
gepaard gaan. We namen de variatie aan bepalingen omtrent mobiel stemmen in de Europese Unie
onder de loep en synthetiseerden deze in een overzicht (Annex I). Er valt een onderscheid te maken in
de groepen burgers die voor mobiel stemmen in aanmerking komen alsook in de plaatsen waar mobiel
gestemd kan worden. Verder geven we een beknopt overzicht van de registratievoorwaarden en het
tijdskader waarbinnen de mobiele stem uitgebracht kan worden.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.07.2022

Alternatieven van en voor het stemmen per volmacht

pagina 71 van 170

De afbakening van de toelatingsvoorwaarden voor mobiel stemmen geldt als één van de belangrijkste
aandachtspunten. Deze voorwaarden bepalen nl. in welke mate mobiel stemmen gehanteerd kan
worden door de volledige of slechts een deel van de kiesgerechtigde populatie.

Deze groepen zijn redelijk gelijkaardig in de Europese Unie. Het belangrijkste onderscheid valt te
maken voor die kiezers die verblijven in een (zorg)instelling en diegenen die op individuele basis de
mobiele stembus kunnen aanvragen. Deze eersten vallen veeleer onder ‘Institution-based voting’ daar
waar de groep individuele kiezer beter aansluit bij de definitie die we hier hanteren voor ‘mobile
voting’. Kiesgerechtigden die door hun medische toestand niet in staat zijn om zich naar het kiesbureau
te begeven kunnen dan een aanvraag indienen om de stembus naar hen te laten komen. In Ierland en
Italië vragen de organiserende overheden naast een motivatie eveneens een medisch attest om
gebruik te kunnen maken van de mobiele stembus. Ierse kiesgerechtigden moeten daarenboven na
hun eerste aanvraag jaarlijks aangeven of ze op de aparte lijst met deze kiezers moeten opgenomen
blijven.

In enkele EU-lidstaten hanteert men leeftijd als criterium om gebruik te kunnen maken van de mobiele
stembus. In Litouwen gaat het dan bijvoorbeeld om kiesgerechtigden ouder dan 70. In Zweden
hanteert men geen specifieke leeftijdsgrens maar benoemt men (hoge) leeftijd als criterium om
gebruik te maken van de mobiele stembus (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018). Daarnaast kunnen
overheden ervoor opteren om de mogelijkheid tot mobiel stemmen te beperken voor kiezers die zich
in hetzelfde kiesdistrict bevinden op de dag van de stemming. Lokaal zou dit dan uiteraard gaan om de
gemeente.

In de meeste Europese lidstaten (Annex I) is er een vorm van registratie vereist alvorens men gebruik
kan maken van de mobiele stembus (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018). Dit neemt o.a. de vormen
aan van een online formulier, telefonisch contact, e-mail, per post of het fysiek indienen van de
aanvraag bij het gemeentehuis.

De mate waarin er bewijs of attestering nodig is draagt bij tot de (on)toegankelijkheid van het
kiesproces. Zo kan het zijn dat kiesgerechtigden met aandoeningen of een beperking niet over de juiste
documentatie beschikken, hun aanvraag niet kunnen vervolledigen en bijgevolg niet stemmen (OSCE,
2020). In Litouwen weegt men de aanvraag van de kiezer af met het register van personen met
invaliditeit of die gebruik maken van een invaliditeitsuitkering om de ontvankelijkheid aan te tonen
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(Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018). Dergelijke bewijslast is in het kader van ‘institutional voting’
meestal niet van toepassing gezien de instelling zelf instaat voor de aanvraag van de mobiele stembus.
Ook het tijdskader waarbinnen de registratie voltooid moet worden verschilt van lidstaat tot lidstaat.
De onderliggende redenering bij het bepalen van het tijdskader is dat hoe dichter de start zich bevindt
bij de effectieve dag van de verkiezing, hoe inclusiever het kiesproces zou zijn (OSCE, 2020). Kiezers
die op het laatste moment een voorval hebben waardoor ze beperkt worden tot hun (thuis)locatie
kunnen op die manier alsnog deelnemen aan de verkiezingen via mobiele stembus. De start van de
registratieperiode varieert over de verschillende landen heen. Daar waar kiezers in Bulgarije zich 14
dagen op voorhand dienen te registreren kan men dat in Kroatië nog tot 3 dagen voor de dag van de
verkiezingen doen (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018). Een kiezer die slechts enkele dagen voor de
verkiezingen een medisch voorval heeft en bedlegerig is kan zich zo alsnog registreren om gebruik te
maken van de mobiele stembus. Enkele Europese landen maken het zelfs mogelijk om zich tot op de
dag van de verkiezing te registreren voor een mobiele stembus. Dit net voor dergelijke acute
wijzigingen in de medische hoedanigheid van de kiezer. Bij het bepalen van de registratiedata moeten
de organiserende overheden aangeven in welke mate ze in staat zijn om een onverwachte toename in
aanvragen te kunnen opvangen.

Na registratie en controle van de geldigheid van de aanvraag worden de kiezers die gebruik zullen
maken van de mobiele stembus in de meeste Europese landen geregistreerd op een aparte lijst.
Dergelijke lijst is nodig voor de planning van de weg die de mobiele stembus moet afleggen maar ook
voor de dubbele controle van de identiteit van de kiezers die via de mobiele stembus kunnen en mogen
stemmen. Dit op het moment van de stemming. Een bijkomende handtekening van de kiezer kan
gevraagd worden als bevestiging dat ze effectief hebben gestemd (cf. supra). Het begeleidend
personeel moet bijgevolg over een actuele lijst van kiesgerechtigden beschikken die mobiel wensen te
stemmen.

Om dubbel stemmen te vermijden moeten er procedures voorzien worden die ervoor zorgen dat de
persoon die zich registreerde voor de mobiele stembus zijn of haar stem niet meer opnieuw kan
uitbrengen (OSCE, 2020). Estland voorziet dat kiezers die zich registreerden voor de mobiele stembus
maar alsnog beslissen om fysiek naar de stembus te komen niet kunnen stemmen tot de
personeelsleden verantwoordelijk voor de mobiele stembus terug aan het stembureau zijn. Hongarije
wist de kiezers die zich registreerden voor mobiel stemmen van de centrale kiezerslijsten en maakt het
onmogelijk voor die kiezers om fysiek naar de stembus te gaan (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018).
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Mocht het mobiel stemmen enkele dagen voor de verkiezingen plaatsvinden kan men ervoor opteren
om enkel de laatst uitgebrachte stem te laten meetellen.

Verder zijn er overwegingen die ingaan op de procedure om de stemmen te verzamelen, uit te brengen
en op te nemen in de telling47. Het proces start bij het klaarmaken van de mobiele stembussen. Om de
veiligheid en het geheim van de stemming te garanderen wijst de OSCE (2020) op het verzegelen van
de stembussen voor het vertrek in het bijzijn van de verantwoordelijke personeelsleden en
toezichthouders (bv. voorzitters van kiesbureau).

De praktijkervaring uit Letland leert dat indien het stemmateriaal nog niet werd geleverd aan de
kiezers via de post de begeleidende personeelsleden blanco stembiljetten en omslagen moeten
meekrijgen voor vertrek. Deze worden op voorhand geteld bij de verzegeling van de stembus en de
aantallen worden vastgelegd in een logboek (Heinmaa & Kalandadze, 2021). Kiezers brengen in dit
scenario op het moment zelf de stem uit en deponeren het persoonlijk in de verzegelde stembus. Het
aantal onuitgebrachte stemmen of ongeldige stemmen wordt bijgehouden in het logboek van het
begeleidend personeel. Om fraude tegen te gaan worden stemmen uitgebracht via een mobiele
stembus apart opgenomen en gecontroleerd met de gegevens van het begeleidend personeel over het
aantal stemmen en het aantal verzamelde handtekeningen. Deze worden dan eveneens afgetoetst aan
het cijfer dat voordien werd genoteerd. Na controle worden de stembiljetten gemengd met de reeds
uitgebrachte stemmen zoals gebruikelijk is in Hongarije, Italië en Slovenië (Lupiáñiez-Villanueva &
Devaux, 2018).

In Oostenrijk krijgen kiezers het stemmateriaal per post na registratie en goedkeuring van hun
aanvraag. In dergelijk scenario hanteert men een systeem met twee omslagen voor het uitbrengen van
de stem. Dit om het geheim van de stemming te garanderen. De buitenste omslag dient om de
persoonlijke gegevens en handtekening van de kiezer in op te nemen alsook een tweede omslag waarin
het ingevulde stembiljet zit (Heinmaa & Kalandadze, 2021). Dergelijk systeem wordt eveneens
gehanteerd in Litouwen (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018). Bij de opname van de stemmen
worden de omslagen met ingevulde stembiljetten gescheiden van de buitenste omslag waarna de
stembiljetten gemengd worden onder de andere uitgebrachte stemmen in het kiesdistrict. De
ontvangen identificatie (buitenste omslag) zal eveneens afgetoetst worden aan de gegevens van de
kiezerslijsten voor mobiel stemmen.
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Het tweede scenario vereist mogelijks bijkomende procedurele stappen en bevat gelijkaardige risico’s
als het stemmen per brief. Afhankelijk van de kieskalender moet het materiaal de kiezer op tijd
bereiken, onderschepping van blanco stembiljetten blijft een risico evenals het foutief (en dus
ongeldig) invullen van het stembiljet. Anderzijds biedt het de kans aan de kiezer om in de private sfeer
de stem uit te brengen en beïnvloeding vanuit het begeleidend personeel tegen te gaan.

Zoals bij de andere stemregelingen is het voldoende informeren van de kiesgerechtigde populatie van
primair belang. Helderheid omtrent wie uit de kiesgerechtigde populatie mobiel kan stemmen door
het voorzien van een sluitend wetgevend kader is een eerste stap hierbij. Daarnaast zijn de instructies
voor de kiezer over hoe ze een aanvraag kunnen indienen en hun stem geldig uitbrengen van belang.
Richtlijnen die onduidelijk of onaangepast zijn aan het kiespubliek dat gebruik kan maken van mobiel
stemmen resulteren mogelijks in meer ongeldige stemmen. Dit ligt in lijn met de algemene
bedenkingen die vaak gemaakt worden over de trade-off tussen toegankelijkheid en veiligheid van
alternatieve stemregelingen (Armbruster & Pautsch, 2019). Finaal moeten kiezers duidelijk en tijdig
geïnformeerd worden over het moment van de stemming.

We benadrukken de essentiële rol van het begeleidend personeel bij het stemmen via een mobiele
stembus. Deze stemregeling vraagt integer personeel en betrouwbaar transport dat de mobiele
stembus tot bij de kiezer kan brengen. Minimaal twee personeelsleden die niet geaffilieerd zijn met
een bepaalde politieke partij kunnen zo onafhankelijk nagaan of de correcte procedure gevolgd wordt.
Verder zien ze toe dat de vereisten voor het uitbrengen van een geldige stem gevolgd zijn door en
duidelijk zijn voor de kiezer. Een bijkomende voorzorgsmaatregel kan zijn om een groep (aparte)
observatoren het proces of steekproefsgewijs of volledig mee te laten volgen met de
verantwoordelijke personeelsleden. Dergelijke observatoren kunnen dan van verschillende
partijpolitieke strekkingen komen en/of een neutraal statuut hebben (OSCE, 2020).

Mocht mobiel stemmen gezien worden als waardig alternatief voor stemmen per volmacht moet de
vereiste om bijzonder personeel hiervoor te voorzien in rekening gebracht worden. ABB haalde in haar
rapport reeds aan dat het (tijdig) vinden van leden voor de stem- en telbureaus bij elke verkiezing
moeilijker werd. Het verhogen van de presentiegelden zou volgende de auteurs een eerste stap
kunnen zijn richting een oplossing (Craeghs et al., 2019: 40-42). Bij de introductie van een mobiele
stembus zou men bijkomend personeel moeten voorzien voor het transporteren van de stembus en
de begeleiding van de kiezers, waarvoor er doorgaans minimaal twee personeelsleden worden
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voorzien (OSCE, 2020). Op deze manier moet er in de recente discussies omtrent de samenstelling van
de stem- en telbureaus en vergoeding van de leden rekening gehouden worden met de
noodzakelijkheid van bijkomend personeel bij het introduceren van alternatieven voor stemmen per
volmacht.
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Annex I – Stemmen via mobiele stembus in landen van de Europese Unie

Land

Bulgarije

Denemarken

Estland

Finland

Hongarije

Ierland

Wie komt in
aanmerking?
Kiezers die om
gezondheidsredenen
niet in staat zijn fysiek
aanwezig te zijn op de
dag van de
verkiezingen.
Kiezers die om
gezondheidsredenen
niet in staat zijn naar
het stembureau te
gaan.
Kiezers die verblijven in
ziekenhuizen,
woonzorgcentra en
gevangenissen.

Locatie van
stembus
Aan huis.

Kiezers in behandeling
in het ziekenhuis of
sociale
welzijnsinstellingen.
Kiezers gebonden aan
huis wegens medische
redenen of wegens een
‘gegronde reden’49.
Kiezers die door hun
medische toestand hun
woning niet kunnen
verlaten.

Aan huis of op
locatie van
zorginstelling.

Kiezers die niet fysiek
aanwezig kunnen zijn
door
gezondheidsredenen of
opsluiting.

Aan huis, in de
zorginstelling of
gevangenis.

Kiezers die verblijven in
een
gezondheidsinstelling
of zich niet kunnen
verplaatsen wegens
gezondheidsredenen.

Aan huis of in de
zorginstelling.

Aan huis of op
locatie van de
(zorg)instelling.
(Zie ook
institution-based
voting in dit
rapport).

Aan huis.

Registratie &
tijdskader
14 dagen op
voorhand registreren
via aangewezen
persoon, post, fax of
elektronische
applicatie.
12 dagen op
voorhand registreren
in het gemeentehuis
voor stemmen aan
huis.
Stemmen in één van
de instellingen enkel
voor de dag van
verkiezingen en
zonder registratie48.
Schriftelijke of
telefonische
registratie en
verantwoording tot
op de dag van de
verkiezingen.

Wettelijke basis

Registratie door
notificatie aan lokale
verkiezingscommissie.
Stemmen mogelijk
van de 11de dag tot de
5de dag voor de
verkiezingen.
Schriftelijke aanvraag
indienen ten minste
twee dagen op
voorhand.
Stemmen op de dag
van de verkiezingen.
Jaarlijkse aanvraag.
Eerste aanvraag voor
mobiel stemmen
vereist medisch
attest.

Sectie 48 and Sectie
55, Kieswet van
1998. Amendement
in 2016.

Artikel 37,
Kieswetboek van
2014. Amendement
2017.

Sectie 54 en Sectie
56 van kieswet van
1987.
Amendement in
2014.

Sectie 38, Sectie 45
en Sectie 46 van de
Kieswetgeving van
2002. Amendement
in 2017.

Sectie 103, 104 en
105. Sectie 184.
Wet omtrent de
Kiesprocedure van
2013.
Sectie 17 en sectie
82, Kieswet van
1992. Amendement
van 2017.
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Kiezers die niet zelf
kunnen gaan stemmen
door
gezondheidsproblemen
of afhankelijk zijn van
elektronische medische
apparatuur en hun
verzorgers50 kunnen
mobiel stemmen.
Kiezers die door hun
medische toestand niet
naar het kiesbureau
kunnen komen.

Aan huis.

Aan huis of
aangegeven
locatie van kiezer
(bv. ziekenhuis).

Litouwen

Kiezers die om
gezondheidsredenen
niet fysiek aanwezig
kunnen zijn alsook hun
verzorgers.
Kiezers die niet in staat
zijn door
gezondheidsredenen of
leeftijd (70 jaar en
daarboven).

Aan huis.

Oostenrijk

Kiezers die bedlegerig
zijn of niet over de
capaciteit beschikken
om fysiek naar het
stembureau te komen.

Kiezers die niet in staat
zijn om persoonlijk hun
stem uit te brengen
door hospitalisatie of
opsluiting.

Ziekenhuizen,
gevangenissen of
zorginstellingen.

Italië

Kroatië

Letland

Portugal51

Aan huis.

Aan huis.

Stem uitbrengen op
de dag van de
verkiezingen.
Registreren met
geldig medisch attest.
Stemmen op de dag
van de verkiezingen.

Registratie ten minste
3 dagen voor de
verkiezingen bij lokale
overheid.
Stemmen op de dag
van de verkiezingen.
Indienen
aanvraagformulier bij
lokaal stembureau.
Stemmen op de dag
van de verkiezingen.
Ontwerplijst door
State Social Insurance
Fund Board met
bevestiging door
kiezer.
Stemmen op
woensdag en
donderdag voor de
verkiezingen.
Aanvragen van een
‘stemkaart’ online, via
telefoon, e-mail,
fysiek of per post.
Stemmen op de dag
van de verkiezingen.

Aanvraag bij lokale
overheden met
bewijs van verblijf (in
instelling) of medisch
attest. Stemmen
tussen de 13de en 10de
dag voor de
verkiezingen.

Wet van 7 mei 2009
sectie 46.

Artikel 83,
Parlementaire
Verkiezingswet van
2003. Amendement
in 2015.
Sectie 24, Saelma
Kieswetgeving van
1995. Amendement
van 2014.
Artikel 67, kieswet
voor de Seimas van
1992. Amendement
van 2016

Sectie 72 & 73,
Federale Wet voor
verkiezing van
Nationale Raad van
1992. Amendement
van 2016. Sectie 5a
van kieswet voor
Presidentiële
verkiezingen.
Artikel 79-C,
Kieswet van 1979.
Amendement van
2015.
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Kiezers die niet
persoonlijk aanwezig
kunnen zijn door
medische redenen of
opsluiting.

Aan huis, binnen
het ziekenhuis of
in gevangenis.

Registratie op
voorhand. Stemmen
op dag van de
verkiezingen.

Kiezers met ‘gegronde
redenen, in het
bijzonder
gezondheidsredenen’.

Aan huis, in
zorginstellingen
en
gevangenissen.

Aanvraag op
voorhand met
gegronde reden.
Stemmen op de dag
van de verkiezingen.

Kiezers die gebonden
zijn aan hun
woonplaats door
gezondheidsredenen.

Aan huis.

Aanvraag via post,
fax, e-mail of per
telefoon. Stemmen
op de dag van de
verkiezingen.

Presidentiële
verkiezingen: kiezers
die in een
gezondheidsinstelling
verblijven, gedetineerd
zijn of een ‘grondige
medische of familie
gerelateerde reden’
kunnen voorleggen.

Op de
aangevraagde
locatie.

Stemmen op de dag
van de verkiezingen.

Roemenië

Slovakije

Slovenië

Tsjechië

Parlementaire
verkiezingen: alle
kiezers.

Zweden

Kiezers die door
gezondheidsredenen of
(hoge) leeftijd of
opsluiting niet fysiek
kunnen gaan stemmen
bij het stembureau.

Aan huis.

Stemmen mogelijk
vanaf de 18de dag
voor de dag van de
verkiezingen.

Artikel 42 en Artikel
71; Kieswetgeving
voor verkiezing van
Kamer van
vertegenwoordigers
en de Senaat van
2009.
Artikel 19 van
Kieswetgeving voor
verkiezing van de
President van
Roemenië, 2009.
Sectie 24, Wet
omtrent de
bepalingen van
Kieswetgeving van
2014. Amendement
van 2015.
Artikel 83, wet
omtrent
verkiezingen van
Nationale
vergadering 1992.
Amendement 2006.
Sectie 32 en Sectie
41, Wet 275 van 18
juli 2012 omtrent
verkiezing van de
President van de
Republiek.
Sectie 19, Wet 275
van 27 september
1995 omtrent
verkiezingen voor
het parlement van
de Tsjechische
Republiek.
Hoofdstuk 7 (sectie
3a) & Hoofdstuk 10
van de
kieswetgeving van
2005. Amendement
van 2014.
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45

Wereldwijd zijn er 64 landen (of 31,4%) die een vorm van mobiele stemmen voorzien. Cijfers van International
IDEA (2022). Zie ook: https://www.idea.int/data-tools/data/special-voting-arrangements/mobile-voting.
46
We voerden een zoekopdracht uit in de zoekmachines Scopus en Web of Science voor wetenschappelijke
publicaties omtrent mobile voting. De verkenning van de zoekresultaten gaf voornamelijk studies over
elektronische of online vorm van stemmen.
47
De beschreven procedures in dit onderdeel gaan in op het uitbrengen van papieren stemmen. Er werd tijdens
de uitvoering van de literatuurstudie geen casus gevonden waarbij stemmen via een mobiele stemcomputer tot
bij individuele kiezers werd gebracht.
48
Stemmen op voorhand in Denenmarken kan in de laatste drie weken voor de dag van de verkiezingen maar
niet later dan de laatste weekdag voor de dag van de verkiezingen (art. 56).
49
Beoordeling door verantwoordelijk comité van kiesdistrict.
50
Vrije vertaling van caregivers en caretakers.
51
De in Portugal geldende regels wijzen niet op mobiel stemmen maar eerder op institutional-based voting. Het
rapport van de Europese Commissie omtrent alternatieve stemwijzen neemt dit echter wel als mobiel stemmen
op.
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6 STEMMEN VIA HET INTERNET

In de inleiding van dit rapport maakten we de voorafname het stemmen via internet niet als een
volwaardig of integraal alternatief te zien voor het stemmen per volmacht. Die keuze werd ingegeven
door de conclusies en aanbevelingen van een recente studie over de mogelijkheid om online stemmen
in België in te voeren. Deze maken dat de stemwijze vandaag niet wenselijk of haalbaar is. Stemmen
via het internet is uiteraard wel denkbaar en het systeem dient verder opgevolgd in het licht van de
digitalisering van het verkiezingsproces. Het Vlaamse beleid zit op die lijn. Daarom voegen we deze
sectie ook toe aan dit rapport. Hoewel de aangehaalde studie niet specifiek betrekking heeft op de
lokale verkiezingen in Vlaanderen, vatten we de voornaamste conclusies en aanbevelingen wel onder
die noemer samen. Dit biedt immers een actuele stand van zaken als insteek voor het verdere debat
in onze eigen context.

6.1

LOKALE VERKIEZINGEN IN VLAANDEREN

De studie over de mogelijkheid om online stemmen in België in te voeren kwam er op vraag van de
federale overheid. Project Netvoting_BE werd uitgevoerd door een consortium van vier universiteiten
en behandelde de technische, organisatorische, sociopolitieke en juridische aspecten van stemmen via
internet. Het onderzoek bestond uit twee luiken. De bevindingen per luik leidden telkens tot een aantal
aanbevelingen.

In het eerste luik werd gekeken naar de ervaringen met online stemmen in vijf contexten: Australië
(New South Wales), Estland, Frankrijk, Noorwegen en Zwitserland (Pilet et al., 2020). Het onderzoek
beschrijft het gebruikte systeem, de veiligheid en de audit van de ontwikkeling van het systeem, de
aanvaarding door het publiek en de overheid en de aandachtspunten qua wet- en regelgeving. In de
meeste besproken gevallen is de werking van het systeem pas recent verduidelijkt. Er blijven vragen
bij de individuele en universele verifieerbaarheid ervan. Het eerste heeft een weerslag op de vraag of
het ingediende stembiljet een juiste weergave is van de specifieke kiesintentie. Universele
verifieerbaarheid slaat op het correct verlopen van de opname en telling van de stemmen in het
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algemeen. De systemen bieden bovendien een beperkte vertrouwelijkheid. De stemmen worden
openlijk doorgegeven via een browser waardoor het geheim van de stemming in het gedrang kan
komen (doordat derden kunnen meekijken – fysiek of via spyware). Er bestaat eveneens een risico
voor de vrije uitoefening van het kiesrecht (door dwang of kopen van stemmen). De unieke website
waarmee de stemming gebeurt kan bugs vertonen en zo aangepast of gehacked worden. Veel
systemen worden slechts beperkt gebruik en regelmatig gewijzigd. In alle contexten zijn er grote
problemen vastgesteld.

Landen die online stemmen toepassen hebben vaak ervaring met modaliteiten die de overstap
vergemakkelijken (bijvoorbeeld elektronisch stemmen of per brief). Die gaat vaak wel gepaard met
een verlenging van de kiesperiode of het stemmen over meerdere dagen. In de praktijk komt dit neer
op een stemming voorafgaand aan de verkiezingsdag. De meeste landen zullen de stemwijze (initieel)
aanbieden aan een beperkte groep kiezers (en kunnen die later uitbreiden). Dit gebeurt dus zelden
voor alle kiezers op alle niveaus. Het verklaart waarom een minderheid van de kiezers er gebruik van
maakt (al is de stemwijze in voorkomend geval wel populair bij de kiesgerechtigden in het buitenland).
Estland is de uitzondering (cf. infra). Tussen het ontstaan van het idee en de ontwikkeling van het
systeem zit meestal behoorlijk wat tijd. Het opzetten van een afdoend wettelijk kader vraagt
bijvoorbeeld al snel enkele jaren en meerdere aanpassingen van het kiessysteem. Overal bestaat online
stemmen naast andere stemwijzen. Dit verklaart mee waarom er nergens sprake is van een
betekenisvolle toename van de deelnemersgraad door het stemmen via internet. De kiezers die er
gebruik van maken zijn er meestal wel tevreden over. Waar de stemwijze bestaat hebben kiezers er
ook betrekkelijk veel vertrouwen in.

De onderzoekers betrekken de lessen uit deze vijf gevallen op het aanbieden van de mogelijkheid om
online te stemmen in België. Geen enkele van de bestaande systemen biedt een bevredigende
oplossing voor de fundamentele veiligheidsvraagstukken die de stemwijze oproept. Vaak zoekt men
het compromis met bruikbaarheid (ten koste van verifieerbaarheid of vertrouwelijkheid). De invoering
van een dergelijk systeem is zeer complex naar omvang en specialisatie. De kostenbeheersing
onduidelijk. Technisch-organisatorisch staat online stemmen dus niet op punt.

Ook politiek-wettelijk blijven er uitdagingen. Veel kiezers hebben digitale competenties en/of zijn
bekend met elektronisch stemmen. Maar heel wat stakeholders zijn te weinig vertrouwd met stemmen
of afstand of voorafgaand aan de verkiezingsdag die met de online stemwijze komen. Daartoe moeten
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ook de kieswetgeving en verkiezingskalender worden aangepast. Ze besluiten dat het ‘(…)
waarschijnlijk ondenkbaar is om het gebruik van online stemming voor het ganse electoraat te
overwegen voor de verkiezingen van 2024’ (Pilet et al., 2020: 163). Een overgang tegen 2034 kan
bekeken worden op voorwaarde dat er de komende jaren betrouwbare oplossingen tegen redelijke
kosten ontwikkelen en de Belgische overheden de overgang nu al voorbereiden. De onderzoekers
reflecteerden wel over alternatieve scenario’s in de overgangsperiode als opstap naar het vervolg van
hun studie.
In het tweede deel van het onderzoek ontwierp het consortium dan een concreet systeem voor het
stemmen per brief met online componenten. Dit voor de Belgen in het buitenland (die daar het meest
vertrouwd mee zijn). Na inloggen (via eID of Itsme) krijgt de kiezer toegang tot de stembrief, een
codeblad en een notitieblad (om de gebruikte codes te noteren). De stembrief moet worden
gedownload en afgedrukt. De kiezer vult deze in, stuurt ze terug per post en houdt de bijhorende codes
bij. De stembrieven en gebruikte codes worden achteraf gescand. Zo kan de kiezer nagaan of de
uitgebrachte stem is meegeteld. Met uitzondering van deze kiezer en de mensen die de stemmen
tellen kan het verband tussen de codes en de uitgebrachte stem niet gelegd worden. Het technischorganisatorisch voordeel van dit systeem is dat de stembrieven niet meer via de post naar de kiezers
verstuurd moeten worden, de kiezers zich via sterke identificatiemechanismen kunnen aanmelden en
de traceerbaarheid van de stemming (m.i.v. een correcte telling zonder schending van de
vertrouwelijkheid). Politiek-wettelijk moet daarvoor wel nog een en ander gebeuren. Er is momenteel
te weinig zicht op de wenselijkheid van de wijziging voor belangrijke stakeholders. Een aanpassing van
de regelgeving is op termijn noodzakelijk. De vervroegde stemming grijpt immers in op de
verkiezingskalender. Het stemmen op afstand op de verwijzingen naar het stembureau en de
gemeente. Daarnaast zijn er de vormvereisten van het stembiljet die aanpassing vergen (Pilet et al.,
2021).

De Commissie Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering hield een gedachtewisseling over
de mogelijkheid om online stemmen in te voeren met enkele vertegenwoordigers van het
onderzoeksconsortium. De onderzoekers lichten de hierboven samengevatte bevindingen, conclusies
en aanbevelingen van beide onderzoeksluiken toe en antwoorden op diverse vragen en opmerkingen
van de commissieleden. De tussenkomsten tonen dat de leden van de verschillende fracties
grotendeels op dezelfde lijn zitten. De introductie van het online stemmen is momenteel niet aan de
orde. Ontwikkelingen moeten echter worden opgevolgd en toekomstige inspanningen niet afgewezen.
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De digitalisering van het verkiezingsproces zal stapsgewijs ontwikkelen ondanks nog vele blijvende
uitdagingen. Online stemmen wordt op termijn wellicht mogelijk (Vlaams Parlement, 2021b).

Het stemmen via internet kwam verder ook ter sprake in het debat rond de verbetering van de lokale
en provinciale verkiezingen. Dit bouwt voort op de vermelde gedachtewisseling. Vanuit de liberale
fractie kwam wel het bijkomende voorstel om een vorm van online stemmen te introduceren voor
burgerbevragingen door lokale besturen en gemeentelijke volksraadplegingen. Dit geeft de besturen
meer mogelijkheden op het vlak van burgerparticipatie. Beide vormen zijn minder verregaand dan
verkiezingen en de resultaten niet bindend. Dat biedt experimenteermogelijkheden (Vlaams
Parlement, 2022a, b en c). Hiervoor kan ook verwezen worden naar de activiteiten van het labo lokale
burgerparticipatie van de VVSG. Dit volgt innovatieve praktijken rond e-participatie in lokale besturen
op. Een aantal daarvan hebben een online stemcomponent52.

6.2

EUROPEES VERGELIJKEND PERSPECTIEF

In deze sectie plaatsen we het stemmen via internet verder in een vergelijkend Europees perspectief
(aanvullend op het bovenstaande). Omdat we de stemwijze op dit moment niet zien als een volwaardig
of integraal alternatief voor het stemmen per volmacht doen we dit minder systematisch en meer
beschouwend dan bij de andere vormen van stemmen op afstand of speciale stemregelingen.

De Europese Commissie ziet internet voting als een vorm van elektronisch stemmen op afstand waarbij
‘(…) votes are transferred via the internet to a central counting server’. Het wereldwijde
computernetwerk laat daarbij toe dat ‘(…) voters cast their ballot from a location of their choosing’
(Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018: 24 en 88). De verbinding met het internet geeft de doorslag. De
plaats en het toestel staan in functie daarvan. Die flexibiliteit (waarbij het gemak en de toegang voor
heel wat kiezers toeneemt) wordt samen met de technische meerwaarde (naar versleutelen, opvolgen
en tellen van de stemmen die minder vaak fout of onduidelijk worden uitgebracht) dikwijls gezien als
het unieke verkoopargument voor het systeem. Net als in het Belgische onderzoek, maakt men ook
elders echter heel wat bedenkingen bij de beloftevolle stemwijze. We vatten de belangrijkste
bevindingen en inzichten uit de referentiestudie van de Europese Commissie samen.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.07.2022

Alternatieven van en voor het stemmen per volmacht

pagina 84 van 170

Uit de stand van zaken blijkt vooreerst dat er weinig EU-landen zijn die stemmen via internet
daadwerkelijk toepassen (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018: 88-96). Enkel in Estland is het volledig
geïmplementeerd. Dit is het geval sinds 2005. Het geldt vandaag voor alle kiesgerechtigden en
verkiezingen. Het systeem werd echter vernieuwd voor de lokale verkiezingen van 2017. Er is geen
voorafgaande registratie (de kiezerslijst is geïntegreerd in het elektronische stemsysteem). Kiezers
kunnen zich op verschillende manieren identificeren (ID-kaart, eID of mobiele ID; telkens met een
code). Zo kan er simpelweg nagegaan worden of ze reeds een stem uitbrachten. Ze kunnen bovendien
opnieuw stemmen in eigen persoon op de dag van de verkiezingen waarbij enkel hun laatste stem
meetelt. De uitgebrachte stemmen worden versleuteld en digitaal ondertekend door de kiezer (via een
tweede code). Deze stemmen komen terecht op een centrale server (i-ballot box). Kiezers kunnen
nagaan of hun stem ontvangen en opgeslagen is op die server (via het downloaden van een verificatieapplicatie). Een audit gaat de integriteit van de stemming en het tellen na. Die telling vindt plaats op
de verkiezingsdag. Dit gebeurt offline. De centrale kiescommissie verifieert de digitale handtekeningen
van elke kiezer en anonimiseert de stemmen dan. Deze worden vervolgens ontsleuteld (de leden van
de kiescommissie hebben daarvoor elk een deel van de sleutel).

In Frankrijk is de stemwijze (opnieuw) deels van toepassing. De vote par internet dient er om de
vertegenwoordigers van Fransen in het buitenland aan te wijzen tijdens de parlementsverkiezingen en
in de consulaire verkiezingen. De stemwijze staat dus enkel open voor de kiesgerechtigden buiten
Frankrijk en dit specifieke contingent verkozenen. Ze werd in 2021 terug toegepast na een opschorting
van bijna 10 jaar. Deze Fransen moeten ingeschreven zijn op de consulaire kiezerslijsten en zich voor
de stemwijze registeren. Ze ontvangen hun identificatiegegevens via de post en een wachtwoord via
SMS. Het stemmen via internet gebeurt vervroegd (vanaf de tweede vrijdag tot de woensdag
voorafgaand aan de verkiezingsdag). Voor de parlementsverkiezingen van 2022 moet het systeem nog
een goedkeuringsprocedure doorlopen53.

Nederland paste het stemmen via internet drie keer toe aan het begin van de 21 ste eeuw (voor de
verkiezingen van enkele waterschappen en Nederlanders in het buitenland) maar schrapte de
stemwijze uiteindelijk (door bezorgdheden rond integriteit en veiligheid). In andere landen ging men
aan de slag met (het plannen van) proefprojecten (Bulgarije, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en
Zweden). Ze leidden echter nergens tot het opschalen van stemmen via internet. De piste werd er
daarentegen afgevoerd. Elders zijn er vaak debatten over de stemwijze die bijwijlen uitmonden in
concrete voorstellen. Deze blijven tot op heden echter overal zonder gevolg.
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Voorlopig wegen in de meeste contexten de belemmeringen voor het stemmen via internet nog op
tegen de drijfveren. Naast heel wat veronderstelde voordelen komt de stemwijze immers met een
aantal mogelijke nadelen (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018: 96-104). Door het flexibele karakter
vindt de stemming plaats in een ongecontroleerde omgeving. Het is dus moeilijk te verzekeren dat de
kiezer vrij kan stemmen. Zelfs in dit geval vraagt het al heel wat technisch en menselijk vermogen om
het af te stemmen op de bestaande systemen54. Dit geldt voor de kiezers en het personeel dat de
verkiezingen organiseert.

Daarnaast moeten kiezers voldoende vertrouwen hebben in het systeem55. Dit hangt samen met de
bruikbaarheid en toegankelijkheid ervan. Een gebruiksvriendelijk ontwerp van het stemplatform is
daarbij cruciaal. Kiezers moeten hun stem bovendien kunnen verifiëren. Die voorwaarde voor een
transparante en eerlijke stembusgang is niet vanzelfsprekend bij internet voting. Hoe platformen
stemmen opnemen en tellen is vaak erg technisch en specialistisch. Dit is lastig te volgen voor de
doorsnee kiezer. De oplossing zou kunnen liggen in de combinatie van een procedurele controle door
kiezers en een technische tegenhanger door experten. Daarnaast pleit men vaak voor een papieren
spoor van de digitale stem. Het gepaste evenwicht vinden tussen een accurate identificatie van de
kiezer, de verificatie van het correct gebruik van de stemwijze door de kiezer en het bewaren van het
geheim van diens stem blijft lastig.

De grootste uitdagingen liggen evenwel op het vlak van de veiligheid. De software blijft kwetsbaar.
Ontwerpfouten in het systeem kunnen zorgen voor fraude of cyberaanvallen op grote schaal die de
integriteit van het hele verkiezingsproces in het gedrang brengen. Kwaadwillige actoren (van derde
staten tot misdaadorganisaties) kunnen de stemming verhinderen of veranderen bij de overdracht of
optelling via hacking of malware. Pogingen om de bescherming op te drijven blijven tot vandaag niet
sluitend. Menselijke fouten kunnen de veiligheidsrisico’s versterken. Internetverbindingen zijn niet
overal en voor iedereen beschikbaar of steeds perfect betrouwbaar. Ze kunnen haperen of dienst
weigeren op kritieke momenten. De hardware kan uitvallen evenals de bredere infrastructuur nodig
voor de stemming.

De relatieve kosten van het stemmen via internet blijven eveneens onduidelijk. Vaak veronderstelt
men dat online voting minder middelen en mensen vraagt bij het opnemen en tellen van de stemmen.
Er zijn echter wel betekenisvolle invoeringskosten. In de beginfase moet het systeem immers
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ontworpen, getest en uitgerold worden. Regelmatige inzet vraagt onderhoud en actualisering
(bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid of controle). Stemmen via internet geeft vaak een meerkost
omdat andere stemwijzen er naast blijven bestaan.

Ten slotte bespreekt de referentiestudie de impact van het stemmen via internet (Lupiáñiez-Villanueva
& Devaux, 2018: 105-107). Het effect op de opkomst bij de verkiezingen is gemengd. Sommige
onderzoeken vinden een stijging in de verkiezingsdeelname door deze stemwijze terwijl dit in andere
uitblijft56. De affiniteit van kiezers met het internet en de bijhorende vaardigheden geven op
individueel vlak wel de doorslag. Er is weinig tot geen bewijs dat bepaalde politieke groepen voordeel
halen bij het stemmen via internet. De vraag blijft of internet voting kiezers aantrekt die anders niet
zouden stemmen en of deze een specifieke politieke voorkeur hebben.

Het stemmen via internet als remote voting solution komt minder uitgebreid aan bod in de bespreking
van de speciale stemregelingen in onze andere referentiekaders voor de bovenlokale verkiezingen. De
OSCE (2020: 41-44) bespreekt internet voting onder de ruimere noemer van new voting technologies.
Daar horen ook scanners voor stembiljetten of elektronische stemmachines bij in de stembureaus. Net
zoals bij de overige speciale stemregelingen is er aandacht voor de voordelen en de risico’s van deze
technologieën en hun verhouding met de internationale standaarden en goede praktijken van het
democratische verkiezingsproces. De organisatie besteedt ook aandacht aan de bijhorende praktische
overwegingen. Meer specifiek het proefdraaien en testen van deze technologieën, de verificatie van
de stemming, het verminderen van risico’s op technisch falen en de uitdagingen op het vlak van
training en observatie.

De bijdragen van International IDEA rond special voting arrangements houden het bij een vermelding
van online voting (Heinmaa, 2020; Heinmaa & Kalandadze, 2021). De organisatie volgt de praktijk wel
op in breder traject rond ICT, Elections and Democracy. Hierin is ook een spoor ontwikkeld rond
electronic voting. De bijhorende database vindt 13 landen (van de 178 of ongeveer 7%) waar er sprake
is van internet voting systems. Op één geval na staan deze systemen enkel open voor welbepaalde
kiezers. Ook wereldwijd bekeken kunnen vandaag dus enkel in Estland alle kiezers van de stemwijze
gebruik maken57.

In het recente overzicht van lokale verkiezingen en kiesgedrag in 40 Europese landen vinden we voor
4 gevallen verwijzingen naar stemmen via het internet. Het gaat om Bulgarije, Estland, Kroatië en
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Noorwegen (Gendźwiłł, Kjaer & Steyvers, 2022)58. Deze landen zijn exemplarisch voor de boven
besproken stand van zaken. De unieke positie van Estland is bekend. Het land heeft het systeem
opvallend genoeg voor het eerst toegepast bij de lokale verkiezingen (in 2005). Bij deze van 2017
maakte ongeveer 32% van de kiezers gebruik van de mogelijkheid. De algemene bepalingen gelden.
De stemming gebeurt met behulp van de elektronische identiteitskaart en in de periode van de
vervroegde stemming. Kiezers kunnen ook voor dit niveau hun stem meermaals veranderen (tot op de
dag voor de verkiezingen). Enkel de laatst uitgebrachte stem telt (Vassil et al., 2016; Saarts et al., 2022).

Noorwegen experimenteerde in een tiental gemeenten met stemmen via het internet (Pilet et al.,
2020). Eerst opnieuw bij de lokale (2011) en daarna bij de parlementaire verkiezingen (2013). De
praktische invoering daarvan bleek vlot te verlopen, maar het land zette het innovatiespoor toch stop
door principiële bezwaren over het geheim van de stemming (Bock Segaard et al., 2016; Saglie & Bock
Segaard, 2016; 2022). In Bulgarije en Kroatië was de stemwijze meermaals voorwerp van debat bij het
overwegen van electorale hervormingen. In beide gevallen op heden zonder verder gevolg (Kalcheva
& Ushatova, 2022; Škarica & Tomic, 2022).

52

Zie: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/labo-lokale-burgerparticipatie.
Zie: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/voter-a-l-etranger/modalites-de-vote/vote-parinternet/.
54
Zo moeten kiezers programma’s voor webtoepassingen actueel houden of kunnen servers soms overladen
geraken.
55
De referentiestudie verwijst naar de bevindingen uit een Eurobarometer rond electorale rechten. Veel kiezers
erkenden het gemak van stemmen via het internet maar uitten ook bezorgden rond mogelijke fraude, het geheim
van de stemming en ongepaste beïnvloeding van het stemmen (in die volgorde en samen beschouwd met het
stemmen per brief).
56
De specifieke invloed van stemmen via internet is vaak moeilijk te bepalen. De (verandering in de) opkomst bij
verkiezingen is immers van veel factoren afhankelijk. Er is slechts beperkt (quasi-)experimenteel onderzoek
beschikbaar dat effecten kan isoleren. Vaak gaat het om inzichten uit (speculatieve) bevragingen. Uit die laatste
blijkt wel dat jongere kiezers er meer open voor staan.
57
Zie: https://www.idea.int/data-tools/question-view/743. De organisatie rekent daarnaast ook vormen als
Direct recording electronic (DRE) voting machines with and without voter-verified paper audit trail (VVPAT),
Optical Mark Recognition (OMR) or Optical Character Recognition (OCR) en Electronic ballot printers (EBPs) tot
e-voting.
58
We doorzochten een elektronische versie van dit werk op de termen internet, online en electronic voting (voor
dit label gingen we verder na of het de remote variant betrof). De mogelijkheid om te stemmen via het internet
werd niet expliciet bevraagd in dit werk. Het gaat dus om spontane vermeldingen van de stemwijze.
53
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7 STEMMEN IN INSTELLINGEN OF SPECIALE STEMBUREAUS
In het licht van de recente debatten over het introduceren van stemmen per brief voor specifieke
groepen kiezers (70-plussers en kiezers met een beperking) gaan we in dit onderdeel kort in op een
variant van mobile voting, nl. institution-based voting en de praktijk van special polling stations. Vanuit
de redenering dat een deel van de beoogde doelgroepen van de volmachtregeling zich in
zorginstellingen of woonzorgcentra bevinden, bekijken we hoe het plaatsen van stembussen daarin
zou kunnen en welke overwegingen hierbij gemaakt moeten worden.

We beschouwen het eerder toegelichte mobiel stemmen als een volwaardig alternatief voor het
stemmen per volmacht. Stemmen in instellingen of speciale stembureaus zijn tegenhangers daarvan
die het stemmen weer een meer vaste locatie geven (ook al valt die buiten de geijkte stembureaus).
We denken dat het mobiel stemmen een meer generieke toepassing kan kennen in het licht van de
lokale verkiezingen. Alle gemeenten zouden hier gebruik van kunnen maken. De onder vernoemde
instellingen vinden we niet overal terug (dat geldt uiteraard meer voor sommige dan andere).
Bovendien zullen de kiezers die daarin verblijven niet steeds stemgerechtigd zijn voor het bestuur dat
bij hun locatie hoort. Gelet op de doelgroep van de volmachtregeling bieden specifieke stembureaus
ook niet steeds een oplossing voor kiezers die op de dag van de verkiezingen niet zelf naar het
oorspronkelijke voorziene stembureau kunnen komen (al kan dit hierdoor uiteraard wel
vergemakkelijkt worden). Om die redenen beperkt deze sectie zich vooral tot een reflectie op het
stemmen in instellingen of specifieke stembureaus en wordt het minder grondig behandeld dan de
andere alternatieve stemwijzen.

We benadrukken het verschil met mobiel stemmen. Daarbij kan een individuele kiezer immers een
aanvraag indienen om zijn of haar stem uit te brengen via een daartoe beschikbare stembus. Bij
institution-based voting of special polling stations gaat het over grotere groepen kiezers die via een
stembus op een specifieke locatie hun stem kunnen uitbrengen. Vaak geciteerde voorbeelden van
dergelijke

instellingen

zijn

ziekenhuizen,

woonzorgcentra,

penitentiaire

inrichtingen

of

studentenfaciliteiten. De termen institutional-based voting en special polling stations worden in de
internationale literatuur inwisselbaar gebruikt. Zo noemt de OSCE (2020) home en institution-based
voting in een adem als: ‘(…) a broadly applied term for practices where such voters are permitted to
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cast their ballots outside the polling place, typically a place of permanent or temporary stay, such as
their homes, hospitals, penal institutions or other ‘confined’ locations’ (OSCE, 2020: 31). In deze sectie
beschouwen we home-based voting daarom als een vorm van mobile voting waarbij de stembus
aangevraagd kan worden door individuele kiezers (zie sectie Mobiel stemmen). De Europese
Commissie onderschrijft dit onderscheid: ‘The main difference with special polling stations is that
mobile ballot boxes can also be brought ‘on demand’ to the place where voters are located, including
their home’ (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018: 74).

7.1

LOKALE VERKIEZINGEN IN VLAANDEREN

In de Vlaamse context is er sprake van enkele initiatieven die stemmen binnen het woonzorgcentrum
al feitelijk mogelijk maakten. Onder meer door de campagne ‘Laat je stem horen’ vanuit VVSG, de
Vlaamse Ouderenraad en Zorgnet Vlaanderen werd opgeroepen om de weg van het woonzorgcentrum
naar de stembus te faciliteren (Vlaamse Ouderenraad, z.d.). Meerdere woonzorgcentra gaven in een
getuigenis aan dat ze al als stemlokaal fungeren op de dag van de verkiezingen (Quiryen, 2019).

Vlaamse steden en gemeenten beschikken nl. over de vrijheid om de locatie van de stemlokalen voor
een stemafdeling te bepalen59. Dergelijke stembureaus moeten evenwel toegankelijk zijn voor alle
kiezers. Het al dan niet bewust samenvallen van de locatie van een stemlokaal en een specifieke
(zorg)instelling verlaagt alvast de drempel voor de inwoners om zich naar het stembureau te begeven.
Het kan zo een gedeeltelijk antwoord bieden op de aangekaarte problematiek in de bespreking
omtrent het stemmen per brief (Vlaams Parlement, 2021c). Wel is het duidelijk dat de bestaande
voorstellen een ruimere doelgroep voor ogen hebben.

Het installeren van stemlokalen gebonden aan specifieke instellingen of het opzetten van bijzondere
stembureaus werd niet aangehaald in de recente bespreking over de verbetering van de lokale en
provinciale verkiezingen. Geen van de meerderheidspartijen haalde het aan als mogelijk alternatief
voor het stemmen per volmacht of ruimer in de conceptnota’s die ze publiceerden (Vlaams Parlement,
2021c; 2021d; 2021e). De visienota van Minister Somers ging eveneens niet in op deze stemregeling
Dit geldt ook voor de bespreking die hierop volgde (Somers, 2022; Vlaams Parlement, 2022c).
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7.2

EUROPEES VERGELIJKEND PERSPECTIEF

In onderstaande sectie belichten we bijzondere aspecten eigen aan institution-based voting of special
polling stations aan de hand van specifieke praktijken in de EU. De overwegingen die gemaakt moeten
worden bij deze vorm van stemmen komen in grote mate overeen met deze die we zagen voor mobiel
stemmen. Dat behandelen we bondig in de onderstaande sectie. We focussen ons op de bijzondere
elementen eigen aan het stemmen binnen een specifieke instelling of een bijzonder stembureau.
Cijfers geven aan dat in 13 EU-lidstaten stemmen in bijzondere stembureaus (special polling stations)
mogelijk is. In de Europese context onderscheiden we drie soorten instellingen of locaties waar deze
stembureaus ingericht worden: zorginstellingen, woonzorgcentra en penitentiaire instellingen.
Bepaalde lidstaten voorzien eveneens stembureaus in centra voor daklozen, militaire basissen of
treinstations60.

Deze stemwijze benadert de gecontroleerde context van het regulier stembureau. Er is mogelijkheid
op controle en het risico op onderschepping of systematische fraude is lager dan bij het stemmen per
brief of mobiel stemmen. Daarenboven verlaagt het de drempel tot deelname voor kiezers in de
desbetreffende instellingen en kan het bijdragen aan een hogere opkomst binnen deze doelgroepen.
Er blijven evenwel praktische en inhoudelijke overwegingen over de inrichting en uitvoering van het
kiesproces.

De organiserende overheden kunnen ervoor opteren om bepaalde ondergrenzen te hanteren om de
stemming in een speciaal stembureau te laten plaatsvinden. Meer concreet kan het gaan om een
minimaal aantal kiezers waarvoor er een bijzonder stembureau kan ingericht worden. De Italiaanse
overheid hanteert voor een ziekenhuis bijvoorbeeld de drempel van minimaal 200 bedden. Ook de
Maltese overheid voorziet een drempel van minimaal 50 inwoners voor een bijzonder stembureau in
woonzorgcentra (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018). Een opvallende uitzondering hierop is
Nederland waar stembussen ingericht kunnen worden door lokale overheden zonder enige drempel
voor het aantal kiezers of restrictie op het vlak van locatie. Ook in Zweden kan de lokale overheid zelf
bepalen waar bijzondere kiesbureaus ingericht kunnen worden. In Kroatië komt deze bevoegdheid toe
aan de Minister van Binnenlandse Zaken.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.07.2022

Alternatieven van en voor het stemmen per volmacht

pagina 91 van 170

Net zoals de procedure bij stemmen per brief en mobiel stemmen vereist het installeren van een
stembus of stembureau in een specifieke instelling registratie van de (potentiële) kiezers. Zes van de
dertien lidstaten die institution-based voting mogelijk maken hanteren regelgeving die de
verantwoordelijkheid van registratie bij de instellingen zelf legt61. Kiezers die verblijven in dergelijke
instelling moeten bijgevolg zelf geen aanvraag voltooien bij de bevoegde overheden. De uitdaging voor
de instellingen ligt dan in het correct inschatten van het aantal kiezers dat op het moment van de
stembusgang aanwezig is in de instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekenhuizen waarbij het
verloop hoger is dan andere soorten instellingen (e.g. woonzorgcentra, penitentiaire instellingen). De
regelgeving voorziet dus best een vaste datum waarop de lijsten met potentiële kiezers overgemaakt
worden aan de bevoegde instanties. Net zoals het opmaken van het tijdskader voor mobile voting moet
de regelgever terzelfdertijd rekening houden met plotse veranderingen in de hoedanigheid van
kiezers. Het kader moet bijvoorbeeld toelaten dat kiezers met een medisch voorval enkele dagen voor
de verkiezingen nog kunnen opgenomen worden op de lijst van mensen die in een zorginstelling
stemmen (OSCE, 2020).

Nederland voorziet dan weer geen enkele vorm van registratie in speciale kiesbureaus vanuit de
redenering dat gemakkelijk bereikbare stembureaus op publieke plaatsen (treinstations, pleinen,…)
opkomstcijfers kunnen verhogen (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018). Deze stembureaus moeten
minimaal acht opeenvolgende uren beschikbaar zijn voor de kiezers waarna de betrokken stembiljeten
gemengd worden onder deze van de reguliere stembureaus. De Nederlandse overheid voorziet
eveneens mobiele stembussen, niet te verwarren met mobiel stemmen zoals gedefinieerd in het
huidige rapport. Deze worden op de dag van de verkiezingen in de publieke ruimte verplaatst en maken
het zo voor elke kiezer gemakkelijker om een stem uit te brengen62.

In Polen moet de instelling in kwestie minimaal vijf dagen voor de dag van de verkiezingen een
kiezerslijst indienen. Inwoners van instellingen in Denemarken moeten zich niet (laten) registreren
voor de dag van de verkiezingen en kunnen in de laatste drie weken voor de dag van de verkiezingen
hun stem uitbrengen63 (zie ook Stemmen voorafgaand in de verkiezingsdag in dit rapport). Duitse
gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de opmaak van de kiezerslijsten voor deze institutionele
stembureaus wat het tijdskader voor registratie drastisch naar voren schuift. Zo moeten kiezers zich
42 dagen voor de verkiezingen registreren via het gemeentehuis (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux,
2018).
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Het tijdig en correct aanleveren van dergelijke lijsten voorkomt dat kiezers zowel geregistreerd staan
op de lijst van het regulier stembureau als de kiezerslijst van de instelling in kwestie. Dubbel stemmen
kan op die manier vermeden worden. Als bevoegde overheid kan men bijkomende maatregelen
treffen om dit scenario te voorkomen. Na ontvangst en controle van de lijsten uit de instellingen kan
men deze kiezers volledig schrappen uit de kiezerslijsten voor het regulier stembureau in kwestie. In
Bulgarije hanteert men dergelijke maatregel voor bewoners van zorginstellingen en penitentiaire
instellingen (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018).

Gezien kiezers zich fysiek begeven naar het stembureau in een instelling of bijzondere locatie is het
identificatieproces gelijkaardig aan dat van het regulier stemproces. De meeste landen vereisen op het
moment van de stemming een identificatiebewijs.

De OSCE (2020) merkt op dat de vrijblijvendheid van deelname aan de verkiezingen via bijzondere
stembureaus bewaakt moet worden. Het uitbrengen van de stem binnen de instelling moet gezien
worden als een optie veeleer dan een vereiste voor deze kiezers. Dat een kiezer tot een bepaalde groep
behoort, mag niet betekenen dat deze de facto moet stemmen (of) in de instelling zelf.
Vanzelfsprekend is dit minder of niet van toepassing voor de instellingen waar geen vrije doorgang
mogelijk is (e.g. penitentaire).

Om de integriteit van het kiesproces te bewaken moet de regelgever de onderlinge
verantwoordelijkheden tussen de instellingen en de bevoegde overheden scherpstellen. De praktische
organisatie, voorziening van het materiaal en verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien voor de
betrokken actoren neemt in de lidstaten verschillende vormen aan. Instellingen die een eigen
stembureau oprichten of aanvragen in Litouwen staan zelf in voor het voorzien van de stembiljetten,
stembus en stemhokje alsook de noodzakelijk faciliteiten om het kiesproces te organiseren. In
Duitsland spelen gemeenten een prominente rol bij het voorzien van het materiaal en de faciliteiten
voor bijzondere of institutionele stembureaus (Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018). Hier kan een
bijkomende kost mee gepaard gaan (voorzien van extra materiaal) voor de organiserende overheden.

Het voornaamste risico verbonden aan stemmen binnen een specifieke instelling is de mogelijke
beïnvloeding van kiezers bij het uitbrengen van de stem (OSCE, 2020; Lupiáñiez-Villanueva & Devaux,
2018). Het gaat in dit geval vaak over kwetsbare doelgroepen die mogelijks hulp nodig hebben bij het
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uitbrengen van hun stem (e.g. inwoners woonzorgcentra, kiezers met een fysieke of mentale beperking
verblijvend in een zorginstelling,…). Aanwezig personeel kan gebruik maken van dergelijke context om
kiezers te sturen of hun keuze volledig te bepalen. Een praktijkervaring in Letland beschrijft hoe
organiserende overheden na de afloop van de verkiezingen klachten kregen over mogelijke
beïnvloeding van inwoners van woonzorgcentra (Heinmaa & Kalandadze, 2021). Naast de ernst van de
feiten ondergraaft het de geloofwaardigheid van het kiesproces binnen specifieke instellingen. Zoals
we reeds aangaven in de bijdrage over mobiel stemmen is het begeleidend personeel van de
organiserende overheid eveneens cruciaal om de integriteit van het proces te bewaken.

Het uitbrengen van de stem in instellingen verloopt zoals het regulier stemproces met het verschil dat
kiezers uit bepaalde doelgroepen (zieken, ouderen, kiezers met een beperking,…) mogelijks hulp
vereisen. Regulering die de aard en rol daarvan beschrijft is noodzakelijk om eventuele beïnvloeding
tegen te gaan. Oostenrijkse kiezers die via een bijzondere stembureau hun stem uitbrengen kunnen
hulp vragen van vertrouwde derden (Heinmaa & Kalandadze, 2021). Het recht om de stem uit te
brengen blijft wel bij de kiezer in kwestie en mag hier dus niet gezien worden als een vorm van
stemmen per volmacht. Begeleidend personeel in instellingen met eigen stembus krijgt in Malta een
apart insigne en op de dag van de verkiezingen wordt de instelling afgesloten voor buitenstaanders.
Zoals al aangehaald bij mobile voting hanteert Litouwen ook voor stemmen in bijzondere stembureaus
of instellingen een systeem met twee omslagen om de identiteit en het geheim van de stemming te
bewaken. Een bijkomend risico van institution-based voting voor het geheim van de stemming is het
aantal kiezers dat deelneemt aan de stembusgang. Een klein aantal kiezers bij een bepaalde stembus
of binnen een instelling impliceert een grotere kans op schending van het geheim van de stemming.
De eerder vermelde criteria die bepaalde lidstaten hanteren om een kiesbureau op te richten zouden
hiervoor een oplossing kunnen bieden.

Na afloop van de stembusgang kunnen de stemmen ter plekke geteld worden in het bijzijn van
verkiezingspersoneel. De meeste landen verplaatsen de stembus naar een telbureau in de kieskring
(Lupiáñiez-Villanueva & Devaux, 2018). Het proces voor de verwerking en telling van stemmen
uitgebracht in instellingen verschilt slechts op enkele vlakken met dat van het regulier stemmen. Zoals
al vastgesteld voor mobiel stemmen is het transport een risicofactor die in rekening gebracht moet
worden. Aangewezen verkiezingspersoneel staat in voor het veilig transporteren van de stembus naar
het telbureau. Het voorzien van een verzegelde stembus voor de start van de stembusgang kan een
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bijkomende garantie bieden tegen frauduleuze praktijken of schending van het geheim van de
stemming tijdens het transport.

Bij aankomst worden de stemmen uit de instellingen of bijzondere stembussen (meteen) gemengd
onder de stembiljetten van de reguliere stembureaus. Op deze manier kan men het geheim van de
stemming bewaren. Gezien de overweging m.b.t. een laag aantal kiezer in een specifieke instelling en
de gevolgen voor het geheim van de stemming is deze laatste maatregel sterk aanbevolen (OSCE,
2020).

59

Cf. Art. 23 en Art. 42 van Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
Respectievelijk in Bulgarije, Litouwen en Nederland.
61
Instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het opmaken van de kiezerslijsten in Bulgarije, Cyprus, Griekenland,
Litouwen, Malta en Polen.
62
Mobiele stembureaus moeten bijgevolg niet aangevraagd worden of komen niet aan huis zoals de stemwijze
beschreven in de sectie mobile voting in de huidige bijdrage. Meer informatie: Kiesraad (2021, 29 januari).
Soorten stembureaus. Zie ook: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/stembureaus/soortenstembureaus.
63
Artikel 53 – 56, Folketing Elections Act van 1987, Advance voting in Denmark. Zie ook:
https://www.legislationline.org/download/id/7670/file/Denmark_Parliamentary_election_act_2014_en.pdf.
60
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8 SCENARIO’S VOOR ALTERNATIEVEN VAN EN VOOR HET
STEMMEN PER VOLMACHT

De voorgaande secties bieden een inventaris van de in Europa gangbare alternatieven van en voor het
stemmen per volmacht. De lokale verkiezingen in Vlaanderen kwamen zo in vergelijkend perspectief:
welke alternatieven zijn denkbaar, wenselijk en haalbaar? Binnen de families van het stemmen op
afstand (remote voting) en de specifieke stemregelingen (special voting methods of arrangements)
keken we primair naar de vier meest relevante vormen in het binnenland (proxy, early, postal en
mobile voting) en secundair naar enkele andere genoemde varianten (special voting stations en online
voting). We gaven bij de bespreking van deze laatsten aan waarom we ze niet als volwaardige of
integrale alternatieven voor het stemmen per volmacht bij de lokale verkiezingen in Vlaanderen
beschouwden.

In dit deel ontwikkelen we op basis van die inventarisatie een reeks scenario’s met alternatieven van
en voor het stemmen per volmacht bij de lokale verkiezingen in Vlaanderen. We vertrekken daarbij
vanuit de aangehaalde primaire vormen. Waar relevant betrekken we aspecten uit de secundaire
varianten daarop. Concreet hebben we scenario’s uitgewerkt rond de volgende stemwijzen: 1)
Stemmen per volmacht; 2) Stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag; 3) Stemmen per brief en 4)
Mobiel stemmen. We blijven op die manier dicht bij de gouden standaard van het verkiezingsproces:
de kiezer die op de dag van de verkiezingen persoonlijk een stem uitbrengt in het stembureau. De
besproken stemwijzen wijken daar op een of meerdere punten vanaf (cf. het wanneer en/of waar van
de stem). De scenario’s kunnen zelfstandig gelezen worden. Ze slaan elk op een specifieke stemwijze
die onafhankelijk zou kunnen worden aangepast of ingevoerd. Wel is het mogelijk dat aspecten van
het ene scenario ingrijpen op het andere en omgekeerd64. Ook kan de opdrachtgever ervoor kiezen
meerdere scenario’s tegelijk in te voeren. In dit geval is het aangewezen de bepalingen van de
alternatieven zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen65.

Conform de opdracht zijn de scenario’s zo ontwikkeld dat ze de stemwijzen beschouwen als alternatief
voor de doelgroep van de volmachtregeling. Het gaat dus om verfijnde of bijkomende mogelijkheden
voor wie aanwijsbaar niet in staat is zelf te stemmen op de verkiezingsdag (cf. Art. 56 §2 LPKD).
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Sommige alternatieven zullen het best beantwoorden aan de noden van specifieke kiezers binnen deze
doelgroep. Dat geven we dan aan. De scenario’s bieden echter geen gewaarborgde alternatieven voor
alle kiezers (ook al is dit in andere contexten mogelijk wel het geval). De veralgemening van het
stemmen op afstand of specifieke stemregelingen valt buiten het bereik van dit onderzoek maar kan
door de decreetgever uiteraard verder overwogen worden. We geven wel als uitdrukkelijke
aanbeveling mee om hierbij de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. De introductie van nieuwe
stemwijzen moet immers voldoende op voorhand en geleidelijk aan gebeuren, met een duidelijke
wettelijke basis, mits het opleiden van het personeel dat de verkiezingen organiseert en gepaard gaan
met het adequaat informeren van het publiek (OSCE, 2020). Stapsgewijze introductie bij afgebakende
groepen kiezers biedt ruimte voor aanpassingen en een leerproces voor kiezers en de organiserende
overheid. Bij het bespreken van de verschillende scenario’s wijzen we ook telkens op de mogelijkheid
ze in te voeren als een pilootproject in een beperkte selectie van gemeenten. De opdrachtgever kan
hier verdere keuzes in maken.

De scenario’s nemen het lokale bestuur als referentieniveau. Ze moeten toepasbaar zijn voor de
verkiezingen van de raden van de gemeenten en de provincies en de actoren die betrokken zijn in de
organisatie daarvan in Vlaanderen66. In dat licht sluiten we ook pertinente elementen in uit het recente
publieke debat rond het moderniseren en verbeteren van het lokale verkiezingsproces. Rond het
stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag of dat per brief werden bijvoorbeeld al enkele suggesties
gedaan. We kijken dan of en hoe deze in de scenario’s kunnen passen en welke vragen dat eventueel
oproept.

De ontwikkelde scenario’s bevinden zich tussen meer exploratieve en normatieve beschouwingen.
Dergelijke toekomstvoorstellingen zoeken immers vaak een evenwicht tussen wat we kunnen (denken
en doen) en wat we willen (Block et al., 2010; Van Assche et al., 2016). De alternatieven die hieronder
worden uiteengezet geven de insteek van de auteurs van dit rapport. Zij binden ook enkel hen en niet
de opdrachtgever. Die insteek heeft een wetenschappelijke basis. Wat kan komt uit de denkbare
alternatieven die we vinden in de praktijk van diverse Europese landen. Voor het wenselijke kijken we
naar de standaarden van internationale instellingen en organisaties en de tendensen in het Vlaamse
publieke debat. Zij staven onze positie die echter ontegensprekelijk een aantal maatgevende
voorafnames doet. Dit is noodzakelijk in een uitgesproken beleidsgericht onderzoek en staat open voor
alle commentaren en suggesties die onze plaatsing kritisch bevragen of tegenspreken. De
wetenschappelijke basis biedt bovendien geen garantie op bepaalde causale effecten of mechanismen
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(bijvoorbeeld naar de impact van de deze of gene stemwijze). Zeer vaak gaat het om keuzes die vooren nadelen met zich meebrengen en daardoor uiteindelijk voorwerp moeten zijn van een politieke
bepaling (als in een gezaghebbende toebedeling van publieke waarden). Dit komt uiteraard aan de
opdrachtgever toe.

Daarbij moet terdege rekening worden gehouden met de haalbaarheid van die keuzes. We proberen
de bijhorende randvoorwaarden, organisatorische aandachtspunten en praktische overwegingen
systematisch te integeren lansheen de verschillende fases van het verkiezingsproces. We trachten de
scenario’s dus zo goed mogelijk te overwegen en te stofferen. Ze moeten echter in eerste instantie als
een keuzemenu worden bekeken. Voor sommige gangen in dat menu is het mogelijk een uitgewerkt
plan of ontwerp te maken naar analogie met een recept. Voor andere hangt de smaak van de
samengelegde ingrediënten af van de uiteindelijke bereiding. Daar zijn nog meer overwogen keuzes in
nodig of spelen omstandigheden die we in onze oefening niet of onvolledig kunnen betrekken67. De
scenario’s zijn daarom geen simulaties die een draaiboek opleveren voor de toepassing van deze of
gene alternatieve stemwijze. Wel bieden ze handvaten in het maken van verdere keuzes. In het tweede
werkpakket worden deze scenario’s bovendien getoetst aan de opvattingen van een aantal cruciale
stakeholders in de organisatie van de lokale verkiezingen. Die toetsing is gericht op de verdere
wenselijkheid en haalbaarheid van de ontwikkelde scenario’s in Vlaanderen. De feedback van de
klankbordgroep op deze scenario’s voedt het afwegingskader met aanbevelingen voor de
opdrachtgever. Deze zal uiteindelijk het pallet van de alternatieve stemwijzen bepalen.

64

Stemmen per brief is bijvoorbeeld vaak per definitie voorafgaand aan de verkiezingsdag. Mobiel stemmen zal
dikwijls een aantal vormaspecten van dit per brief inhouden.
65
Denk bijvoorbeeld aan de vormen van registratie die noodzakelijk lijken voor bepaalde stemwijzen.
66
Voor de leesbaarheid van de scenario’s beperken we ons in dit rapport tot deze raden die we overal in
Vlaanderen vinden. De scenario’s kunnen echter zo gelezen worden dat ze de raden van de stadsdistricten en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn die rechtstreeks verkozen worden (cf. faciliteitengemeenten)
beogen in te sluiten. Bij de keuze voor bepaalde scenario’s zal dan moeten gekeken worden of dit verdere
regelingen vergt voor deze laatste raden.
67
Zo zal de haalbaarheid van bepaalde alternatieven soms afhangen van hoeveel kiezers van een bepaalde
stemwijze gebruik willen maken. Soms is er ook meer onderzoek nodig naar de wettelijke wijzigingen of
praktische aanpassingen die de introductie van deze of gene mogelijkheid vergt.
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8.1

•

SCENARIO 1. ALTERNATIEVEN VAN HET STEMMEN PER
VOLMACHT

De volmachtregeling vergroot het gemak en de toegankelijkheid van de stemming. Dit ondersteunt
het algemeen en gelijk stemrecht. Bij deze stemwijze blijft het geheim van de stemming echter
niet gehandhaafd (ook al is de openbaring beperkt tot de gevolmachtigde). Er rijzen ook vragen
over de vrije uitoefening van het kiesrecht. De integriteit van het kiesgebeuren steunt sterk op het
vertrouwen tussen de volmachtgever en de gevolmachtigde. Er bestaat dus een duidelijk
spanningsveld tussen de belangrijkste voor- en nadelen van het stemmen per volmacht.
o

De kieswetgeving matigt nu al de kans op oneigenlijke aanwending of misbruik. Er zijn
verschillende wettelijke en procedurele beveiligingen. Enkel bepaalde groepen kiezers
kunnen een volmacht geven. Zij moeten de noodzaak hiervan bewijzen68. Het uitoefenen
van de stemwijze blijft bovendien beperkt tot één per kiezer. De identificatie van de
betrokkenen en het verdere stemverloop liggen vast in heldere regels (cf. Stemmen per
volmacht). Bij ons is de volmachtregeling dus vrij restrictief69.

o

Toch valt het op dat slechts vier andere landen in de EU gebruik maken van proxy voting.
Sommige internationale instellingen en organisaties staan hier veeleer terughoudend
tegenover. De OSCE (2020: 21) beveelt haar leden bijvoorbeeld aan de praktijk te herzien
(mede) ten voordele van andere alternatieve stemregelingen die niet dezelfde uitdagingen
meebrengen70. Het stemmen per volmacht is een geregeld principe en een gevestigde
praktijk in onze context. Dit geldt ook voor de lokale verkiezingen. Aangezien het vandaag
de enige manier van stemmen op afstand is in eigen land zal het op de kortere termijn
daarom wellicht gehandhaafd blijven. Op de langere termijn en voor zover er alternatieven
kunnen worden ingevoerd die de betrokken kiezers evenveel gemak of toegankelijkheid
bieden (zie overige scenario’s) kan de toepassing ervan echter verder worden ingeperkt
(bijvoorbeeld tot groepen van kiezers die geen andere mogelijkheid hebben om aan de
stemming deel te nemen) of afgevoerd (mits die alternatieven meer voordelen of minder
nadelen bieden). Dit is uiteraard een vergaande politieke keuze waar er argumenten voor
en tegen te bedenken zijn.

o

Een politiek minder vergaande maar organisatorisch nog steeds ingrijpende wijziging is het
Zweedse model van stemmen per gezant overwegen. De overdracht slaat hier op het
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afleveren van een stempakket door een derde bij het stembureau. De betrokken kiezers
krijgen hun stembiljet zelf na aanvraag via de post. Ze vullen dit in op een locatie naar
keuze en plaatsen het in een eerste kiesomslag. Daarna gebeurt dat in een tweede omslag
geauthentiseerd door de volmachtgever, de gevolmachtigde en een bijkomende getuige.
Het volledige stempakket wordt door de gevolmachtigde (i.e. de gezant) naar het
stembureau gebracht (de kiezer kan dit uiteindelijk ook zelf doen). Er is een specifieke
procedure om deze stemmen in ontvangst te nemen. Dit alles wordt in de sectie Stemmen
per volmacht uitgebreider beschreven. Het model verbetert het geheim van de stemming
en de vrije uitoefening van het kiesrecht voor het stemmen per volmacht (zonder dit
evenwel sluitend te maken). De kiezer stemt in eigen persoon en de keuze is beter
beveiligd. Deze variant vraagt echter wel bijkomende middelen, handelingen en actoren
wat de complexiteit van de stemming vergroot en telkens een zeker risico meebrengt.
Vraag is ook hoe de betrokken stemmen verder worden verwerkt. De procedure voor de
Belgen in het buitenland die stemmen per brief kan hier inspiratie bieden (cf. Stemmen
per brief).
•

De oproepingsbrief vermeldt vandaag onder meer de mogelijkheid en de voorwaarden om te
stemmen per volmacht71.
o

Om hiervan gebruik te maken moet de kiezer echter ook een volmachtformulier invullen
en dit staven met een bijhorend attest. Het volmachtformulier is een bijkomend document
voor de volmachtgever en de gevolmachtigde. De kiezer moet dit kunnen terugvinden en
correct vervolledigen. Het overlapt deels met de informatie die op de oproepingsbrief is
terug te vinden (zoals de wettelijke bepalingen over de volmacht of de
identificatiegegevens van de gever).

o

Er zou kunnen worden nagegaan of dit volmachtformulier geïntegreerd kan worden in de
oproepingsbrief. Dit met behoud van de vereiste administratieve elementen (specifiek de
identificatiegegevens van de gevolmachtigde, de reden van volmacht en de handtekening
van beide). Dit vereenvoudigt het gebruik voor beide betrokkenen. De gevolmachtigde
moet de oproepingsbrief van de volmachtgever immers al meenemen naar het
stembureau. Het bezwaren van de oproepingsbrief zelf voor alle (andere) kiezers is echter
wel een aandachtspunt. De procedure waarbij de Nederlandse stempas onderhands kan
worden omgezet in een volmachtbewijs kan hier inspiratie bieden72.
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o

Een minder vergaande wijziging is bijvoorbeeld het integreren van de (vereenvoudigde)
webstek waarop het volmachtformulier kan worden gevonden of het weergeven van een
doorverwijzende QR-code. Afhalen bij de gemeente blijft dan ook best mogelijk.

•

Aan het volmachtbewijs kan een passage worden toegevoegd waarin de gevolmachtigde verklaart
het geheim en de vrije uitoefening van de stem van de volmachtgever te zullen bewaren. De
gevolmachtigde verbindt er zich zo toe te stemmen zoals opgedragen en de intentie van de
volmachtgever voor zich te houden. Deze verklaring kan bevestigd worden door het ondertekenen
van het volmachtbewijs door de gevolmachtigde (dan wel meer uitdrukkelijk beëdigd worden).
Dergelijke bepaling is uiteraard geen sluitende waarborg van de betrokken kiesprincipes. Het wijst
de gevolmachtigde wel meer expliciet op het gegeven vertrouwen.

•

Het uitoefenen van een volmacht moet worden afgestemd op de (resultaten van) het
(proef)project voor een nieuwe stemprocedure. Hierbij kunnen kiezers onder meer een stem
uitbrengen in het lokaal van hun keuze. De gevolmachtigde moet dat vandaag echter doen in het
stemlokaal waar de volmachtgever had moeten stemmen73.
o

Deze kan het lokaal waarin de volmacht wordt uitgeoefend natuurlijk wel impliciet
aannemen als dit van zijn of haar keuze (i.p.v. het meest nabije of hetgeen de voorkeur
heeft van de overheid dan wel datgene dat de expliciete voorkeur van die kiezer
wegdraagt).

o

De volmacht kan eventueel ook worden uitgeoefend in het stemlokaal dat de voorkeur
van de gevolmachtigde wegdraagt (in functie van diens eigen stem) en dus niet meer per
definitie in dat van de volmachtgever.

o

In beide gevallen moet wel worden opgevolgd dat elke kiezer slechts een keer kan
stemmen (dit geldt uiteraard voor de gevolmachtigde en de volmachtgever)74.

•

Er moet worden nagegaan of en hoe de regelgeving uitdrukkelijk melding moet maken van de
mogelijkheid tot het intrekken of wijzigen van een volmacht. Een kiezer kan zich immers bedenken
(door zelf aan de stemming deel te nemen of alsnog een andere kiezer te machtigen). Doordat de
overdracht in de meeste gevallen maar vlak voor het uitbrengen van de stem moet blijken (i.e.
wanneer de gevolmachtigde de stukken overhandigt aan de voorzitter van het stembureau), zal
de problematiek doorgaans beperkt blijven. Een kiezer die initieel een volmacht gaf, kan immers
met de gevolmachtigde afspreken dat deze niet of door een andere kiezer wordt uitgeoefend tot
op de dag van de verkiezingen. Dit kan echter wel een probleem vormen wanneer de (eerst)
gevolmachtigde dit vertrouwen beschaamt en alsnog bij volmacht stemt (mede in het licht van de
bedenkingen over de vrije uitoefening van het kiesrecht bij deze stemwijze). Dergelijke situaties
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kunnen wellicht nooit helemaal worden uitgesloten. De eerst uitgebrachte stem telt dan (ook
wanneer de kiezer alsnog zelf wil komen opdagen op een later tijdstip). Er zou wel een passage
aan de regelgeving kunnen worden toegevoegd die stelt dat de volmacht tot het uitbrengen van
een stem door de gemachtigde kan worden ingetrokken of gewijzigd. Deze blijkt ook uit de
stemming in eigen persoon75. De passage biedt geen sluitende waarborg maar expliciteert het
voorwaardelijk karakter van de overdracht.
•

Het gebruik van het stemmen per volmacht moet meer systematisch bijgehouden en publiek
gemaakt worden.
o

Zo komt er meer transparantie over en toezicht op de inzet van deze specifieke
stemregeling. Het laat ook toe beter geïnformeerde beleidskeuzes te maken over de
alternatieven van en voor de stemwijze (indien men deze in de toekomst voor de
betrokken doelgroep wenst aan te passen). De wenselijkheid en haalbaarheid van deze
alternatieven gaan immers vaak samen met de omvang van de kiezersgroep die er mogelijk
gebruik van kan maken.

o

Dit is mogelijk doordat het gebruik wordt geacteerd bij het uitbrengen en tellen van de
stemmen door de voorzitters van de betrokken bureaus (cf. proces-verbaal)76.

o

Om het geheim van de stemming te bewaren gebeurt het bijhouden en bekendmaken
geaggregeerd. Het aantal uitgebrachte stemmen per volmacht kan bijvoorbeeld
weergegeven worden op het niveau van de gemeente en/of het stembureau77. Dit laat
verder toe na te gaan welke kenmerken van deze entiteiten samenhangen met dit gebruik
(en onverwacht hoge of lage benutting te signaleren en op te volgen).

o

Het kan ook zinvol zijn dit principe uit te breiden naar de straffen die worden uitgesproken
voor overtredingen die te maken hebben met het geven en uitoefenen van een
volmacht78. Evident gebeurt dit bijhouden en bekendmaken opnieuw geaggregeerd. Zo
brengt men het bestaan van eventuele afwendingen en misbruiken in kaart en kan
verduidelijkt worden hoe deze worden opgevolgd. Dit kan het vertrouwen van burgers in
de stemwijze en de integriteit van het kiesgebeuren verhogen.

68

Tegen de huidige stand van het debat lijkt het niet opportuun om de mogelijkheid uit te breiden naar alle
kiezers en/of zonder opgave of staving van reden (zoals bij de eerdere verklaring op eer).
69
Enkel het op voorhand verzoeken om van de stemwijze gebruik te kunnen maken ontbreekt. Het huidige
volmachtformulier kan echter als het functionele equivalent hiervan worden beschouwd.
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70

Zo valt het op dat de eerste sleutelvraag die de organisatie stelt bij de praktische overwegingen over de
stemwijze is: ‘can other voting methods and arrangements be used to enfranchise voters instead of using proxy
voting’ (OSCE, 2020: 22)? Verder wordt er gepleit voor ‘(…) use on a limited scale in defined circumstances’.
Dergelijke principiële kritiek wordt bijvoorbeeld niet geuit t.a.v. de andere alternative voting methods and
arrangements.
71
Cf. Art. 54 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet en Ministerieel besluit van 29 mei 2018 tot vaststelling van
de modellen van de oproepingsbrieven voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018.
72
Cf. Hoofdstuk L, §3 van de Nederlandse Kieswet. Deze vraagt echter wel dat de gevolmachtigde ook een kopie
van het identiteitsbewijs van de volmachtgever meeneemt.
73
Cf. Somers, 2022 (9. Proefproject voor een nieuwe stemprocedure) en Artikel 135 van het Lokaal en Provinciaal
Kiesdecreet. Gelet op de mogelijkheid om dit te veralgemenen in 2030.
74
Het zou uiteraard kunnen dat door deze mogelijkheid het gebruik van de volmachtregeling daalt. Bepaalde
kiezers zullen zich mogelijk gemakkelijker kunnen laten begeleiden tot in het stembureau indien de keuze vrij is.
De begeleider kan dan ook ter plaatse stemmen.
75
Naar analogie met de Franse (Artikel L75) en Nederlandse (Artikel L5) kieswet. In Frankrijk is dit gebonden aan
de aanvraag voor de stemwijze.
76
Cfr. Artikel 138 en 145 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet. Dit komt dan bij het gemeentelijk
hoofdbureau terecht.
77
Cf. Somers, 2022 (8.3. Stemresultaten op het niveau van de stembureaus).
78
Zeker in het licht van de recente wijzigingen m.b.t. het ronselen van volmachten. Cf. Artikel 221 en 243 van het
Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
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8.2

•

SCENARIO 2. STEMMEN VOORAFGAAND AAN DE
VERKIEZINGSDAG

Stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag is een gevestigde praktijk in verschillende EU-landen.
Het heeft dan ook een aantal uitgesproken voordelen.
o

Het kan het algemeen en gelijk stemrecht versterken. Het vergroot immers de toegang en
het gemak voor bepaalde kiezers79. De vraag daarnaar bleek ook uit de evaluatie van de
vorige lokale verkiezingen (Craeghs et al., 2019). Kiezers die niet konden gaan stemmen of
een volmacht (wilden) geven suggereerden te voorzien in de mogelijkheid om op een
andere datum een stem uit te brengen.

o

Doordat de stemming plaatsvindt in de gecontroleerde omgeving van het stembureau zijn
er meer waarborgen op de integriteit van het verkiezingsproces dan bij de meeste andere
speciale stemwijzen. Het geheim van de stemming en de vrije uitoefening van het
kiesrecht blijven in dezelfde mate bewaard als op de reguliere verkiezingsdag.

o

Dit alles maakt het overwegen van de stemwijze als alternatief voor het stemmen per
volmacht waardevol indien wettelijk en organisatorisch haalbaar80.

•

Het voorzien in deze stemwijze vraagt echter herhaalde procesinspanningen met bijhorende
kosten. Het gaat namelijk om een aparte stembusgang. Er zijn ook bijkomende uitdagingen in het
verkiezingsbeheer. Het opvolgen van kiezers, voorzien van bijkomend personeel en bewaren van
gevoelig verkiezingsmateriaal zijn hier enkele voorbeelden van.

•

Daarom vult dit scenario de mogelijkheid om te stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag
veeleer restrictief in. We hebben hier nog geen ervaring of expertise in kunnen opbouwen (voor
kiezers in eigen land). De wetgeving vertrekt vanuit een specifieke en niet meerdere
verkiezingsdagen (Pilet et al., 2021: 36-37). We beperken de mogelijkheid tot bepaalde kiezers die
vooraf registreren, een bepaalde dag en dagdeel en daartoe aangewezen stembureaus.

•

Deze mogelijkheid wordt beperkt tot de kiezers die ook een volmacht zouden kunnen verlenen en
op dezelfde voorwaarden van attestering81.
o

Ze lijkt dan vooral geschikt voor bepaalde groepen die zich niet bij het stembureau kunnen
melden op de reguliere verkiezingsdag. We denken bijvoorbeeld aan kiezers met beroepsof dienstredenen, met een specifieke geloofsovertuiging of een tijdelijk verblijf in het
buitenland (voor zover deze redenen de dag van de voorafgaande stemming niet
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omvatten). Dit geldt wellicht minder voor kiezers met medische redenen of in een
toestand van vrijheidsbeneming (waarvan we kunnen aannemen dat deze de dag van de
voorafgaande stemming vaak insluiten).
o

De stemwijze lijkt daardoor veeleer een aanvulling op het stemmen per volmacht en geen
volwaardige vervanging ervan (voor alle kiezers uit deze doelgroep). De betrokken kiezers
zullen alternatief ook nog steeds een volmacht kunnen geven.

•

De mogelijkheid wordt beperkt tot deze kiezers die zich daartoe voorafgaand registreren.
o

Zo krijgt de gemeente tijdig zicht op het te verwachten volume kiezers die voor de
verkiezingsdag willen stemmen en kan zij zich hierop beter voorbereiden (bijvoorbeeld
naar locaties en personeel in de stembureaus voor de vervroegde stemming)82.

o

Deze registratie moet worden geregeld. De gemeenten zullen deze moeten opzetten en
bijhouden. De Vlaamse overheid voorziet wellicht best een kader en ondersteuning
daarvoor. Een suggestie kan zijn om dit online of in eigen persoon bij het gemeentebestuur
aan te bieden. Bijvoorbeeld vanaf (de laatste dag van) het versturen van de
oproepingsbrieven tot de vrijdag voorafgaand aan de vervroegde stemming83. De kiezer
krijgt best een bijhorend bewijs van deze registratie (online of op papier).

o

De registratie is een bijkomende voorwaarde om aan de vervroegde stemming te kunnen
deelnemen. Ze moet dus ook in het stembureau kunnen worden vastgesteld. De
kiezerslijst kan voordien zo worden aangepast of de kiezer overhandigt bij de vervroegde
stemming ook het bewijs van de registratie (waarna de kiezerslijst wordt aangepast).

o

De registratie sluit niet uit dat de betrokken kiezer alsnog op de verkiezingsdag zelf stemt
(al dan niet per volmacht) en dus uiteindelijk geen gebruik maakt van het voorafgaand
stemmen.

•

De mogelijkheid is beperkt tot een dag en dagdeel84. Naar analogie met de stemming voor Belgen
in het buitenland in een consulaire beroepspost en de aanbevelingen van het Agentschap
Binnenlands Bestuur (Craeghs et al., 2019) kan dit bijvoorbeeld op de woensdag voorafgaand aan
de verkiezingsdag, van 13u00 tot 21u00.
o

Deze dag valt voldoende dicht bij de reguliere verkiezingsdag.
▪

Zo kunnen kiezers nog voldoende de campagne volgen en geïnformeerd stemmen.
Een politiek feit tussen de vroegere stemming en de eigenlijke verkiezingsdag is
natuurlijk niet uit te sluiten. Er is echter een balans tussen vervroegde toegang en
een gepast campagneverloop.
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▪

Ze heeft ook als voordeel dat de reguliere verkiezingskalender wellicht niet tot
weinig moet worden aangepast (van de aanstelling van de voorzitters van het
hoofdbureau tot het versturen van de oproepingsbrieven). Het lijkt aangewezen
de retroplanning van deze verkiezingskalender in de mate van het mogelijke te
behouden met de reguliere verkiezingsdag als referentiepunt. Daardoor kunnen
de bijhorende bepalingen in de kieswetgeving ook (grotendeels) behouden
blijven. Indien dit organisatorisch-technisch moeilijk ligt (bijvoorbeeld door de tijd
die nodig is om het verkiezingsmateriaal ter beschikking te stellen voor de kiezers
in en het personeel van het betrokken stembureau) moet deze kalender op een
aantal punten worden vervroegd ten belope van het aantal (werk)dagen waarmee
de vervroegde stemming de eigenlijke verkiezingsdag voorafgaat. Dit vraagt dan
wel betekenisvolle wijzigingen van de kieswetgeving (Pilet et al., 2020; 2021: 3738)85.

o

Het voorgestelde dagdeel (van de namiddag tot de avond) is ruim genoeg om kiezers met
verschillende noden en mogelijkheden vervroegd te laten stemmen. Het zorgt wellicht ook
voor een voldoende spreiding van de opkomst. Tegelijk is het zo afgebakend dat de
beschikbaarheid

van

specifieke

locaties

(bijvoorbeeld

schoolgebouwen

of

sportinfrastructuur) en de omvang van het in te zetten personeel in de stembureaus
bewaakt blijft. Dit blijft echter een aandachtspunt voor de organiserende overheden bij
deze stemwijze.
•

De mogelijkheid kan slechts worden uitgeoefend in een beperkt aantal daartoe aangewezen
stembureaus.
o

In elke gemeente is er minstens een stembureau voor de stemming voorafgaand aan de
verkiezingen. Dit bureau bevindt zich op een centrale locatie in de gemeente86. Voor zover
praktisch mogelijk kan de steminfrastructuur er (deels) opgebouwd blijven tot op de
reguliere verkiezingsdag.

o

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om meerdere stembureaus te voorzien voor deze
stemwijze. Die bureaus kunnen verspreid zijn over verschillende stemlokalen in hetzelfde
gebouw (op de centrale locatie). Daarnaast kunnen ze rekening houden met de initiële
toewijzing van de kiezers aan stemafdelingen (in functie van nabijheid van het
stembureau). Dit al naar gelang het aantal stemgerechtigden. Dat vraagt wel meerdere
locaties.
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o

Het vooraf bepalen van het precies aantal benodigde stembureaus (met de inzet van
middelen en mensen die hierbij komt) is niet eenvoudig (zeker niet bij een eerste
toepassing van de mogelijkheid). De groep die ervoor in aanmerking komt varieert en niet
alle kiezers daarbinnen zullen er (op hetzelfde moment) gebruik van willen maken. Het zal
dus gaan om een inschatting87.

•

Het voorzien in de bovenstaande mogelijkheden vraagt de extra inzet van mensen en middelen,
specifiek in dit stembureau. Dat de stemming zou plaatsvinden op een weekdag (en deels in de
avonduren) compliceert dit. Daarbij komt dat de werking van de bureaus bij ons in belangrijke
mate steunt op de inzet van (daarvoor vergoede) vrijwilligers (in het bijzonder de aangewezen
bijzitters). Het lijkt minder voor de hand liggend dat dezelfde mensen twee keer dienstdoen.
o

Men zou voor de samenstelling van deze bureaus kunnen kijken naar de eerste lijst die de
colleges opmaken van personen die kunnen worden aangewezen om als voorzitter in een
stembureau te fungeren. Mogelijk kan er een bijzonder beroep gedaan worden op het
personeel van de overheid (voor de betrokken periode van andere taken vrijgesteld). Gelet
op het aantal stembureaus voor de vervroegde stemming gaat het per gemeente om een
beperkte groep mensen88.

o

De keuze om deze groep in te zetten wordt versterkt door de nodige aandacht voor het
openen, afstemmen, opslaan en sluiten van de vervroegde stemming die het navolgen van
specifieke procedures vraagt. De mensen die de kiesverrichtingen beheren moeten zich
die eigen maken.

•

De kiezerslijsten moeten vanaf de opening van de vervroegde stemming tot op de verkiezingsdag
actueel gehouden worden zodat kiezers geen twee keer stemmen. Hiervoor moeten procedures
worden voorzien. Dat het bureau dat instaat voor de vervroegde stemming waarschijnlijk kiezers
uit verschillende initiële afdelingen ontvangt maakt die oefening complexer. Het betrokken
stembureau kan mogelijk wel een extractie krijgen van alle kiezers die zich voor de voorafgaande
stemming hebben geregistreerd. De opvolging van deze extractie zou echter wel voortdurend
moeten worden afgestemd met de eigenlijke kiezerslijst (eventueel langsheen het hoofdbureau).
Het resultaat (m.i.v. de geregistreerde kiezers die niet vervroegd stemden) zou ook de
stembureaus moeten bereiken die dienst doen op de dag van de verkiezingen (voor zover het de
kiezers van hun afdeling betreft). Er zal moeten worden nagegaan of en hoe digitale hulpmiddelen
dit kunnen vergemakkelijken.

•

De stemming gebeurt verder zoals op de dag van de verkiezingen. Dit tot en met de bepalingen
voor het einde ervan89. De bezorging van het verkiezingsmateriaal aan het telbureau kan echter
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niet onmiddellijk plaatsvinden. Dit wordt immers maar op de verkiezingsdag zelf geïnstalleerd. Al
dit gevoelige materiaal moet dus tot dan veilig worden bewaard en op hetzelfde niveau van
borging alsof de telling aansluitend zou plaatsvinden. Aangezien het gemeentebestuur
verantwoordelijk kan worden gemaakt voor het vervoer van het verkiezingsmateriaal op de
reguliere verkiezingsdag, lijkt het aangewezen dat zij dit verzekert90.
•

Op de verkiezingsdag bezorgt het gemeentebestuur het bewaarde verkiezingsmateriaal aan een
telbureau. Dit gebeurt na het einde van de stemming en mits de installatie van het betrokken
telbureau. De aanwijzing van de telbureaus kan naar analogie met de vigerende regelgeving. Heeft
de gemeente minder dan drie stembureaus waar vervroegd kon worden gestemd, neemt het
gemeentelijk hoofdbureau de telling van de aldus uitgebrachte stemmen op zich (in haar
hoedanigheid van telbureau). In de andere gevallen wordt het verkiezingsmateriaal (per vervroegd
stembureau) verspreid over (evenveel) andere telbureaus. De vervroegd uitgebrachte stemmen
kunnen voor de eigenlijke telling vermengd worden met deze die op de verkiezingsdag zelf werden
uitgebracht91.

•

In gemeenten waar men digitaal stemt, moet er op de aangegeven dag al een gegevensdrager
(USB-stick) ter beschikking zijn met lijsten en kandidaten voor de vervroegde stemming. Deze moet
veilig bewaard en op de verkiezingsdag aan het gemeentelijk hoofdbureau worden bezorgd,
waarna de stemresultaten regulier verder worden verwerkt (Craeghs et al., 2019: 45)92.

•

De kiezers moeten worden voorgelicht over wie, wanneer en waar vervroegd kan stemmen en hoe
zij daar zelf eventueel gebruik van kunnen maken. De gemeenten en de Vlaamse overheid spelen
een leidende rol in het verspreiden van informatie over alle aspecten van dit proces. Dit is zeker
bij de eerste toepassing ervan van belang. De oproepingsbrief kan hier ook melding van maken, in
de sectie die naar het stemmen per volmacht verwijst93.

•

Het stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag moet in vergelijkbare mate kunnen worden
geobserveerd door de getuigen in de bureaus94.

•

Het gebruik van het stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag moet systematisch bijgehouden
en publiek gemaakt worden. De gemeente registreert de aanvragen en het stembureau voor de
vervroegde stemming noteert het effectieve gebruik. Dit verhoogt de transparantie van, het
toezicht op en de mogelijkheid tot geïnformeerd beleid over deze stemwijze. Het bijhouden en
publiek maken gebeuren geaggregeerd (cf. scenario 1).

•

Het stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag kan als proefproject worden opgezet in een
beperkt aantal Vlaamse gemeenten bij een van de eerstkomende lokale verkiezingen. Na een
grondige evaluatie van de piloten kan dan overwogen worden om dit uit te breiden naar de andere
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gemeenten bij de daaropvolgende lokale verkiezingen. Deze overweging sluit het herbekijken van
de boven bepaalde restricties in. Dergelijke geleidelijke invoering kan het vertrouwen in de
integriteit van de stemwijze versterken.

79

We weten echter dat dit algehele opkomst wellicht niet verhoogt of andere dan de gebruikelijke groepen
kiezers naar de stemming brengt. Het is een bijkomende mogelijkheid voor wie toch al de intentie had te
stemmen (cf. sectie stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag).
80
De datum van de verkiezingen ligt wel vast op de tweede zondag van oktober (cf. Art. 6 van het Lokaal en
Provinciaal Kiesdecreet). Er zal moeten worden nagegaan of en hoe een stemming daaraan voorafgaand wettelijk
kan worden georganiseerd. We verwijzen hiervoor ook naar de studie van Pilet en zijn collega’s over het stemmen
per brief met een online component bij de federale verkiezingen, waarbinnen de noodzaak van een vervroegde
stemming aan bod komt. De auteurs stellen daarbij voor ‘(…) om na te gaan of het juridisch gezien noodzakelijk
is in te voeren dat de verkiezingen op een andere dag dan zondag, gedurende verscheidene dagen - en niet langer
op de ‘dag’ (in het enkelvoud) van de verkiezing (…) worden georganiseerd’ (Pilet et al., 2021: 42).
81
We kiezen er dus niet voor om deze mogelijkheid aan te bieden aan alle kiezers, zoals gebeurt in de
meerderheid van de andere landen in de EU die de stemwijze toelaten. De keuze helpt om het stemmen in eigen
persoon in een stembureau organisatorisch mogelijk te maken.
82
We kiezen er dus niet voor om kiezers gewoon te laten opdagen bij de voorafgaande stemming.
83
Het einde van deze periode (drie dagen voor de vervroegde verkiezingsdag) is geïnspireerd op de regeling in
Portugal.
84
We kiezen dus niet voor een periode die meerdere dagen en/of dagdelen omvat. Een ruimere tijdspanne is
wel gebruikelijk in de andere landen van de EU die het stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag toelaten.
De keuze dit te beperken helpt om het stemmen in eigen persoon in een stembureau organisatorisch mogelijk
te maken en lijkt verantwoord door de relatief beperkte omvang van het kiespubliek dat ervoor in aanmerking
komt.
85
De auteurs stellen: ‘(…) In het geval dat de stemming een paar dagen wordt vervroegd, zal dit niet al te veel
problemen opleveren en zou het mogelijk zijn om de huidige kalender te behouden (…)’ (Pilet et al., 2021: 38).
86
Het bepalen van deze locatie kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer het college stemlokalen toewijst aan de
stemafdelingen en het aantal stembureaus vastlegt (cf. Art. 23 en 42 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet).
87
Het aantal kiezers dat bij een vorige verkiezing stemde per volmacht kan dan richtinggevend zijn (cf. scenario
1). Evenals het aantal aan het begin van de registratieperiode. Bij herhaald gebruik van de stemwijze zal dit
eenvoudiger te bepalen zijn.
88
Cf. Art. 44 en 48-50 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet. Door de afschaffing van de opkomstplicht ligt
het volume kiezers per stembureau wellicht sowieso lager. Dit schept mogelijk kansen om de inzet van het
personeel te herverdelen (o.m. naar deze stemwijze).
89
Cf. Titel 3 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
90
Dit kan eventueel analoog aan de bewaring van identiteitsbewijzen of paspoorten vooraleer zij aan de burger
worden uitgereikt.
91
De betrokken stembussen worden dus eerst geopend waarna de stembiljetten kunnen worden toegevoegd
aan de stemmen die op de verkiezingsdag zelf zijn uitgebracht.
92
Cf. Art. 9-10 en 21-23 van het Digitaal Kiesdecreet.
93
Het lijkt dan aangewezen minstens de dag en het dagdeel van de vervroegde stemming te expliciteren en de
noodzaak tot registratie om van deze stemwijze gebruik te kunnen maken. Bij de registratie kan dan de precieze
locatie worden meegegeven.
94
Cf. Titel 17 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet. Hierbij moet rekening houden met het gestelde tijdskader
voor het aanwijzen van getuigen in de stembureaus.
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8.3
•

SCENARIO 3. STEMMEN PER BRIEF

Stemmen per brief maakt de stemprocedure toegankelijker voor groepen kiezers die gebonden
zijn aan hun locatie en/of medische hoedanigheid en geen toegang hebben tot het stembureau.
Tegelijk vraagt het veilig stemmen per brief een robuuste procedure die mogelijke risico’s op een
schending van het geheim van de stemming en manipulatie van het kiesproces voorkomt.
Doorheen de voor- en nadelen van stemmen per brief schemert het precair evenwicht tussen
toegankelijkheid en veiligheid van de procedure.
o

Stemmen per brief geeft de meeste doelgroepen uit de volmachtenregeling de kans hun
stem uit te brengen zonder verplaatsing naar het stemlokaal en overdracht van stem. Dit
kan zeker interessant zijn voor kiezers die zich door beroepsredenen, medische situatie of
detentie minder gemakkelijk kunnen verplaatsen (op de dag van de stemming). Afhankelijk
van de beoogde doelgroepen dient men de overweging te maken of andere stemwijzen
geen betere garanties bieden voor deze kiezers om hun stem veilig, tijdig en correct uit te
brengen95.

o

In ons land hebben we reeds ervaring met het stemmen per brief voor de federale en
Europese verkiezingen voor Belgen die zich in het buitenland bevinden. Voor deze groep
blijft het de meest aangevraagde stemwijze96. Gelet op de opdracht gaan we niet uit van
het voorzien van deze stemwijze voor de gehele bevolking. Vijf van de acht EU-lidstaten
die stemmen per brief mogelijk maken, beperken deze mogelijkheid sowieso tot een
afgelijnde groep kiezers. Een eerste toepassing van een nieuwe stemwijze gebeurt ook
zelden tot nooit algemeen. We beperken onderstaand scenario tot de groepen kiezers die
in de huidige regeling in aanmerking komen voor het stemmen per volmacht. Dit vraagt
ook dat de betrokkenen hun onmogelijkheid om op de dag van de verkiezingen te
stemmen bewijzen (zoals nu al bepaald). Het wettelijk kader moet helder en wederzijds
uitsluitend weergeven welke doelgroepen in aanmerking komen voor het stemmen per
brief.

•

Tegelijk roept deze stemwijze een groot aantal afhankelijkheden en veiligheidsrisico’s op. De
basisvereisten voor een integer en veilig kiesproces dat het algemeen en gelijk stemrecht
verstevigt kunnen in het gedrang komen op verschillende punten van het kiesproces. De beperking
van dergelijke risico’s is moeilijk zonder aanpassing van het bestaande proces of zonder integratie
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van nieuwe onderdelen daarbinnen. Tegelijk bestaat het risico dat de procedure daardoor als te
complex ervaren wordt door kiezers met uitval als gevolg.
o

Het proces dat we vandaag kennen voor stemmen per brief voor Belgen in het buitenland
bevat een groot aantal stappen alvorens de kiezer een stem heeft uitgebracht. Daardoor
is er hoger risico van onderschepping door derden, vertraging of het verloren geraken van
de zending.

o

De stem wordt de facto uitgebracht in een ongecontroleerde omgeving waardoor kiezers
onderworpen kunnen zijn aan beïnvloeding of dwang. Dergelijke risico’s lijken echter
inherent verbonden aan het stemmen per brief en kunnen slechts op een beperkt aantal
manieren (en dan nog vaak slechts gedeeltelijk) geremedieerd worden.

o

De fasering en de lengte van het proces (registratie kiezer, voorbereiding overheid,
levering, uitbrengen van de stem, terugzending, controle en telling) geeft malafide derden
verschillende momenten en een grote marge om briefstemmen te onderscheppen. Dit
impliceert verder de mogelijkheid op verlies, beschadiging of vertraagde verzending of
aankomst van de briefstemmen.

o

Vanwege de kiezer vereist stemmen per brief correcte en tijdige registratie, ontvangst en
uitbrengen van de stem. Foute interpretatie van de verschillende stappen van de
procedure kan leiden tot een groter aantal ongeldige stemmen.

•

We trachten in onderstaand scenario weer te geven hoe het stemmen per brief zou kunnen
verlopen met een beperkt aantal digitale elementen97. Dit is de meer klassieke invulling van het
stemmen per brief die we in de meeste landen terugvinden. Pilet et al. (2021) beschrijven
exhaustief en gedetailleerd hoe een hybride variant van stemmen per brief er zou kunnen uitzien.
Wij gaan uit van het scenario waarbij de kiezer zelf niet in de mogelijkheid is om het stembiljet af
te drukken en te verzenden. Waar de klassieke procedure (dubbele envelop systeem) tekortschiet,
illustreren we hoe de hybride variant beschreven door Pilet et al. (2021) mogelijks soelaas biedt.
Daarenboven trachten we met het onderstaande scenario aan te geven hoe één van de
kenmerkende onderdelen van het hybride systeem van Pilet et al. (2021: 11), een unieke code per
briefstem, het gekende systeem voor stemmen per brief voor Belgen in het buitenland mogelijks
zou kunnen verbeteren op vlak van veiligheid en tijdswinst. In elke stap van het proces houden we
de elementen eigen aan de lokale en provinciale verkiezingen in Vlaanderen in het achterhoofd.

•

De procedure moet gebruik maken van voorafgaande registratie van de kiezers die in aanmerking
komen voor het stemmen per brief.
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o

Dit vergemakkelijkt de voorbereiding van het stemmen per brief in de aanloop naar de
verkiezingen en geeft de bevoegde instanties in de gemeenten een realistische inschatting
over het aantal stemmen per brief dat ontvangen zal worden. Het beperkt het aantal
blanco omslagen dat in omloop is en verkleint bijgevolg het risico op manipulatie na
onderschepping98.

o

De registratie van de kiezers dient eveneens als een eerste identificatiemechanisme. Het
voorzien van verschillende wijzen van registratie voor het stemmen per brief is
noodzakelijk. Vanuit het oogpunt van toegankelijkheid is het aangewezen digitale en nietdigitale alternatieven te voorzien.
▪

De digitale registratie kan door middel van de eID-reader gevalideerd wordt of het
digitaal loket van de gemeente die de noodzakelijk gegevens registreert.

▪

Onder niet-digitale wijze van registratie verstaan we persoonlijke aanmelding in
het gemeentehuis met vertoning van de elektronische identiteitskaart99.

o

Het voorzien van een bewijsstuk of attest is hier een vormvereiste voor de goedkeuring
van de aanvraag.

o

De start van de registratie situeert zich voor de opmaak van de stempakketten, wat op zijn
beurt afhankelijk is van de opmaak van de kandidatenlijsten. Meer concreet ligt deze dag
dan meer dan 30 dagen voor de dag van de verkiezingen. Op die manier hebben de
gemeenten de nodige tijd om de registraties in te geven en de codes te genereren die
nodig zijn voor de stempakketten.

o

De goedkeuring van de aanvraag kan al naar gelang de registratiewijze verschillende
vormen aannemen (mits ondersteuning vanwege de regionale overheid). Bijvoorbeeld:
▪

Digitale bevestiging via e-mail.

▪

Bevestiging door aangepaste oproepingsbrieven met expliciete vermelding van de
goedkeuring of afwijzing van de aanvraag.

o

Goedkeuring van de aanvraag impliceert in een volgende stap de aanpassing van de
kiezerslijsten waarin melding wordt gemaakt van de mogelijkheid tot stemmen per brief
voor de kiezers in kwestie.

o

Naar analogie van het voorgestelde systeem door Pilet et al. (2021)100, hanteert dit
scenario een code die toegewezen wordt aan elke kiezer die zich registreerde voor het
stemmen per brief door de organiserende overheden. Dergelijke code bevat:
▪

Adresgegevens van de kiezer afleesbaar door bevoegde postdiensten.
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▪

Adresgegevens van de lokale overheid naar waar het pakket verzonden moet
worden, afleesbaar door de bevoegde postdiensten.

o

Een speciaal daartoe ontworpen platform kan de registraties aangeleverd door de
gemeenten verwerken en respectievelijke codes voorzien voor elk van de registraties. De
codes moeten tijdig en veilig gecommuniceerd worden aan de actoren die instaan voor
het drukken en opmaken van de pakketten voor het stemmen per brief. Een speciaal
daartoe ontworpen platform kan deze communicatie faciliteren.

o

Voor het kiesproces brengt het hanteren van dergelijke unieke code per kiezer enkele
voordelen met zich mee:
▪

Het versnelt het proces voor de verzending van de opgemaakte pakketten door de
betrokken partijen door integratie van de adresgegevens van de kiezer.

▪

Het draagt bij aan de vereenvoudiging en versnelling van de uitgebrachte stem
doordat het adres van de lokale overheid in kwestie vervat zit in de code.

▪

Voor de kiezer biedt het de mogelijkheid om na het uitbrengen van de stem de
status van de zending te verifiëren. Het draagt bij aan het scheppen van
vertrouwen in het stemmen per brief.

o

Het voorzien van dergelijke code sluit de integratie en controle van de identiteit van de
kiezer tijdens de telling niet uit. Indien een identificatiefiche niet geïntegreerd werd in het
stempakket blijft het risico bestaan dat derden de omslag verkeerdelijk ontvangen of
onderscheppen en de stem uitbrengen.

o

Het ingeven van de code op het daartoe bestemde platform of website door de kiezer mag
in dit scenario enkel de status van de zending weergeven. Ook zo voorkomt men het
nagaan van persoonlijke gegevens van de kiezer.

•

De kiezer moet over de mogelijkheid blijven beschikken om zijn of haar stem fysiek te kunnen
uitbrengen ondanks de registratie, goedkeuring en ontvangst van het materiaal voor het
stemmen per brief.
o

Om dubbel stemmen te vermijden moeten de kiezerslijsten steeds actueel blijven.
Deze lijsten dienen eveneens de kiezers te bevatten die zich registreerden voor het
stemmen per brief. In het geval de kiezer toch opdaagt in een stembureau met het
verkregen materiaal moet men rekening houden met deze laatst uitgebrachte stem.
Dit op voorwaarde dat de scheiding van de stembiljetten en identificatieformulieren
nog niet heeft plaatsgevonden101. Het voorzien van een unieke code aangebracht op
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het verkregen materiaal en verbonden aan de identiteit van de kiezer kan hier
eveneens uitsluitsel over geven.
•

Er moet een voldoende ruim tijdskader voorzien worden voor het ontvangen, uitbrengen en
terugzenden van de stem per brief.
o

Het belang van een ruim tijdskader is essentieel voor de correcte verwerking en telling
van de neergelegde stembiljetten per post. Dit blijkt o.m. uit de cijfers over
briefstemmen van Belgen in het buitenland n.a.v. de verkiezingen van 2019. Hoe
vroeger de kandidatenlijsten worden ingediend, hoe vroeger het proces van start kan
gaan en hoe groter de kans is dat er meer stemmen tijdig verwerkt en geteld kunnen
worden102. De indiening van de kandidatenlijsten gebeurt ten laatste 29 dagen voor
de lokale en provinciale stembusgang in Vlaanderen103. Dit is het startpunt van het
proces voor de samenstelling van de pakketten die verzonden worden naar de kiezers.
Ons baserend op de huidige wetgeving m.b.t. het plaatsvinden van vervroegde
verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers moeten de omslagen ten
laatste de 12de dag voor de dag van de verkiezing worden verstuurd104. Het tijdsbestek
om de voorbereidingen te treffen voor het samenstellen en verzenden van de
pakketten ligt in dergelijk scenario dan uiterlijk tussen de 15 en 17 dagen na de
bepaling van de kandidatenlijsten105.

o

Een belangrijk punt van verschil tussen het huidig proces voor Belgen die stemmen per
brief in het buitenland en huidig scenario voor de lokale en provinciale verkiezingen is
de reductie van het aantal stappen in het proces van levering106.
▪

De gemeenten geven de gegevens door van de kiezers die gebruik maken van
het stemmen per brief (op basis van de goedkeuring na registratie) aan de
betrokken drukkerijen en partners die instaan voor het samenstellen van het
pakket.

▪

Postdiensten halen deze pakketten op na samenstelling en starten het
verdeelproces. De unieke code verbonden aan de persoonlijke gegevens van
de kiezer die opgemaakt werd tijdens het registratieproces laat lezing van het
adres toe voor de postdiensten107. Het bedrukken van een unieke code per
pakket (cf. registratie) biedt zo de mogelijkheid aan de postdiensten om
rechtstreekse verzending naar de kiezers in de respectievelijke kieskringen op
te starten.
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o

Het opzetten van een systeem dat een overzicht biedt voor organiserende overheden
op lokaal niveau over de status van de verzending biedt een bijkomende garantie om
problemen tijdens het leveringsproces op te sporen en desgevallend kiezers op de
hoogte te stellen.

o

Overwegingen over het stellen van een minimaal tijdsbestek voor het aankrijgen van
de pakketten moeten rekening houden met het functioneren van de postdiensten
maar eveneens de verrichtingen die verder plaatsvinden voor de stemopneming zoals
de samenstelling van de gemeentelijke hoofdbureaus die ten minste 34 dagen voor de
dag van de verkiezingen voltooid moet worden108.

o

Een aangetekende zending voor deze stempakketten voorziet een bijkomende
zekerheid op het correct ontvangen van de zending door de kiesgerechtigde in
kwestie. Bij afwezigheid kan de kiesgerechtigde of een derde deze zending ophalen in
het postpunt.

•

Het uitbrengen van de stem volgt in dit scenario een gelijkaardige procedure als deze voor
Belgen die stemmen per brief vanuit het buitenland109. Het systeem met dubbele envelop
wordt tot op heden eveneens toegepast in 9 andere Europese lidstaten (Lupiáñiez-Villanueva
& Devaux, 2018: 51).
o

Het pakket bevat drie omslagen, twee stembiljetten, het identificatieformulier en
richtlijnen voor het geldig uitbrengen van de stem en terugzenden van het pakket.
Voor de lokale en provinciale verkiezingen dient men echter meerdere omslagen en
stembiljetten te integreren voor de respectievelijke verkiezingen. Hierbij bestaat het
risico dat de kiezer een fout begaat bij het uitbrengen van de stem.

o

Het identificatieformulier vraagt het invullen van de gegevens van de kiezer (zelfs met
het hanteren van een code blijft deze vereiste overeind). Kiezers voorzien de
identificatiefiche verder met een handtekening110.

o

Voor de lokale en provinciale verkiezingen dient de kiezer111:
▪

Het stembiljet voor de verkiezing van de gemeenteraad in te vullen en te
omsluiten in de daarvoor bestemde omslag.

▪

Het stembiljet voor de verkiezing van de provincieraad in te vullen en te
omsluiten in de daarvoor bestemde omslag.

▪

Beide omslagen te integreren in een buitenste omslag met het ingevulde en
ondertekende identificatieformulier.
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o

Dergelijke procedure voorziet niet in het voorkomen van beïnvloeding door naasten
van de kiezer die stemt per brief. In het huidig scenario lijkt dergelijk risico niet
volkomen uit te sluiten. Dit speelt ook in de gelijkaardige systemen in de andere EUlanden. De procedure beschreven in de studie over het stemmen per brief met online
elementen voorziet hier in grote mate een antwoord op door verificatie van de inhoud
van de stem mogelijk te maken (Pilet et al, 2021).

•

De verzending moet kunnen plaatsvinden via reguliere postpunten of door inlevering in het
gemeentehuis van de respectievelijke kieskring. Om de uitval van kiezers te vermijden dient
onderzocht te worden of dergelijke zending als portvrij gerekend kan worden zoals beschreven in
artikel 35g in het zesde beheerscontract van Bpost. In het geval van fysieke inlevering kan een
gekende derde deze eveneens deponeren. Dit gezien de identificatie vervat zit in de buitenste
omslag.

•

De uitgebrachte stem per post moet traceerbaar zijn voor de kiezer.
o

In de huidige regelgeving m.b.t. stemmen per post voor Belgen in het buitenland is er geen
bepaling of procedure opgenomen om na te gaan of de uitgebrachte stem daadwerkelijk
werd ontvangen. In lijn met de aanbevelingen van de OSCE (2020) wijzen we er evenwel
op dat het voorzien van een mechanisme waarmee nagegaan kan worden of de stem
ontvangen werd, bijdraagt aan de integriteit van het kiesproces. Verificatie via tracking
van de uitgebrachte stem kan soelaas bieden aan dit pijnpunt bij het stemmen per brief112.
▪

Concreet kan elke omslag een cijfercode (gelinkt aan de barcode) bevatten die het
mogelijk maakt voor de kiezers om de zending traceren. De kiezer dient evenwel
de code te noteren voor verzending. Enkel de status van de zending mag
weergegeven worden zonder mededeling van persoonlijke gegevens of inhoud
van de stemming113.

•

Gemeenten

staan in voor de ontvangst van de stempakketten waarna controle van de

identificatiefiche

en

scheiding

van

de

omslagen

voor

de

gemeenteraads-

en

provincieraadsverkiezingen gebeurt door het respectievelijke gemeentelijk hoofdbureau.
o

Gemeenten verzamelen tot de dag voor de verkiezingen omslagen die aan
identiteitscontrole onderworpen worden door de leden van het gemeentelijk
hoofdbureau. Naast de controle van de identificatiefiche maakt de aanwezigheid van de
code het mogelijk de kiezerslijsten voor de ontvangen stemmen bij te werken. Zo kunnen
medewerkers op de dag van de verkiezing beschikken over de meest actuele lijst.
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o

De omslagen worden niet geopend bij ontvangst maar met de respectievelijke omslagen
bewaard in een verzegelde stembus tot op de dag van de verkiezingen. Bewaring moet
voldoen aan specifieke veiligheidsvereisten die

inbraak (vergrendeling), fraude

(verzegeling) of brand (brandwerende opslagplaats) voorkomen.
o

De ontvangen omslagen worden op de dag van de verkiezingen verdeeld over de
telbureaus van de kieskring of kantons van de provinciedistricten. Dit impliceert dat de
kiesresultaten op het niveau van de stembureaus niet weergegeven zouden kunnen
worden of de telling van de stemmen per brief apart behandeld moeten worden. In dit
laatste geval is menging niet mogelijk en druist het in tegen de aanbevelingen van OSCE
(2020).

o

Er moet in voorkomend geval beveiligd transport voorzien worden van de gemeentelijke
hoofdbureaus naar de bestemde telbureaus waar de stemmen gemengd worden onder de
reguliere stemmen, indien het gemeentelijk hoofdbureau niet samenvalt met het
telbureau in kwestie.

o

Na de mening van de stemmen verloopt de telling verder zoals de reguliere telprocedure.

o

Gemeenten waar uitsluitende elektronisch gestemd wordt, moeten een apart telbureau
voorzien voor de telling van de papieren stemmen uitgebracht per brief. Mogelijks kan het
gemeentelijk hoofdbureau hier een rol in opnemen in dergelijke gevallen.

•

Voorzien van heldere en eenduidige communicatie bij (de introductie van) het stemmen per brief.
o

De groepen kiezers waarvan sprake is in dit scenario hebben nog geen ervaring met het
stemmen per post. Voorlichting moet instructies bevatten voor de registratieprocedure en
het correct uitbrengen van de stem.

o

Ook de instructies binnenin het stempakket moeten helder en eenduidig zijn om foutieve
zendingen of ongeldige stemmen te vermijden. Hierbij moet rekening gehouden worden
met de doelgroep van het stemmen per brief. Kiezers op leeftijd of kiezers met een
beperking moeten de procedure idealiter zonder hulp kunnen uitvoeren. De digitale
component in bovenstaand voorstel vormt geen drempel voor deze groep van kiezers.

o

Verder is het aangaraden een meldpunt te voorzien voor kiezers die problemen
ondervinden bij het stemmen per brief. We denken hierbij aan het niet ontvangen of
verliezen van het pakket. Het voorzien van een (online) loket zou hierbij kunnen helpen.

o

Het stemmen per brief moet eveneens observatie door neutrale of partijgebonden
getuigen mogelijk maken.
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o

Het gebruik van stemmen per brief moet systematisch bijgehouden worden en op
geaggregeerd niveau publiek gemaakt worden hoeveel kiezers er per brief gestemd
hebben.

95

Indien men beoogt de inwoners van zorginstellingen (cf. medische redenen) of penitentiaire instellingen te
bedienen door het mogelijk maken van stemmen per brief moet men nagaan of een vorm van institutional-based
voting dan wel mobiel stemmen niet beter geschikt is.
96
Voor de verkiezingen van 2019 waren er ruwweg 50.000 Belgen in het buitenland die kozen om te stemmen
per brief.
97
Een meer principiële vraag is of stemmen per brief nog wenselijk is (naar kosten-baten) tegen het licht van een
mogelijke evolutie naar online stemmen. Het scenario is nu ontwikkeld met het oog op nabije verkiezingen
waarin de kans op online stemmen als integraal en volwaardig alternatief nog onbestaande is. Mogelijk kan dit
op de langere termijn. Nu blijven we dichter bij wat elders bestaat en werkt (met aandachtspunten).
98
Dergelijke aanbeveling werd na afloop van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland gemaakt in
een risicoanalyse omtrent het stemmen per brief. In de Nederlandse case werden blanco stembiljetten de facto
verzonden naar alle kiezers boven de 70 jaar.
99
Hier zou men kunnen opteren om de mogelijkheid tot schriftelijke aanvragen eveneens te voorzien.
Schriftelijke aanvragen vereisen de persoonlijke gegevens van de kiezer, de reden en bewijslast (indien van
toepassing) voor de aanvraag van stemmen per brief. Na succesvolle registratie en goedkeuring van de aanvraag
krijgen deze kiezers een aangetekende zending die persoonlijke aflevering en aftekening door de kiezer
impliceert. Deze procedure is geïnspireerd op de registratiemogelijkheden voor het stemmen per brief in
Oostenrijk. Dit impliceert evenwel een bijkomende last voor de postdiensten alsook een mogelijk bijkomende
kost voor de aflevering van de aangetekende zending.
100
Pilet et al. (2021) stellen hierbij voor dat de code een numerieke vorm aanneemt (een alfanumerieke reeks
van ongeveer 20 tekens in het lettertype OCR-B) zodat deze menselijk leesbaar blijft. Indien de kiezer wenst kan
hij/zij deze noteren en verifiëren wat de status van de verzending is.
101
De gemeente heeft normaal gezien zicht op wie zich registreert en zijn of haar stem per brief uitbrengt. De
kiezerslijsten zouden dit dan actueel moeten houden. Stemt deze persoon toch fysiek op de verkiezingsdag, moet
dit bij de identificatie van de kiezer in het stembureau aangemerkt worden. Wanneer de envelop van de kiezer
dan gescand wordt, moet blijken dat hij of zij alsnog fysiek heeft gestemd (en de briefstem dus geannuleerd
wordt).
102
De vertegenwoordiger van de FOD Binnenlandse Zaken merkte in de hoorzitting in het Vlaams Parlement
(2022b) op hoe het aantal neergelegde en getelde stemmen steeg tussen de verkiezingen van 2014 en 2019 voor
Belgen in het buitenland die per brief stemden. Een stijging met 8% door 28 bijkomende dagen voorbereidingstijd
wegens het vervroegen van het indienen van de kandidatenlijsten, illustreert de relevantie van het voorzien van
een voldoende ruim tijdskader.
103
Artikel 68 – 84 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet
104
Kieswetboek artikel 106. Zie ook Pilet et al. (2021: 37-38).
105
Reeds bestaande wetgeving voor stemmen per brief voor Belgen in het buitenland impliceert de verzending
van de pakketten 24 dagen voor de dag van de verkiezingen.
106
De procedure van het stemmen per brief voor Belgen in het buitenland omvat grofweg vier stappen en
verschilt van het voorgestelde scenario op het vlak van verzending vanuit FOD Buitenlandse Zaken naar
consulaire posten en verzending vanuit de consulaire posten naar de Belgen in het buitenland die zich inschreven
voor stemmen per brief.
107
Hier dient men te evalueren welke gegevens weergegeven worden aan de postdiensten met respect voor de
geldende AVG-regels.
108
Artikel 37 Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
109
Art. 180 septies, Algemeen Kieswetboek.
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110

Hierbij kiezen we dus niet voor het integreren van een kopie van het identiteitsbewijs zoals gebruikelijk is in
andere landen. De inschatting hier is dat dit het proces voor de doelgroepen voor het stemmen per volmacht
compliceert of het proces voor het uitbrengen van de stem vertraagt (beschikbaarheid materiaal voor het
uitvoeren van de handeling).
111
Hierbij maken we een abstractie van de rechtstreekse verkiezingen voor de OCMW-raden in de
faciliteitengemeenten alsook de verkiezingen van de stadsdistrictraden.
112
Het voorzien van een verificatiemechanisme in de vorm van een code werd eveneens geopperd door Bpost
als reactie op het wetsvoorstel in de Kamer om stemmen per brief te introduceren (Vlaams Parlement, 2022b).
113
Deze aanpak verschilt van het hybride systeem voorgesteld door Pilet et al. (2021) aangezien hun systeem
eveneens de inhoud van de stem weergeeft via het systeem van codes gelinkt aan de keuze op het stembiljet.
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8.4
•

SCENARIO 4. MOBIEL STEMMEN

Net zoals stemmen per brief en in instellingen biedt mobiel stemmen een manier aan
kiesgerechtigden om vanuit hun eigen leefomgeving een stem uit te brengen. Het vergroot de
toegang tot de stemming en draagt zo bij aan het algemeen en gelijk kiesrecht. De stemwijze werkt
op maat van de individuele kiezer. Deze kan een aanvraag indienen om de stem mobiel uit te
brengen (zonder dat dit samenhangt met een vastgelegd aantal kiezers).

•

De kiesgerechtigden die momenteel gebruik kunnen maken van het stemmen per volmacht komen
in grote mate overeen met de doelgroepen die voordeel kunnen halen uit de introductie van
mobiel stemmen. Hier gaat het dan o.m. over kiesgerechtigden die om medische redenen niet
aanwezig kunnen zijn op het moment van stemming, studenten en kiezers die in de toestand van
vrijheidsbeneming verkeren. Kiezers met beroeps- of godsdienstige redenen of zij die behoren tot
de schippers, marktkramers of kermisreizigers ervaren allicht minder direct voordeel door de
introductie van een mobiele stembus. Het gebruik van de mobiele stembus is verder beperkt tot
de groep kiesgerechtigden die op het moment van de stemming resideren op het grondgebied van
de gemeente waar ze geregistreerd zijn (cf. infra).
o

Kenmerkend voor mobiel stemmen is immers de individuele aanvraag van de kiezer om
gebruik te maken van deze alternatieve stemwijze. Het beschikken over de mogelijkheid
als kiezer om zelf de overweging te maken om het kiesrecht uit te oefenen via deze
alternatieve stemwijze moet steeds voorop staan bij het voorzien ervan.

o

In aanloop naar de verkiezingsdag kunnen gemeenten de afweging maken een groot
aantal aanvragen vanwege inwoners in instellingen gegroepeerd op te nemen. En de
mobiele stembus op dit niveau te organiseren. We denken hier bijvoorbeeld aan
aanvragen van inwoners uit zorginstellingen of penitentiaire instellingen.
▪

Lokale overheden moeten in dit geval instaan voor de organisatie en de
voorzieningen mocht men een mobiele stembus voor de instelling in kwestie
voorzien. Op die manier kan men de integriteit van het kiesproces en de vrije
keuzemogelijkheid van individuele kiezers voor het gebruik van deze stemwijze
het

beste

garanderen.

Dergelijke

instellingen

kunnen

dan

wel

een

ondersteunende rol spelen in het voorzien van faciliteiten voor de installatie en
het gebruik van de mobiele stembus in samenwerking met de lokale overheden.
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▪

Afhankelijk van de overwegingen vanuit de organiserende overheid over het
tijdskader en de locatie van dergelijke stembus kan dit al dan niet gezien worden
als een zuivere vorm van mobiel stemmen. Een stembus voorzien op de locatie
van een instelling voor de volledige duur van de reguliere stembusgang komt
namelijk dicht bij stemmen in instellingen (als specifieke stemlocatie).

•

Mobiel stemmen houdt meerdere voordelen in.
o

Kiezers die zich (bv. om medische redenen) moeilijk of niet kunnen verplaatsen kunnen
alsnog hun kiesrecht uitoefenen.

o

De mobiele stembus biedt het voordeel meerdere locaties te bereiken op één dag om zo
de opkomst van specifieke doelgroepen te faciliteren.

o

Het biedt een solide manier van identificatie voor het uitbrengen van de stem.
Begeleidend personeel kan simpelweg overgaan tot controle van de identiteitskaart van
de kiezer en de gegevens op de kiezerslijst op het moment van de stembusgang.

•

Mobiel stemmen gaat evenwel gepaard met enkele procedurele nadelen, risico’s en wettelijke
beperkingen.
o

Mobiele stembussen zijn geen gevestigde praktijk in België. De overwegingen die aan de
basis liggen voor de introductie van mobiel stemmen zijn gebaseerd op inschattingen.
Resultaten van pilootprojecten of inschattingen op basis van ervaringen uit het buitenland
vormen de enige referentiepunten.

o

De OSCE (2020) wijst op de cruciale rol van het kiespersoneel dat de mobiele stembussen
zal begeleiden. Dit is dan ook één van de kristische punten in het proces van mobiel
stemmen. Niet adequaat functionerend kiespersoneel kan kiezers beïnvloeden,
manipuleren of foutieve instructies geven. Risico’s verbonden aan het toevoegen of
verwijderen van stembiljetten kunnen in bepaalde mate beperkt worden (cf. supra).
Beïnvloeding is moeilijker te vermijden behalve door het voorzien van meerdere
begeleiders (cf. vier-ogen-principe) en/of systematische controle door observatoren.

o

Het vertrouwen van de kiezer berust op de correcte benadering en afhandeling van het
kiesproces. Elke (gepercipieerde) schending hiervan schaadt de legitimiteit van dat proces
in zijn geheel.

o

Verder moeten het grondwettelijk kader114 en de bepalingen in het lokaal en provinciaal
kiesdecreet115 in rekening gebracht worden. De mogelijkheid om gebruik te maken van de
mobiele stembus beperkt zich tot kiesgerechtigden uit bovenstaande doelgroepen die bij
aanvraag geregistreerd zijn in de gemeente waarvoor ze hun stem uitbrengen.
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Kiesgerechtigden die zich in een instelling bevinden buiten het grondgebied van de
gemeente waar ze geregistreerd staan kunnen bijgevolg geen gebruik maken van deze
alternatieve stemwijze voor de lokale verkiezingen.
•

Voor individuele kiezers die de mobiele stembus aanvragen dienen dezelfde voorwaarden
voor attestering gehanteerd te worden als voor het stemmen per volmacht. Het wettelijk
kader is hiervoor reeds voorzien en omvat de hierboven beschreven doelgroepen.
o

Vertrekkend vanuit de individuele aanvragen voor het gebruik van de mobiele
stembus dient de gemeente de overweging te maken of de concentratie van
aanvragen samenvalt met reeds bestaande instellingen (bv. ziekenhuizen,
woonzorgcentra of penitentiaire instellingen). Vanuit de organiserende overheid kan
men er bij een groot aantal individuele aanvragen dan voor opteren om in
samenwerking met deze instellingen stembussen te voorzien voor de inwoners die
hiervoor in aanmerking komen. De lokale overheid dient evenwel in te staan voor de
organisatie van de stembusgang in dergelijk scenario.

•

Kiezers dienen zich op voorhand te registreren om de mobiele stembus te gebruiken.
o

Dit is noodzakelijk voor de bepaling van het aantal kiezers dat binnen een kieskring
bezocht moet worden op de dag van de stembusgang. Het bepaalt verder de
inschatting

vanuit

de

organiserende

overheid voor

de

voorziening

van

personeelsleden, materiaal en transportmiddelen.
o

De registratie mag zich niet beperken tot één enkel kanaal. Het voorzien van meerdere
wijzen waarop dat kan verlaagt verder de drempel tot deelname aan het kiesproces.
We vermelden hierbij dat de registratieprocedure moet toelaten om de bewijslast
voor attestering na te gaan. We suggereren enkele manieren die in Vlaamse context
gehanteerd kunnen worden.
▪

Registratie door fysieke aanmelding in het gemeentehuis: voor de doelgroep
die zich om medische redenen niet kan begeven naar de stembus vormt dit
geen toegankelijke manier van registratie.

▪

Registratie door middel van het e-loket van de gemeente in kwestie of
bestaande CSAM-mechanismen die identificatie in een online omgeving
mogelijk maken116: deze vorm van registratie is allicht het meest toegankelijk
en intuïtief voor een aanzienlijk deel van de beoogde doelgroepen. Dit los van
de middelen die hiervoor noodzakelijk zijn (eID reader, Itsme applicatie,…).
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▪

Registratie via post met inbegrip van het attest om te kunnen stemmen via
mobiele stembus: de omslag bevat dan de persoonlijke gegevens van de kiezer
en het attest gericht aan de gemeente. Dit proces heeft veel minder risico’s
tot gevolg in vergelijking met de risico’s die gepaard gaan met stemmen per
brief gezien de verificatie van de identiteit van de kiezer op het moment van
de stemming kan plaatsvinden117.

▪

Registratie via de instelling waar de kiezer verblijft: de kiesgerechtigde kan
zich op eigen initiatief registreren via de instelling. De instelling kan de
gebundelde aanvragen dan indienen bij de gemeenten die op hun beurt de
aanvragen verwerken. We verwijzen naar het eerder aangehaalde wettelijk
probleem voor inwoners die zich buiten de gemeentegrenzen bevinden van
de gemeente waar ze zijn ingeschreven.

o

De registratie kan niet, zoals in geval van de huidige volmachtenregeling, tot op een
dag voor de dag van de verkiezingen gebeuren voor alle kiezers die in aanmerking
komen. Er moet voldoende tijd gelaten worden voor de betrokken overheden om
praktische voorbereidingen te treffen voor de mobiele stembusgang. Dit scenario
opteert ervoor om verschillende tijdskaders te hanteren afhankelijk van de vragende
partijen.
▪

Instellingen die de mogelijkheid bieden aan hun inwoners om hun individuele
aanvraag via de instelling in te dienen dienen het langst op voorhand het
registratieproces te vervolledigen. Vanuit organisatorisch oogpunt stelt het de
lokale overheden in staat praktische overwegingen te maken voor de
(mobiele) stembusgang. Hierbij stellen we bijvoorbeeld een termijn voor van
10 dagen118 voor de dag van de verkiezingen om de aanvragen in te dienen.

▪

Individuele kiezers die gebruik willen maken van de mobiele stembus kunnen
dichter bij de datum van de verkiezingen hun registratie indienen. De precieze
bepaling van deze datum is afhankelijk van de capaciteit van lokale overheden
om benodigdheden voor mobiel stemmen mogelijk te maken.

▪

Ten slotte dient er een spoedprocedure te zijn voor kiezers om tot voor de dag
van de verkiezingen te registreren voor de mobiele stembus. Het gaat hier dan
om groepen kiezers die bijvoorbeeld een medisch voorval ervaren vlak voor
de dag van de verkiezingen. Afgifte door naasten is mogelijk (kopie
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identiteitsbewijs en attest) doordat de identiteit van de kiezer op het moment
van stemming opnieuw gecontroleerd wordt.
o

Het uitreiken van een bewijs van registratie kan onenigheden daarover tijdens het
kiesproces voorkomen. De vorm daarvan is gebonden aan de wijze van aanvragen.

•

De informatie ontvangen uit de verschillende registratiewijzen moet gecentraliseerd worden
bij de gemeenten en ter beschikking gesteld van de gemeentelijke hoofdbureaus. Gemeenten
voorzien minstens een mobiele stembus. Afhankelijk van het aantal kiesgerechtigden dat er
gebruik van wil maken kan dit aantal vergroot worden. De kiezers worden dan verdeeld tussen
deze stembussen op basis van hun adres (zoals bij de toewijzing van de lokalen voor de
stemafdelingen).
o

De bepaling van de route binnen de kieskring voor de lokale en provinciale
verkiezingen moet daarop afgestemd worden. Zijn er veel kiezers geconcentreerd op
één plaats (zoals bijvoorbeeld in een instelling), dan kan hiervoor een aparte stembus
worden voorzien (die eventueel ook andere instellingen op het grondgebied aandoet).
Dit benadrukt het belang van een tijdige registratie.

•

Het aangewezen tijdstip voor de rondgang van de mobiele stembus is de dag van de
verkiezingen zelf.
o

Dit biedt het voordeel dat communicatie naar de kiezers over het tijdsbestek
eenduidig en helder blijft. Vanzelfsprekend is de kiezer bekend met de locatie waar
het stemproces zich zal voltrekken nl. de aangegeven locatie bij registratie.

o

Het wettelijk kader moet niet aangepast worden om de mogelijkheid voor een
vervroegd stemmoment in te bouwen.

o

Het stemmoment voorzien op de dag van de verkiezingen draagt verder bij aan het
uitbrengen van een geïnformeerde stem. De kiezer kan nl. de volledige
campagneperiode meemaken. Dit in tegenstelling tot stemmen per brief of stemmen
voorafgaand aan de verkiezingsdag.

o

De afweging die gemaakt moet worden hierbij is het aantal bijkomende
personeelsleden dat de mobiele stembussen zal begeleiden119 .
▪

De OSCE (2020) spreekt hier van het voorzien van minstens twee
personeelsleden per stembus. In het geval van een groot aantal kiezers, zoals
in een specifieke instelling, kan ervoor geopteerd worden meerdere
personeelsleden te voorzien. Opnieuw, indien het aanbod dit toelaat.
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•

Het uitbrengen van de stem via een mobiele stembus gebeurt best via papieren stembiljetten.
Dit ligt in lijn met de aanbeveling vanuit OSCE (2020). Het verplaatsen, installeren en opstarten
van digitale stemcomputers kan te tijdrovend zijn en is gevoelig aan technische mankementen
die het proces kunnen vertragen of ondergraven.
o

Voor de lokale en provinciale verkiezingen in Vlaanderen stelt deze aanpak ons
mogelijks voor een probleem, nl. de toegenomen digitalisering van het kiesproces. Bij
introductie van de mobiele stembus als alternatieve stemwijze moet men erop
voorzien dat elke gemeente minstens één handmatig telbureau heeft dat de papieren
stembiljetten blijft hanteren. Men kan ervoor opteren om deze stemmen apart te
tellen en de resultaten bekend te maken zodat er slechts één telbureau de papieren
stembiljetten moet verwerken naast de digitale stemcomputers in de rest van de
gemeente. Clustering van de tellingen uit verschillende stembureaus, zoals vandaag
het geval is120, wordt hierdoor noodzakelijk. Het gemeentelijk hoofdbureau zou
hiervoor ook kunnen optreden. Het apart weergeven van de mobiele stemresultaten
is namelijk risicovol voor het geheim van de stemming121.

•

De voorbereidingen van het kiesproces van de mobiele stembus dienen veiligheidsaspecten in
rekening te brengen en de integriteit van het kiesproces te garanderen.
o

Afweging van het aantal geconcentreerde kiezers in instellingen dat zich registreerde
voor de mobiele stembus.

o

Voorzien van het aantal blanco stembiljetten en omslagen afgestemd op het aantal
kiezers op de uitgestippelde route122. Dit aantal moet in regel hetzelfde zijn voor de
verkiezingen van de provincieraad en gemeenteraad. Het onderscheid tussen beide
kiesbiljetten moet duidelijk zijn voor het begeleidend personeel123.

o

Ten einde fraude vanwege het begeleidend kiespersoneel tegen te gaan lijkt het
aangewezen om voor het vertrek het aantal uitgedeelde blanco stembiljetten en
omslagen vast te leggen in het bijzijn van getuigen van het respectievelijk kiesbureau.

o

De verzegeling van de mobiele stembussen moet eveneens voorzien worden op het
moment van de overhandiging van de blanco stembiljetten. Er worden twee aparte
stembussen voorzien in het kader van de lokale en provinciale verkiezingen.

o

Een laatste praktische overweging is het voorzien van het transport waarmee de
personeelsleden de mobiele stembus vervoeren124.

•

Het stemproces moet de principes van het geheim van de stemming bewaren tijdens het
uitbrengen van de stem. Begeleidend personeel moet een tijdelijke context scheppen die deze
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principes in stand houdt met respect voor de privacy van de kiezers die stemmen in de
thuissfeer.
o

In het geval van een individuele kiezer die op zijn of haar thuisadres stemt moet het
begeleidend personeel eerst nagaan of en in welke mate ze de woonst mogen
betreden van de kiezer. Deze laatste moet steeds in staat zijn om betreding tot de
woonst te weigeren (respect voor privacy) en de stemming te laten plaatsvinden aan
de ingang van de woonst. Vanuit normatief oogpunt is dit verdedigbaar maar de
praktische haalbaarheid is minder voor de hand liggend.

o

Heldere instructies voor het begeleidend personeel omtrent de procedure en de
informatie die ze moeten meegeven aan de kiezers dragen bij aan het correct en geldig
uitbrengen van de stem via de mobiele stembus. Het voorzien van contactgegevens
van de organiserende overheden om klachten te melden is aangewezen.

o

Kiezers moeten in afzondering hun stembiljet kunnen invullen. Dit dus ook zonder
familieleden of andere aanwezigen in de woning.

•

De controle van de identificatie van de kiezer moet verricht worden voor het uitbrengen van
de stem en bij aankomst van de mobiele stembus. Controle van de identiteitskaart en de
gegevens op de kiezerslijst alsook het plaatsen van de handtekening van de kiezer (al dan niet
digitaal) maken het identificatieproces op125.
o

Een digitale variant met mobiele en directe registratie van de gegevens van de kiezer
(bv. door eID lezer) kan eveneens toegepast worden. Het is onduidelijk in welke mate
er technisch materiaal voor handen is dat deze vorm van identificatie op verplaatsing
kan faciliteren.

•

Het uitbrengen van de stem gebeurt in afzondering. Kiezers die hulp nodig hebben voor het
aanduiden van de optie moeten hier evenwel aanspraak op kunnen maken.

•

De kiezer deponeert de ingevulde stembiljetten in een daartoe verkregen omslag en deze
wordt gesloten en verzegeld door de kiezer (of in bijzijn van die kiezer indien deze daartoe niet
in staat is) en gedeponeerd in de stembussen in diens bijzijn.
o

Het kader moet evenwel anticiperen op contexten die dergelijke deponering in bijzijn
van de kiezer moeilijker maken of niet toelaten (Bv. bedlegerige kiezers).

o

Alle ongeldige of beschadigde stembiljetten moeten geregistreerd worden door het
begeleidend personeel. Op die manier kan men bij telling het aantal stembiljetten
verklaren.
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•

Er moeten procedures voorzien worden die het begeleidend personeel toelaten om de
stembusgang te staken wanneer niet aan de minimale voorwaarden kan worden voldaan om
deze integer te laten plaatsvinden. Een specifieke situatie is deze waarbij de kiezer geen
gehoor geeft op het thuisadres. De kiezers die in dit soort omstandigheden niet kunnen thuis
kunnen stemmen moeten de mogelijkheid krijgen zich binnen de daartoe voorziene uren
alsnog naar het stembureau te begeven.

•

Na het vervolledigen van de ronde door het begeleidend personeel keert de mobiele stembus
terug naar het aangewezen telbureau. Het is aangewezen een richtuur te voorzien waarbinnen
de mobiele stembussen binnen moeten komen zodat de begeleiders kunnen anticiperen of ze
alle kiezers op hun route tijdig zullen bereiken. Een reserveploeg met mobiele stembus wordt
best voorzien om in te spelen op onvoorziene omstandigheden.
o

Bij aankomst moet men overgaan tot de controle van de identificatiegegevens en
kiezerslijsten, de telling en opname van het aantal blanco of ongeldige stembiljetten,
en het overdragen van de stembussen.

o

De omslagen worden geopend en de stembiljetten worden gemengd onder de andere
uitgebrachte stemmen.

•

Deze stemwijze vergt een organisatorisch nieuwe procedure die een grotere nood aan
personeel op de dag van de verkiezingen impliceert. Voorts hangt de integriteit van het
kiesproces af van het functioneren van deze personeelsleden. Foutief handelen t.a.v. kiezers
ondermijnt het vertrouwen in het kiesproces en bij uitbreiding de volledige verkiezing. Een
centraal contactpunt waarvan de gegevens meegaan bij bv. registratie, kan mogelijke
wanpraktijken opsporen.

•

Het voorzien van observatoren (i.e. de getuigen) die eveneens mobiel zijn en doorheen de dag
van de verkiezingen controle uitvoeren kan de opvolging van het proces ten goede komen.

•

Informatie en voorlichting omtrent wie er in aanmerking komt voor deze stemwijze, hoe men
registreert en hoe het proces verloopt en wie verantwoordelijk is voor de begeleiding zijn
essentieel om bovenstaande stemwijze als waardig alternatief te beschouwen voor het
stemmen per volmacht. Deze stemwijze is inherent verbonden aan het betreden van (een deel
van) de leefomgeving van de kiezer. Voor bepaalde groepen kiezers kan dit als eigenaardig of
bedreigend overkomen bij de introductie van deze stemwijze. Stapsgewijze verklaring van het
proces en de waarborgen die de kiezer heeft om zijn of haar private sfeer te beschermen zijn
bijgevolg van belang.
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•

Het gebruik van het stemmen via een mobiele stembus moet systematisch bijgehouden
worden en deze cijfers moeten op geaggregeerd niveau bekend gemaakt worden. De lokale
overheden registreren het aantal aanvragen en de telbureaus het effectief gebruik van de
mobiele stembus. Dit verhoogt de transparantie van, het toezicht op en de mogelijkheid tot
geïnformeerd beleid over deze stemwijze.

•

Stemmen via een mobiele stembus kan door middel van een proefproject opgezet worden in
een selectie van Vlaamse gemeenten tijdens de eerstkomende lokale verkiezingen. Na
evaluatie van deze proefprojecten kan dan overwogen worden om deze mogelijkheid uit te
breiden naar anderen gemeenten en de daaropvolgende lokale verkiezingen. Bovenstaande
overwegingen en keuzes dienen dan herbekeken te worden. Dergelijke geleidelijke invoering
in tijd en ruimte kan het vertrouwen in de integriteit van deze stemwijze versterken.

114

Artikel 62 van de Belgische Grondwet stelt: ‘De stemming is verplicht en geheim. Zij heeft plaats in de
gemeente, behoudens de bij de wet te stellen uitzonderingen’. Mobiel stemmen valt hier in principe onder
(doordat de stembus zich binnen de gemeente verplaatst).
115
Artikel 130 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet stelt: ‘De kiezer kan alleen zijn stem uitbrengen voor een
verkiezing waarvoor hij is opgeroepen. Hij stemt in de gemeente en, in voorkomend geval, in het stadsdistrict
waar hij op de kiezerslijst is ingeschreven’.
116
In het geval van het voorzien van online registratie voor de mobiele stembus dient men een apart platform of
onderdeel van het huidig Mijn Burgerprofiel op te maken. De ingegeven informatie moet dan verzameld worden
op één centrale server waar gemeenten toegang toe hebben voor de kiezers die zich in hun kiesdistrict bevinden.
117
We kiezen hier dus niet voor telefonisch registratie aangezien er geen manier is om het bewijs voor te leggen
dat nodig is bij attestering.
118
Deze termijn werd geïnspireerd door het tijdskader in verschillende lidstaten van de Europese Unie die mobiel
stemmen mogelijk maken. Het ruimste tijdskader vinden we in Bulgarije waar kiezers ten laatste 14 dagen voor
de verkiezingen moeten registreren voor de mobiele stembus.
119
In het licht van de evaluatie n.a.v. de lokale en provinciale verkiezingen van 2018 door ABB vormt dit bij de
introductie van het mobiel stemmen allicht een van de grootste knelpunten.
120
Concreet gaat het hier om 3 stembureaus per telbureau.
121
Dit kadert eveneens in de discussie omtrent het ‘fijnmaziger bekendmaken van resultaten’ n.a.v. verschillende
conceptnota’s vanuit de meerderheidspartijen in het Vlaams parlement. Tijdens de hoorzitting omtrent de
conceptnota’s wezen Prof. Dr. Herwig Reynaert en Prof. Dr. Stefaan Fiers op de mogelijke risico’s verbonden
aan dit fijnmaziger bekend maken van de verkiezingsresultaten voor het stemgeheim (Vlaams Parlement, 2022b).
122
Hier kiezen we uitdrukkelijk niet voor het verzenden van stembiljetten en kiesmateriaal voor de dag van de
verkiezingen. Dergelijke zending zou bijkomende beveiliging vragen tegen beïnvloeding vanuit het kiespersoneel
aangezien kiezers hun stem op voorhand uitbrengen. Echter creëert dergelijke aanpak nieuwe risico’s die
gelijkaardig zijn aan het stemmen per brief alsook het risico op family voting of beïnvloeding vanuit de naaste
sfeer.
123
Men kan hier opteren voor verschillende kleuren van omslagen die het begeleidend personeel meekrijgt. Deze
aanpassing vereist echter een aanpassing van het wettelijk kader.
124
Bulgarije voorziet bijkomende beveiliging door begeleiding van het transport door veiligheidsdiensten.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.07.2022

Alternatieven van en voor het stemmen per volmacht

pagina 128 van 170

125

Hier opteren we niet voor het systeem waarbij er twee omslagen gebruikt worden waarbij de buitenste de
identificatie van de kiezer bevat. Gezien het aantal omslagen dat in dit scenario nodig zou zijn voor de lokale en
provinciale verkiezingen (per kiezer vier omslagen) en de vertraging en gevoeligheid voor fouten die dit zou
betekenen voor het proces laten we deze optie achterwege.
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9 STAKEHOLDERTOETSING

In deze sectie bespreken we de resultaten van de toetsing van de ontwikkelde scenario’s bij de
stakeholders in de organisatie van de lokale verkiezingen in Vlaanderen. Zoals aangegeven bij de
uiteenzetting van dit werkpakket, hebben we deze toetsing uitgevoerd door middel van twee
klankbordgroepen (alle scenario’s) en een aanvullende toetsing (stemmen per brief). Elk van deze
toetsingen werd zo aangepakt dat de deelnemers op voorhand een uitgeschreven synthese kregen van
het doel en het opzet van het onderzoek en de betrokken scenario’s. Tijdens de toetsing werden deze
beknopt toegelicht door de onderzoekers waarna de deelnemers konden tussenkomen. De
waarnemers informeerden, verduidelijkten en/of brachten aandachtspunten aan. De toetsingen
werden opgenomen in functie van de rapportage. Dit met de expliciete toestemming van de
deelnemers126. Alle tussenkomsten worden echter anoniem weergegeven.

We kiezen ervoor om de resultaten samen te bespreken met de verschillende scenario’s als
referentiepunt. We werken dus niet per toetsing. Hoewel de eerste klankbordgroep (met
burgemeesters of hun plaatsvervangers en de VVSG) een meer politieke en/of generieke visie bood en
de tweede (met leden van het gemeentelijk hoofdbureau en gemeentelijke coördinatoren
verkiezingen) een meer ambtelijke en/of specifieke, vonden we echter heel wat gelijkaardige
tussenkomsten. Deze kunnen we dus samenbundelen. De insteken vulden elkaar daarnaast vaak aan
zonder veel tegenspraak (waarbij elke actor bedenkingen maakte vanuit de eigen positie en rol in de
organisatie van de lokale verkiezingen). Er waren echter ook verschillen te bemerken al naar gelang de
insteek. Die speelden soms bij dezelfde aspecten. Bij uitgesproken aandachtspunten voor een
bepaalde groep of wanneer de tussenkomsten betekenisvol afweken, geven we dit dan ook aan (door
KBG1 of KBG2 te vermelden). We werken analoog voor de aanvullende toetsing (AT).

We bespreken eerst de algemene bedenkingen die de deelnemers formuleerden als reflecties op het
doel en het opzet van het onderzoek of aan het einde van de klankbordgroepen en de aanvullende
toetsing. Vervolgens gaan we in op de tussenkomsten per scenario. Deze starten vanuit de meer
overkoepelende overwegingen en vullen dat aan met beschouwingen over specifieke aspecten van het
betrokken scenario (in de volgorde van de uiteenzetting). De tussenkomsten worden zo thematisch
gebundeld (en niet per deelnemer). Hoewel we daarbij dus redactioneel ingrijpen, blijven we dicht bij
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de bewoordingen van de deelnemers om hun tussenkomsten zo getrouw mogelijk op te nemen. We
vatten deze wel samen (op basis van de transcripties van de opnames van de toetsingen). Redactionele
verduidelijkingen zetten we in cursief127.

9.1
•

ALGEMENE BEDENKINGEN

De literatuurstudie vertrekt vanuit de lokale verkiezingen in Vlaanderen en vergelijkt deze met de
praktijken in het buitenland. De vraag is in welke mate dit rekening houdt met de algemene situatie
in België (voor de bovenlokale verkiezingen en eventueel de lokale verkiezingen in de andere
Gewesten). De volmachtregeling verschilt immers voor de verkiezingen die de federale overheid
organiseert (en in de andere Gewesten). Deze verschillen zullen in de toekomst mogelijk
toenemen. De federale regering en administratie zouden enkel de verklaring op eer willen
behouden en de overige attestering afschaffen (dit is het omgekeerde van de regeling bij de lokale
verkiezingen in Vlaanderen waar men die verklaring juist recent heeft geschrapt). Er is vooral
bezorgdheid over de Belgische kieswetgeving die de Vlaamse kiezers ook zullen tegenkomen
(minder over de regelgeving in de andere Gewesten ook al hanteert Wallonië bijvoorbeeld een
ander systeem). Gemeenten zullen de volmachtregeling dus ook verschillend moeten organiseren.
Buiten de lokale verkiezingen blijft de opkomstplicht wel bestaan (en dit grijpt in op de
volmachtregeling).

•

Het moet kiezers zo gemakkelijk mogelijk worden gemaakt. Gelijklopende regelingen helpen
daarbij. In 2024 vinden er verkiezingen plaats voor verschillende niveaus gespreid over enkele
maanden in hetzelfde jaar. Wanneer de volmachtregeling voor de bovenlokale en lokale
verkiezingen verschilt, kan dit voor verwarring zorgen. Dit geldt enerzijds voor de kiezers. Burgers
begrijpen het waarom van deze verschillen niet (bijvoorbeeld wanneer men voor de ene verkiezing
aan minder regels gebonden is dan voor de andere). Maar ook voor de gemeenten die dit moeten
ondersteunen (in welke gevallen kan er een volmacht tot stand komen, met welke procedures
wordt dit geregeld, etc.?). Er zijn in het federale België al naar gelang het verantwoordelijke
bestuursniveau sowieso veel afwijkende procedures in de organisatie van de verkiezingen. Deze
niveaus plegen daartoe wel veel overleg. Bij de aanbevelingen over de scenario’s moet er dus
worden opgemerkt dat wijzingen voor de lokale verkiezingen kunnen maar niet voor de andere
verkiezingen ook al worden ze in de praktijk door dezelfde gemeenten georganiseerd.
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•

De scenario’s zijn nu ontwikkeld met de gemeenteraadsverkiezingen als primair referentiepunt.
Men moet er rekening mee houden dat de ontwikkelde scenario’s ook zullen gelden voor de
verkiezingen van de stadsdistricten (vandaag in een gemeente) en de provincieraadsverkiezingen
(in alle gemeenten).

•

Er zijn in ons land gemeenten waar er op papier wordt gestemd en waar dat digitaal gebeurt. Dit
zorgt voor heel wat verschillen. In het laatste geval moet er in heel wat scenario’s bijvoorbeeld een
papieren procedure worden toegevoegd. Het is niet vanzelfsprekend het ene in het andere te
integreren. Het betekent ook een stap terug in de digitalisering van het kiesgebeuren.

•

De onderzoekers hebben bij de bespreking van het doel en het opzet van het onderzoek aangegeven
waarom het stemmen via het internet niet als een volwaardig en integraal alternatief kan worden
gezien voor het stemmen per volmacht. Er is een steeds groter spanningsveld tussen wat burgers
verwachten van een overheid en wat deze kan bieden. Theoretische discussies over het geheim
van de stemming en de moeilijkheden om te stemmen per eID hebben hun nut. Vandaag gebruikt
men de eID zowat overal: bij de belastingaangifte, de dokter of de bibliotheek. Om te stemmen
gaat dit echter niet. Dat is dan ‘onmogelijk’. Mensen begrijpen en aanvaarden dat niet meer. De
vier scenario’s zijn allemaal valabel maar de meest eenvoudige oplossing van het stemmen met
een eID, daar gaat men niet op in. Daar zal men steeds meer kritiek op krijgen. Het is de weg die
de meeste mensen willen128.

•

In verschillende scenario’s is er sprake van een voorafgaande registratie. Men moet trachten dit
via Mijn Burgerprofiel zoveel mogelijk gelijk te trekken voor alle gemeenten (veeleer dan dat
gemeenten voor al deze aangelegenheden hun eigen e-loket zouden moeten bijwerken). Waar
men digitaal stemt kan men daarin verder gaan dan waar dat op papier gebeurt. Dit platform zou
overigens ook kunnen helpen voor de duplicaten van de oproepingsbrieven voor de kiezer (in het
licht van de problematiek met de postbedeling bij de vorige verkiezingen). De oproeping van
voorzitters en bijzitters voor de stembureaus zal wellicht wel een voornamelijk papieren proces
blijven.

9.2
•

SCENARIO 1. STEMMEN PER VOLMACHT

De mogelijkheid om te stemmen per volmacht moet men behouden. Het loont de moeite om erin
te blijven investeren.
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•

Sommige actoren zijn er voorstander van om de toegang en het gemak voor de kiezer nog te
vergroten: is het een idee om de verklaring op eer (die nu is afgevoerd) terug in te voeren als de
enige staving die we verwachten om van een volmacht gebruik te maken? D.i. de omgekeerde
bewijslast (i.p.v. de stapels attesten die nu circuleren). Men zou dit kunnen controleren met
steekproeven. Dit is de piste die nu federaal voorligt. Een stap verder geeft iedereen het recht om
bij volmacht te stemmen en de uitoefening daarvan vrij te laten. De reden hoeft dan niet bekend
gemaakt te worden. Hier staat wel de vrees voor misbruik tegenover. Dit ligt politiek gevoelig
(elementen aangedragen in de discussie rond de wenselijkheid van het stemmen voorafgaand aan
de verkiezingen – KGB2). Kandidaten bij de verkiezingen zullen nu vaak ook zelf een volmacht
uitoefenen voor een andere kiezer of dit door hun omgeving laten doen (KBG1).

•

Bemerkingen bij het zoeken naar alternatieven van en voor de stemwijze vanuit de in de toelichting
geschetste nadelen. Is er een probleem? De huidige methode is gekend en niet moeilijk te
begrijpen of ingewikkeld. Er komen weinig signalen dat er wrevel zou zijn over het feit dat de stem
gekend is of de gevolmachtigde anders stemt dan men wil. Moet hieraan gemorreld worden? Of
gaat het om theoretische onderbouw voor wat in de praktijk niet als een nood wordt aangevoeld?
De volmachtregeling is een vertrouwenskwestie. Dit speelt ook wanneer men zich in het stemhokje
laat bijstaan. Het geheim van de stemming mag in deze discussie omzeggens verwaarloosd
worden. Er zijn hier weinig klachten over bij de gemeente. Sommige mensen zullen wellicht geen
volmacht geven omdat ze hun stem niet willen prijsgeven of het correct uitbrengen daarvan niet
vertrouwen. Er is wel de rem van één volmacht per kiezer.

•

Tegelijk is het niet steeds eenvoudig om gevolmachtigden te vinden. Er is vaak discussie over het
ronselen van volmachten. Maar er is ook een andere kant. Mensen willen een stem uitbrengen
maar geraken fysiek niet in het stemhokje en vinden geen gevolmachtigden. Ze geven het dan op.
Bezorgdheid is dat bij de afschaffing van de opkomstplicht veel mensen niet meer zullen meedoen.

•

Voor het alternatief van het stemmen per gezant (en ingeval van een digitale procedure). Wat
wanneer er slechts een beperkt aantal stemmen per gezant zou toekomen? Hoe gaat men deze
dan verwerken (in het licht van het geheim van de stemming)? Bij digitaal stemmen zouden deze
manueel moeten worden heringevoerd in het digitale systeem (dit is een veiligheidszwakte).

•

De integratie van de oproepingsbrief en (de informatie op) het volmachtformulier is een goed idee.
Dit kan misschien via Mijn Burgerprofiel. Zo kan men het de burger gemakkelijker maken en hem
of haar sturen in wat er moet ingevuld worden en welke documenten er eventueel moeten worden
opgeladen. Misschien kan men daar ook in laten aangeven aan wie de burger de volmacht wil
toekennen. Een gemeentelijke dienst kan het geheel goedkeuren. Men moet dus trachten zoveel
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mogelijk de volmachtregeling te integreren in dit platform. Een stap verder (bijvoorbeeld voor een
kiezer die op de dag van de verkiezingen in het buitenland verblijft) is de burger op voorhand laten
stemmen via Mijn Burgerprofiel. Zo sluit je het geven van een volmacht en de problematiek van
de confidentialiteit uit. Dit zal waarschijnlijk de meeste categorieën vatten voor wie de volmacht
van toepassing is. Voor mensen met een lagere digitale geletterdheid kan je proefsessies
organiseren (cf. algemene bedenkingen – vijfde bullet).
•

Voor gemeenten die op papier stemmen wordt het lastiger om in een aantal van die evoluties mee
te gaan. Mijn Burgerprofiel is nog steeds niet voor iedereen toegankelijk (zeker in de grote steden).
Men zou het volmachtformulier wel op de oproepingsbrief kunnen integreren (vergelijkbaar met
het kunnen doorgeven van een ophaling van een aangetekende zending). De attesten kunnen dan
achteraf worden toegevoegd. Dit kan wel problemen scheppen voor de attesten die burgers
moeten aanreiken en die een handtekening van een gemachtigd ambtenaar of de burgemeester
vergen.

•

Bij het aanbieden van bepaalde elementen online moet men sowieso wel rekening houden met
een behoorlijk grote groep oudere kiezers. Het aanbod op papier moet dus blijven.

•

De kans bestaat dat de integratie van de oproepingsbrief en het volmachtformulier de stemwijze
zal stimuleren. Een stakeholder vreest dat de procedure naar analogie met de stempas zoals in
Nederland zelfs aanleiding zal geven tot het ronselen van volmachten (indien men dit beperkt tot
louter gegevens van volmachtgever en gevolmachtigde opnemen). In Nederland moet men geen
reden van volmacht aangeven. Dit is wel gemakkelijk maar staat op gespannen voet met het idee
van het inperken van de volmachtregeling. Tegelijk zal het verdwijnen van de opkomstplicht de
vraag naar volmachten wellicht verminderen.

•

Op de oproepingsbrief van de gevolmachtigde wordt nu mits een stempel aangemerkt ‘heeft bij
volmacht gestemd’ (om te vermijden dat er meer dan een volmacht zou worden uitgeoefend). Dit
is eigenlijk niet correct. Wie dit leest en de procedure niet kent zou kunnen denken dat dit om de
volmachtgever gaat. Deze tekst zou best aangepast worden (op de verschillende niveaus). Hier
wordt overigens over nagedacht (met taaladvies). Men heeft nog geen sluitende formulering
gevonden (‘heeft volmacht uitgeoefend’).

•

Het intrekken van volmachten is geen probleem zolang mensen overeenkomen. Als men hier niet
in slaagt en men voorziet in een procedure om de volmacht in te trekken, kan men wel
geconfronteerd worden met een situatie waarbij de volmachtgever en de gevolmachtigde komen
opdagen bij het stembureau en er betwistingen ontstaan. Dit moet men waterdicht kunnen
regelen. Lastig is bijvoorbeeld wanneer de gevolmachtigde als eerste stemt op de verkiezingsdag

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.07.2022

Alternatieven van en voor het stemmen per volmacht

pagina 134 van 170

terwijl de volmachtgever deze eigenlijk heeft ingetrokken. Men kan dergelijke situatie moeilijk
rechtzetten. Het intrekken is op vandaag niet geregeld. Eens het formulier ingevuld en (met attest)
met de gevolmachtigde meegegeven, kan men het niet meer intrekken. Indien men dit wil regelen
is een procedure noodzakelijk die ook voorafgaande registratie van de volmachtregeling vraagt.
•

De gevolmachtigde moet vandaag stemmen in het stembureau van de volmachtgever.
Gevolmachtigden moeten soms naar twee stembureaus. Dit is niet eenvoudig wanneer deze
verspreid liggen over het grondgebied van de gemeente.

•

De regeling vraagt afstemming met het proefproject nieuwe stemprocedure (o.m. het principe van
een stemlokaal naar keuze). Er is vanuit een gemeente een pleidooi voor het werken met
stemlocaties i.p.v. stembureaus. Dit verhoogt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om per volmacht
te stemmen. Men is er daarbij voorstander van om kiezers te laten stemmen in een gebouw naar
keuze (m.i.v. de gevolmachtigden). Aan kiezers zou dan wel gevraagd worden op voorhand te
melden waar ze willen stemmen (KBG2).
o

De mogelijkheid hangt ook samen met het digitale stemmen. Op basis van de kiezerslijsten
kan men bijhouden of er een volmacht is toegekend en dit opvolgen in het stembureau.
Ook de bijhorende aanstippingslijsten moeten dan elektronisch beschikbaar zijn over alle
bureaus heen op die locatie. Je krijgt zo een centrale aanstippingslijst. Kiezers kunnen met
de eID inloggen en hun aanwezigheid wordt aangeduid. Dit gaat gepaard met enkele
aandachtspunten zoals de verdeling van de stemafdelingen of de kwaliteit van de
internetverbinding in de stembureaus. Daarbij moet er gekeken worden naar de
stembussen als digitaal eiland. Men kan deze niet via wifi verbinden (gevaar hacking, cyber
attacks). Dit kan eventueel wel via de kabel voor de pc’s van de voorzitters van de
stembureaus.

o

De vraag is hoe dit opgezet kan worden in de gemeenten die stemmen op papier. Indien
men zich kan aanbieden in een stemlokaal naar keuze, hoe organiseert men de aanstiping
van aanbieding dan (deze gebeurt nu immers op papier)? Indien men hiervoor opteert kan
men niet meer werken met aanstippingslijsten per stembureau. Dit vereist het alternatief
van een stempas of een digitale kiezerslijst (die elk stembureau kan raadplegen).

•

Er kan worden nagegaan of het proces-verbaal dat de voorzitters van de stembureaus opmaken
de basis zou kunnen zijn voor het bijhouden van het gebruik van de volmachten. Hierop zou
immers het aantal uitgeoefende volmachten moeten staan. Dit lijkt de gemakkelijkste manier om
dit te documenteren. Wel is het zo dat dit om een manueel geschreven aantal gaat. Het proces-
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verbaal komt bij de gouverneur terecht en hier wordt verder doorgaans niet veel meer mee
gedaan.

9.3

•

SCENARIO 2. STEMMEN VOORAFGAAND AAN DE
VERKIEZINGSDAG

Voor dit soort scenario’s moet men goed de kosten en de baten afwegen. Bijvoorbeeld naar
doelgroepen die men daarmee wil en kan bereiken om in eigen persoon te laten stemmen (vs. wat
dit van de gemeenten organisatorisch en praktisch vraagt).

•

Stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag is theoretisch te doen maar zal wel druk geven op
de organisatie van de verkiezingen. Dit vooral voor de gemeenten vanuit hun logistieke nabijheid.

•

Een gemeente is voorstander om dit in te voeren (KBG2). De beoogde doelgroep is in het scenario
nog beperkt. Men zou dit ruimer kunnen zien. Men kan bijvoorbeeld een stemcomputer plaatsen
in een woonzorgcentrum op de voorziene woensdag. Bewoners van die centra hebben vaak
mobiliteitsproblemen op de verkiezingszondag. Zo wint men kiezers bij die ook willen gaan
stemmen. Voor andere categorieën mensen kan men een stemcomputer installeren in het
gemeentehuis. Het inzetten van overheidspersoneel voor de vervroegde stemming lijkt wenselijk
maar dan ook over de gemeentegrenzen heen (dus ook medewerkers die er niet gedomicilieerd
zijn). Er zijn wel aandachtspunten:
o

Punt is dat men dit dan in elk (publiek) woonzorgcentrum moet aanbieden. Dit vraagt zeer
veel personeelsinzet. Besturen proberen nu al hun stembureaus zo dicht mogelijk bij
woonzorgcentra te installeren. In sommige gemeenten wordt er zelfs in woonzorgcentra
gestemd (als regulier stembureau ingericht). Deze optie is echter minder evident daar
waar er digitaal wordt gestemd (door de doelgroep). Niet alle mensen in de
woonzorgcentra zijn daar overigens ook gedomicilieerd. Woonzorgcentra blijven wel
belangrijk. Er zitten vaak zorgbehoevenden die zich niet fysiek naar het stembureau
kunnen verplaatsen.

o

Een aantal andere bevolkingscategorieën (bedlegerig, in het ziekenhuis, studenten) kan
men hier wellicht niet mee bereiken. Dus het dekt niet de hele doelgroep. Het kan
natuurlijk wel als een extra. Dit zal ook samengaan met of men op papier of digitaal stemt
(cf. volmachtregeling via Mijn Burgerprofiel).
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o

Men heeft dan een volwaardig stembureau nodig op die locaties. Niet per definitie
bemand door de gebruikelijke zes personen maar wel met voldoende toezicht op de
stembusgang.

o

Er is geen overschot aan stemcomputers maar het zou wel moeten lukken om deze te
verhuizen tussen de voorziene woensdag en de reguliere zondag.

•

De regeling blijft best een uitzonderingsprocedure. Enkel voor wie om een beperkt aantal redenen
op de dag van de verkiezingen niet kan gaan stemmen. Men zal zo het stemmen voor mensen die
in het verkiezingsweekend werken in ploegen of op reis zijn vergemakkelijken maar voor anderen
niet. De stemwijze is dus een gedeeltelijke oplossing voor het probleem van de doelgroep.

•

De beoogde doelgroep blijft in grote steden echter zeer breed (haast iedereen kan er potentieel
voor in aanmerking komen). Er blijft een betekenisvol (organisatorisch en praktisch) verschil voor
die grote steden zeker wanneer er op papier wordt gestemd.

•

Het regelen van de registratie is de grootste verwerkingsoperatie. Zeker wanneer een dienst
bevolking dit er moet bijnemen. Dit is eigenlijk ook iets voor Vlaanderen (bijvoorbeeld naar de
ontwikkeling van een platform). Toch blijft het niet simpel voor de gemeenten om dit op te volgen.
Wat met wie zich registreert en alsnog kan op de verkiezingsdag? Kan men dit herroepen of niet?
Worden de geregistreerde kiezers verwijderd van de aanstippingslijsten? Wat indien zij dan niet
vooraf stemmen maar dit alsnog op de verkiezingsdag willen doen? In principe moet men dan naar
het normaal voorziene stembureau gaan (terwijl men geacht werd te kiezen in het vervroegd
stembureau). Dit roept dus heel wat complexiteit op. De werklast voor de gemeenten verhoogt in
ieder geval. Het gaat immers om een bijkomende registratie op een week van de verkiezingen.
Zeker wanneer dit gericht is op bepaalde doelgroepen die dan moeten bewijzen dat ze niet in staat
zijn op de verkiezingsdag zelf te stemmen. Er is binnen de huidige regeling bijvoorbeeld al een hoge
werklast door de verklaringen op eer en/of bewijzen dat men op de verkiezingsdag in het
buitenland verblijft. De registratie is wel van belang om oneigenlijk gebruik van de stemwijze te
voorkomen.

•

Door de vervroegde stemming zal men de kiescampagne voeren terwijl het stemproces al bezig is.
Dit is in België vandaag niet echt bespreekbaar. Het zou een cultuuromslag betekenen. Rond het
bureau voor de vervroegde stemming zou er een soort van campagnevrije zone moeten komen
waar de partijen en kandidaten zich mits onderlinge afspraken aan houden.

•

Men mag daarbij niet te licht gaan over de impact op de retroplanning. Vaak telt elk uur in de
gemeente. Een stemlokaal op woensdag klaar hebben betekent bijvoorbeeld een week vroeger
met alles beginnen (m.i.v. lokalen in beslag nemen, wifi en ICT op orde zetten).
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•

De vraag is of men ook elders niet in tijdsnood komt. Digitale bestanden en gedrukte stembrieven
moeten nu vroeger klaar zijn. Daar zit al weinig rek op (door het voorafgaande proces en de
retroplanning). De marges tussen bestanden leveren en sticks maken of om de stembiljetten te
drukken is niet groot. Indien de verkiezingen vroeger komen mag er niets verkeerd lopen of er
komt nachtwerk aan te pas.

•

Gelet op de retroplanning is het juist goed om dicht bij de verkiezingsdag te blijven. Dat heeft
echter ook een keerzijde. Naarmate men dichter komt bij de verkiezingsdag vermindert mogelijk
het nut van het voorafgaand stemmen. De kans zou kleiner kunnen worden dat kiezers dan
effectief zelf kunnen gaan stemmen.

•

In een grote stad zit men al snel aan tien tot vijftien stembureaus voor een vervroegde stemming.
Dan organiseert men haast twee verkiezingen. Men zou dit wel in een proefproject kunnen
uittesten in een kleinere gemeente met minder kiezers.

•

Lastig organisatorisch aan te pakken (zeker in een grote stad). Weken voordien zijn organisatorisch
druk voor de samenstelling van de reguliere stembureaus en telbureaus. Voorzitters moeten ook
nog een aparte opleiding krijgen. Zo wordt het kort dag voor een vervroegde stemming.

•

Men zal mensen moeten oproepen en vinden die in deze stembureaus zetelen (de leden van de
hoofdbureaus zullen dit ook langer moeten doen). Indien de vervroegde stemming een dag(deel)
omvat zal dit mogelijk meevallen. Bij loting van burgers impliceert het wel een dag(deel) verlof
nemen op woensdag. Bij het oproepen van voorzitters (en bijzitters) voor de stembureaus kijkt
men naar bepaalde beroepsgroepen (en dit zou ook inwerken op het voorstel in het scenario). Dit
kan echter niet zo eenvoudig worden vastgesteld en actueel gehouden (cf. rijksregister of
gemeentelijke bevolkingsregister – Vlaanderen kan hier voor het aan haar verbonden personeel
wel een inspanning voor doen). Beroepen worden ook niet steeds accuraat of verplicht
bijgehouden. Men zou hier naar gemeenten (bijvoorbeeld al voor het tewerkstellingsniveau van
hun eigen personeel) een verplichting van kunnen maken. Dit kan dan naast de Vlaamse
inspanningen langsheen het Agentschap voor Binnenlands Bestuur worden gelegd.

•

Het bijwerken van de kiezerslijsten is te doen als er voldoende tijd is tussen de voorafgaande en
de eigenlijke verkiezingsdag. In grote steden die stemmen op papier vraagt het aanpassen van de
kiezerslijsten (die als aanstippingslijsten kunnen dienstdoen) en deze actueel houden tot op de dag
van de verkiezingen wel heel wat werk. Specifiek aandachtspunt: wat met mensen die tussen de
dag van de vervroegde stemming en de verkiezingsdag van de kiezerslijsten geschrapt worden?
Wanneer de stem is uitgebracht telt deze. Deze problematiek stelt zich nu ook al bij juridisch
gemotiveerde schrappingen.
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•

Sommigen zien een vervroegde digitale stemming als ‘te doen’. Anderen noemen deze ‘praktisch
moeilijk haalbaar’ (KBG2). Het vraagt wel de aanmaak van een extra stembureau, met aparte sticks
die men afzonderlijk kan afsluiten. Hierna kan men deze niet meer heropenen. Men zit met het
probleem van de bewaring van deze sticks. Men moet ze vermengen met deze die de andere
stemresultaten bevatten. Er zijn vragen bij de beveiliging van het verkiezingsmateriaal (digitaal en
op papier).

•

Men ziet een probleem van informatieoverdracht. Men moet de mogelijkheid en de voorwaarden
aan veel kiezers laten weten waarbij er uiteindelijk maar weinig in aanmerking komen voor het
vervroegd stemmen. Men kan heel veel vragen verwachten waarbij de gemeente mag uitleggen
waarom het wel of niet kan. Dit is geen simpele boodschap die men vroeg genoeg moet brengen
en waarbij men vaak kiezers zal moeten afwijzen. Het is ook niet per se een oplossing voor
studenten, mensen met een beperking of wie op reis is. De vraag is dan: voor hoeveel personen
bedenken we iets ingewikkelds waarvoor we vandaag al het alternatief hebben van de volmacht?
In Nederland heeft men het vervroegd stemmen ingevoerd in de context van Corona (om de
opkomst te spreiden). Mocht dit voor iedereen kunnen (een tweede verkiezingsdag) dan zou dit
mogelijk simpeler zijn dan het te beperken tot één doelgroep. Zoals in het scenario vraagt dit veel
toelichting en communicatie om de verwachtingen te temperen.

•

Indien men aparte resultaten per stembureau wil blijven bekendmaken moet men bij een papieren
stembusgang de vooraf uitgebrachte stembiljetten haast kunnen merken (met het stembureau
waar men op de verkiezingsdag zelf had moeten stemmen). Digitaal is dit mogelijk minder een
probleem (het record zou een stembureau kunnen inhouden). Het merken van een stembiljet is
echter gevaarlijk (de kieswetgeving verbiedt dit). Digitaal kun men dit ook niet zomaar opvolgen
(de lezing van het stembiljet is optisch en koppelt geen naam of plaats aan de stem)129.

9.4
•

SCENARIO 3. STEMMEN PER BRIEF

Enkele deelnemers pleiten voor de introductie van het stemmen per brief als alternatieve
stemwijze (KBG 1) of zien het als geschikt alternatief voor het stemmen per volmacht. Een van de
argumenten luidt dat veel andere Europese landen het eveneens toepassen (cf. Duitse
parlementsverkiezingen tot de helft van de kiezers). Het tegenargument van praktische
onhaalbaarheid is daarom minder van toepassing. Waarom kunnen wij het dus niet? Daarnaast
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lost deze stemregeling veel problemen van de volmachtenregeling op. Een combinatie tussen
beide zou eveneens kunnen volgens een respondent. Mits het in acht nemen van bepaalde
voorwaarden biedt het zelfs een (betere) mogelijkheid om het stemgeheim te vrijwaren.
Benoemde risico’s moeten zeker in acht genomen worden maar mogen invoering niet in de weg
staan. De barcode en de tracering die het impliceert vangen reeds enkele van deze risico’s op.
Het risico op beïnvloeding van de uitslag voor de lokale en provinciale verkiezingen is minder groot
gelet op de beoogde doelgroep van kiezers en de kans dat hierbij iets misloopt. De mogelijke
kostprijs is hier minder relevant, ook elektronische of digitale verkiezingen kosten geld. Deze
stemwijze is laagdrempelig en heeft het potentieel om een grote groep kiezers in Vlaanderen te
bereiken mits eenduidige afbakening van de groep kiezers die hiervoor in aanmerking komt.
•

Andere deelnemers wijzen op de onhaalbaarheid van de procedure wegens de hoge mate van
complexiteit. Sommigen geven aan absoluut geen voorstander te zijn van deze regeling en willen
dergelijk scenario niet toepassen. Er zijn andere pistes voor mensen die niet kunnen stemmen,
zoals de eerder aangehaalde scenario’s (1 & 2).

•

Ervaringen met de huidige procedure voor Belgen die stemmen vanuit het buitenland wijzen op
de uitdagingen die deze stemwijze met zich meebrengt (KBG2). Men stelt vast dat een groot aantal
brieven pas later toekomt en dus als ongeldig verklaard moet worden. Men vreest voor deze
stemregeling die mogelijks meer problemen en een nog groter aantal ongeldige stemmen zal
opleveren. De potentiële kost van dergelijk scenario zal vele malen groter zijn dan de mogelijke
baten voor de beoogde doelgroep. Daarenboven zijn de nodige checks and balances vereist om
fraude te vermijden en de veiligheid te garanderen. Vanuit dit oogpunt lijkt het dus ook geen
wenselijke stemwijze ondanks dat het reeds in het buitenland gehanteerd wordt.

•

Men wijst erop dat er in het buitenland eveneens problemen opdoken op het vlak van het ronselen
van stemmen per brief tegen betaling waarbij de (blanco) omslagen ‘gekocht’ werden. Duitse
ervaringen leren ons verder dat er chaos ontstond na de algemene introductie van het stemmen
per brief. Arresten van het Duits Grondwettelijk hof stelden dat het stemmen per brief de jure
mogelijk gemaakt moest worden voor de algemene populatie ondanks het feit dat dit niet de
initiële bedoeling was van de beleidsmakers.

•

Het tijdskader en de wijzigingen die dit veronderstelt in de retroactieve planning van de
verkiezingen is een uitdaging volgens de respondenten. De impact op de tijdslijn is nog niet geheel
duidelijk volgens anderen. Als men eerst moet voorlichten over wie er in aanmerking komt, hoe de
procedure verloopt, hoe kiezers geldig moeten stemmen e.d., zou deze doelgroep zich eigenlijk
ten laatste op 1 september moeten registreren. Kiezers zijn dan totaal nog niet in de sfeer van de
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verkiezingen (KBG 1). Ook de drukkerijen benadrukken de relevantie van timing en stellen dat de
registratie van de kiezers en samenstelling van de kiezerslijsten cruciaal zal zijn voor de bepaling
van het tijdskader waarover zij kunnen beschikken. Het tijdskader van de verkiezingskalender laat
eveneens niet toe dat er fouten gebeuren op het vlak van de samenstelling en verzending van het
stempakket. Een foute (initiële) verzending of terugzending naar kiezers of gemeenten impliceert
al een vertraging met alle gevolgen van dien voor de kiezer en de verwerking van diens stem. De
procedure en uitdagingen bij het verzenden van de oproepingsbrieven tijdens de voorgaande
verkiezingen werd als voorbeeld aangehaald (KBG 2).
o

Daarnaast werd opgemerkt dat er zo sprake is van een ‘dubbele’ procedure die loopt van
begin september tot begin oktober voor zowel de digitale als de papieren stemwijze wat
eveneens bijkomende werklast impliceert. Het lijkt dan ook veeleer opmerkelijk om deze
stemwijze toe te passen. De organisatie van de verkiezingen is reeds een grote uitdaging
voor de lokale overheden die aanzienlijk veel tijd en personeel in beslag neemt (KBG 1).

•

Voor Bpost is het belangrijk dat het volledige ‘heen pakket’ mechanisch verwerkt kan worden.
Momenteel worden deze verstuurd naar het buitenland en per land gesorteerd om nadien naar
de betrokken bestemming te gaan. In het binnenland hangt het af van het aantal te verwerken
brieven. Bpost heeft al enkele keren de inschatting omtrent de haalbaarheid van het stemmen per
brief gemaakt. Vorig jaar nog in het kader van een wetsvoorstel omtrent het stemmen per brief
voor alle 70+’ers. In dat geval spreekt men van miljoenen brieven. Daarnaast was het één van de
scenario’s die tijdens de covid-19 crisis werd overwogen en stelde men de vraag aan de
postdiensten of het stemmen per brief voor heel België mogelijk was. De postdiensten bevestigden
dit. Men verwerkt vandaag reeds miljoenen Colruyt brieven, eveneens van groot formaat en dit
tweewekelijks. Deze zijn wel reeds gemechaniseerd. Ze komen binnen en zitten op de sequentie
die de postbode moet bereiken. Qua aantallen is er geen probleem. Voor het verdelen en uitreiken
lijkt er eveneens geen probleem naar timing volgens de postdiensten.

•

Drukkerijen geven aan dat de timing erg afhankelijk is van de stiptheid vanwege de verschillende
lokale besturen in het aanleveren van de kiezerslijsten. Een wijziging of vertraging in de aanlevering
hiervan staat voor een wijziging in de volledige productieketen. Een marge zou ingebouwd moeten
worden tussen het einde van de registratieperiode en het doorgeven van de kiezerslijsten aan de
drukkerijen. Bij de aanlevering moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de kiezers
die stemmen per brief en reguliere kiezers.

•

De voorziene productieruimte van 10 à 15 kalenderdagen is erg krap. Hiervoor is duidelijke
afstemming en planning met de betrokken actoren maanden voor de verkiezingen noodzakelijk.
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Hierbij moet men de additionele werktijd voor de zetwerken en het drukken van de bijkomende
stembiljetten (voor gemeenten die vandaag volledig digitaal stemmen) in rekening brengen.
Verder is communicatie met de lokale besturen tijdens weekenddagen niet mogelijk en tellen deze
dagen eveneens door in het tijdskader. De implicaties van één fout wegen door op alle andere
stappen in het proces.
•

Vanuit de partners met technologische expertise werd de vraag geopperd of er een apart platform
gecreëerd moet worden voor de registratie. Dit kan wellicht via Mijn Burgerprofiel verlopen,
hetgeen vandaag ook reeds sterk beveiligd is. Vandaaruit kan de informatie naar de gemeenten
gaan over de al dan niet succesvolle registratie. Dit zou toch kostenbesparend zijn in plaats van de
ontwikkeling van een volledig nieuw platform (AT).
o

Mijn Burgerprofiel is verder een platform dat leeft van integraties. Er zou geen enkel
technisch bezwaar zijn om een link te leggen met de bevolkingstoepassing. Zo kan
men de registratiegegevens regionaal centreren.

•

Registratie kan eventueel ook via post zelf verlopen (naast de aangehaalde wijzen via een e-loket
of fysiek in het gemeentehuis). Als men kijkt naar wie per volmacht stemt, zijn dit vaak mensen in
rusthuizen die zich niet kunnen verplaatsen om hun stem uit te brengen. Ze zijn niet (altijd) digitaal
gevorderd en er moet dus aandacht zijn voor digitale inclusie. Een familielid zou hen kunnen
registreren. Via de post kan deze inschrijving alvast ook dienen (AT)

•

De registratie moet verder gaan dan enkel de informatie die in het gemeenteregister terug te
vinden is. Zo moet men perfect weten wie de kiezer is en waar deze woont. Vanuit het
gemeenteregister kan men straat en huisnummer verkrijgen maar niet altijd een busnummer. Het
gaat dan over appartementsblokken maar ook over de rusthuizen. In het verleden hebben we al
situaties meegemaakt met de oproepingsbrieven waarbij er enkel een adres en naam weergeven
werd maar geen busnummer. Dit leidde dan tot klachten vanuit de gemeenten over het
terugsturen van vele oproepingsbrieven. Gebrek aan info zorgt ervoor dat het pakket niet goed
terechtkomt. Er moet dus goed over nagedacht worden om dit op te lossen. Het is daarom
absoluut belangrijk om de registratie te organiseren op het niveau van kamer/busnummer

•

Men dient via het rijksregister bij te houden welke stemwijze men verkiest (zoals voor Belgen in
het buitenland die hun stem willen uitbrengen). Voor de samenstelling van de kiezerslijsten zal
men de oefening vanuit het rijksregister moeten maken en het lijkt dan aangewezen om de
stemwijze hier eveneens in op te nemen. Zo is het duidelijk voor het lokaal bestuur en voor de
overheid die de verkiezingen organiseert en is die informatie dan ook beschikbaar.
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•

Een deelnemer geeft aan dat de bespreking onder de actoren te zeer nadruk legt op de doelgroep
die in rusthuizen (of bij uitbreiding in zorginstellingen) verblijft (AT). De beoogde doelgroep bevat
heel veel kiezers die in de (para-)medische sector werken, de horeca of alle sectoren die open zijn
op zondag. Dat zijn kiezers die al digitaal vaardig zijn en waarbij er zich (minder) problemen zullen
voordoen.
o

De mensen in de rusthuizen zullen anderzijds ook hulp krijgen van maatschappelijk
werkers of begeleidend personeel. Men is dus wellicht te negatief aan het kijken naar
de mogelijke risico’s. Voor het stemmen per volmacht bestaan er eveneens risico’s.

o

Andere deelnemers wijzen op de risico’s die overeind blijven op het vlak van
beïnvloeding door personeel in de rusthuizen bij het uitbrengen van de briefstem.

•

Het gebruik van de barcode op het stempakket is niet zaligmakend. Sommige barcodes kunnen
bevuild of aangetast worden. Zo kan het pakket niet getraceerd worden.

•

Een aangetekende brief heeft vandaag al een barcode. Zo kan je de stemmen per brief ook
aangetekend maken. Dit vergt wel meer tijd van de postbeambten. Als men 3 à 4 aangetekende
brieven heeft op één ronde dan is dat nog goed haalbaar. Bij een rusthuis met honderd bewoners
waarbij ze allen een handtekening moeten zetten zorgt dit ervoor dat de postbeambte enkel
daarmee bezig zal zijn. Als de postdiensten dit op voorhand weten door de registratiegegevens,
kan men het waarschijnlijk organiseren door hier meerdere mensen op zetten of de werklast te
verdelen over de verschillende dagen. Maar dat is afhankelijk van totale aantallen en dan moeten
de postdiensten kunnen inschatten wat de workload is die er extra bij komt. In principe is een
aangetekende brief echter geen probleem voor de postdiensten (AT).
o

Men haalt het voorbeeld aan van de rusthuizen die een postale volmacht voor hun
inwoners hebben en waarbij men dus voor alle aangetekende brieven aftekent aan het
loket om daarna door te geven aan de bewoners in kwestie. Als het personeel ethisch
correct handelt komt dat goed. Men moet zichzelf dus de vraag stellen hoe streng men
het wil maken voor deze groep. In een ander scenario zal men ook een volmacht moeten
tekenen.

•

Indien men overweegt om de zending aangetekend te laten verlopen moet men de timing
herbekijken. Men komt dan in situaties waar er mensen niet thuis zijn en als men bedlederig is
kan men ook niet aan de voordeur komen opendoen. Als de brief dan op het postkantoor ligt kan
men deze ook niet komen ophalen. Hier zouden dan weer enkele dagen over gaan en dan moet
er nog steeds tijd zijn voor het invullen van de stembiljetten. De operationele onderdelen zijn
geen probleem (voor de postdiensten) maar het kan nog steeds zijn dat er tijd tekort komt in de
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bovenstaande situaties. Een beschrijving voor de kiezers over het tijdskader voor de zending naar
de gemeenten is dus noodzakelijk (AT).
•

Het hanteren van een aangetekende vorm bij de initiële verzending van het pakket is mogelijks
problematisch voor de beoogde doelgroepen aangezien kiezers die om medische redenen niet
kunnen deelnemen aan de reguliere stembusgang ook niet in staat gaan zijn om het pakket op
te halen (AT).

•

De burger heeft geen gewoonte in het stemmen per brief en weet mogelijks niet wat men moet
doen indien men geen brief (tijdig) aankrijgt. Voorziet men dan een procedure gelijkaardig aan
de oproepingsbrieven waarbij men een duplicaat kan ophalen?

•

Wat de kostprijs van de terugzending betreft, heeft de wetgever ervoor gezorgd dat alles in het
kader van de verkiezingswetgeving portvrij verzonden mag worden. Dat is natuurlijk enkel het
geval binnen de landsgrenzen. In het binnenland zou het terugsturen van de briefstem dus gratis
zijn. Dit in tegenstelling tot de regeling voor de Belgen in het buitenland die de terugkeer van hun
stembiljet betalen. Bpost krijgt wel een bijkomende vergoeding in het jaar van de verkiezingen
voor dergelijke activiteiten die een extra kost met zich meebrengen. Als de wetgeving omtrent
alternatieve stemwijzen zou veranderen en het gaat bijvoorbeeld over een aangetekend
schrijven zal dit een extra kost vormen en zal Bpost dit voorleggen aan de betrokken overheden
die het beheerscontract ondertekenen.

•

Het is een immens werk om te controleren of de stemmen geldig zijn of niet. Als een kiezer een
omslag laat binnenbrengt in een dienstencentrum of gemeentehuis, kan deze dan nog als geldig
gezien worden? De discussies of de stem dan al dan niet geldig is die hieruit volgen moeten
vermeden worden (KBG 2).
o

Duitsland hanteert hierbij een strikte regelgeving (‘te laat is te laat’) maar in VS kan de
stem bijvoorbeeld nog opgenomen worden na enkele dagen.

•

Het is wenselijk om de geregistreerde kiezers voor het stemmen per brief aan te duiden op de
kiezerslijst of dat op voorhand de ontvangen stemmen via post aangeduid worden op de
kiezerslijst. Dit om te vermijden dat een burger twee keer een stem zou uitbrengen (zeker
wanneer gedacht wordt aan de mogelijkheid om kiezer de vrijheid te geven om het stembureau
te kiezen).

•

Een onderdeel dat niet besproken werd in het scenario is wanneer men het stemmen per brief
afsluit. De omslagen moeten namelijk tijdig toekomen. Voor Belgen in het buitenland geeft men
wel een indicatiedatum van wanneer men het ten laatste zou moeten terugsturen maar er zijn
steeds kiezers die er te laat aan denken.
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o

Ook het tijdstip waarop de bussen gelicht worden in bepaalde gemeenten is hier van tel.
Als er brievenbussen zijn die gelicht worden op de vrijdag voor de verkiezingen om 10u00
dan gebeurt dit daarna niet meer voor de verkiezingen op zondag. Voor Belgen in het
buitenland voorzien de postdiensten een speciale procedure onder de vorm van een
bijzondere ronde op de dag van de verkiezingen. Het gaat in dit geval wel om beperkte
aantallen en het zijn enkel bepaalde hoofdbureaus waar ze naartoe moeten en dus niet
naar alle gemeenten (zoals bij de lokale en provinciale verkiezingen). Dus op vlak van
timing moet men nadenken over de zogenaamde unhappy flow (te laat verzonden van
wege de kiezer, kwijt,…) (AT).

•

Specifieke aandacht is vereist voor de meerderheid van de gemeenten die digitaal stemmen. Dit
betekent het toevoegen van een papieren procedure aan een voor de rest digitaal stemproces.
Het stemmen per brief zou een stap terug betekenen. Dergelijk scenario zal niet in dank worden
afgenomen bij de lokale besturen. Zeker in het kader van de geleidelijke afschaffing van de
telbureaus door het digitaal stemmen (KBG 1).
o

Het toebedelen van de taak (telling papieren stemmen per brief) aan de hoofdbureaus lost
dit niet op, deze hebben op de dag van de verkiezingen zelf al een groot aantal uitdagingen
en taaklast gebonden aan de reguliere stembusgang (KBG2).

o

Een apart telbureau hiervoor opmaken zoals in het scenario werd weergegeven zou
mogelijk zijn (KBG 2). Er blijft echter een probleem van confidentialiteit op niveau van de
kleinere gemeente bij de telling. De visienota van Minister Somers stelt eveneens dat het
apart bekendmaken van de resultaten per stembureau niet kan tenzij er minimaal 500
kiezers zijn. Door toepassing van het geschetste scenario zullen er enkel in de allergrootste
gemeenten misschien 500 kiezers zijn die per brief hun stem uitbrengen. Dus wat doet
men in dergelijke situatie? Tien of twintig keizers in kleinere gemeenten die hier per brief
stemden, hoe pakt men dat dan aan? Het omzetten in digitale stemmen waar eveneens
bijkomende controle voor nodig zou zijn?

o

Slechts een beperkte groep gaat via deze wijze stemmen (doelgroep volmachtenregeling)
in combinatie met de schaal van een kleine kieskring komt de confidentialiteit ook meer
algemeen in het gedrang. Het openen van de omslagen en de telling zorgt ervoor dat je
gemakkelijk kan nagaan wie er welke stem uitbracht. Dat kan niet de bedoeling zijn. (KBG2)

•

Een bevraagde drukkerij stelt dat het drukwerk en de materialen ter verzending vanwege de kiezer,
handling en de terugzending richting het lokaal bestuur een kost meebrengen tussen 13 EUR en
16 EUR per zending. Dit is buiten de kost gerekend voor het drukken van stembiljetten voor
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gemeenten die vandaag volledig digitaal stemmen. Indien men vanuit de gemeenten enkel opteert
voor het aanleveren van het materiaal (voorbereiden stempakketten, aanvullen omslagen,…) en
zelf de finale stappen in het opmaken van het pakket invult, wijst de drukkerij op een kost tussen
5 EUR en 7 EUR per zending. Dergelijke prijzen zijn exclusief BTW gerekend.
•

Voorstanders van het introduceren van het stemmen per brief duiden op het belang van de
herkenbaarheid van de papieren procedure voor oudere kiezers. De ervaring van deze doelgroep
met het papieren stembiljet en andere overheidsprocedures waarbij gerekend wordt op
zelfstandige vervollediging (bv. belastingbrief) draagt mogelijks bij aan een betere opvolging van
de instructies en een kleiner aantal ongeldige stemmen dan tot nu toe werd beweerd in de
bespreking van de risico’s. Dit mits heldere communicatie over het geldig invullen en terugzenden
van de stem in de kiesbrief.

•

De postdiensten wijzen op de geloofwaardigheid van het proces verbonden aan het niet juist
anticiperen op de bovenbeschreven risico’s. In 99% van de gevallen zal het goed verlopen maar die
1% waar het fout loopt, krijgt waarschijnlijk veel media-aandacht waarna het proces aan
geloofwaardigheid verliest bij het publiek. Ook daarover wil Bpost graag verder helpen nadenken.
Men roept op de studie niet het eindpunt maar een begin te laten zijn van een verdere uitwerking
met de andere actoren zoals de drukkerijen.

9.5
•

SCENARIO 4. MOBIEL STEMMEN

Vanuit een lokale benadering lijkt mobiel stemmen mooi maar of het praktisch haalbaar is toch
wel een zeer grote vraag (KBG 1).

•

Deze stemwijze impliceert een erg arbeidsintensief en tijdrovend proces om de stembusgang te
organiseren en te stroomlijnen (KBG 2).

•

Het schept verwachtingen ten opzichte van de kiezers die men als lokale overheid mogelijks niet
kan waarmaken (KBG 1).

•

Het vraagstuk omtrent digitaal en papier stemmen blijft overeind. Gemeenten die digitaal
stemmen moeten dan een nieuw telbureau oprichten enkel voor deze papieren stemmen.

•

Het kostenplaatje van deze stemregeling is onduidelijk tot op heden. Wie gaat dit betalen? Volgens
de huidige wetgeving moeten deze kosten dan opgevangen worden door de gemeenten zelf. Het
impliceert een grote kost naar inschatting van de mandatarissen. Gemeentepersoneel zou ingezet
moeten worden om de rondgang te faciliteren, dit zou men niet aan vrijwilligers kunnen overlaten.
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De kosten zouden gedragen moeten worden door het regionale niveau indien men wenst te
experimenteren hiermee.
•

Er zit mogelijk wel iets in de insteek om mobiele stembussen te installeren in of nabij bepaalde
instellingen. De meeste gemeenten hebben sowieso als doel om zoveel mogelijk in de buurt van
instellingen te zitten met hun stembureaus. Via mobiel stemmen zou men de kiezers in deze
instellingen nog beter kunnen bereiken.
o

Men zou bijvoorbeeld in een afgebakend tijdsbestek op de verkiezingsdag in instelling
A (voormiddag) en instelling B (namiddag) de stembus kunnen installeren. Voor
gedetineerden zal dit natuurlijk helemaal anders zijn ook omdat we vandaag in de
praktijk zien dat ze voornamelijk volmacht geven of via een uitgangsvergunning gaan
stemmen.

o

Woonzorgcentra waar dergelijke stembus zou geïnstalleerd kunnen worden geeft
inderdaad wel een bepaalde drive voor de kiezers om te gaan stemmen maar op heden
zien we dat in WZC’s waar er een stembus geplaatst is (en die als volwaardig
stembureau ingericht zijn) kiesgerechtigden nog steeds stemmen per volmacht of niet
gaan stemmen. In deze bureaus zien we dat er ook vaak veel doktersattesten worden
ingeleverd en men geen gebruik maakt van het stemmen per volmacht (KBG 2).

o

In dergelijk scenario speelt eveneens de overweging mee in welke WZC’s men het zou
willen en kunnen organiseren. Mogelijke issues omtrent partijdigheid kunnen
opspelen bij WZC’s die verbonden zijn aan private instellingen binnen een specifieke
zuil ten opzichte van WZC’s verbonden aan de werking van het OCMW die als neutraler
gezien kunnen worden (KBG 2).

o

Een extra stembureau voorzien in een WZC is steeds een discussie in een van de
deelnemende gemeenten. De fysieke verplaatsing blijft noodzakelijk. Er zal steeds
begeleiding moeten zijn bij de ouder wordende populatie in deze instellingen. Een
vertrouwenspersoon integreren impliceert ook het voorzien van een nieuw proces en
bijkomende logistieke uitdagingen. Tot op heden opteert deze gemeente er daarom
voor de stembus niet in de WZC’s te installeren.

o

De vraag is dan of het de moeite waard is om het in dergelijke instellingen (ziekenhuis,
woonzorgcentra,…) te installeren. Dit o.m. doordat het opstellen en afbreken van het
materiaal mogelijks ook tijd in beslag zal nemen en operationele problemen met zich
meebrengt. Een mogelijkheid is om een soort van mobiel dienstencentrum te
gebruiken zoals Stad Gent bijvoorbeeld ter beschikking heeft. Concreet gaat het dan
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om een vrachtwagen waarin de stemming kan plaatsvinden en die zich gemakkelijk
kan verplaatsen zonder de problemen voor installatie. Het is verder een uitgesproken
vorm van dienstverlening aan de burgers (KBG 1).
•

Men moet zich afvragen of dergelijk mobiel dienstencentrum met stemmogelijkheid nog steeds
wenselijk is aangezien er zich in de omgeving allicht een normaal stembureau zal bevinden waar
alles aanwezig is. De indeling van de stembureaus focust al op nabijheid. De vraag is dan of het nog
nut heeft om een mobiel centrum op te stellen. Het zou anders zijn indien iedereen op één plaats
moest gaan stemmen, dan zou het mobiel stemmen inderdaad nut hebben maar op heden zijn de
stembureaus reeds verweven in de verschillende buurten en doorheen de stad of gemeente. De
kiezer moet in principe nooit verder dan 1 km.
o

Mobiel stemmen is in andere landen voornamelijk nuttig waar er sprake is van een
grotere spreiding tussen stembureaus en kiezers die in afgelegen gebieden leven
(naast de mogelijke voordelen voor de beoogde doelgroepen). De bevolkingsdichtheid
in Vlaanderen roept vragen op over het nut van deze alternatieve stemwijze.

•

Hoe dichter bij de verkiezingsdag men de registratie openlaat, hoe moeilijker het wordt voor
gemeenten die plots een stroom van aanvragen binnenkrijgen. Zij moeten zich hierop aanpassen
binnen een week of enkele dagen voor de verkiezingsdag. De inschattingen op het vlak van
personeel en het nodig materiaal moet op tijd gemaakt kunnen worden. Zeker als men een
spoedprocedure (cf. scenario mobiel stemmen) toelaat, zou het kunnen dat er bijkomende routes,
stembussen en personeel voorzien moeten worden op enkele dagen voor de verkiezingen.

•

Als het echt ‘stemmen aan huis’ is, gaan ook huisartsen hier een bezwaar hebben want het is erg
moeilijk om het attest medische redenen te weigeren en controle erop is eveneens niet mogelijk.
Het inlichten van de kiezer over de onmogelijkheid van het stemmen door gebrek aan attest
binnen een beperkt tijdskader roept eveneens vragen op (KBG 1)

•

Woonstbetreding voor het personeel is geen evidentie. Men kan niet inschatten op voorhand of
en in welke mate de veiligheid van het personeel gegarandeerd kan worden bij registratie door de
kiezer.

•

Beide klankbordgroepen benadrukken het tijdsintensief karakter van deze stemwijze. Men is snel
twintig à dertig minuten kwijt voor één stem. In een grootstedelijke context met tientallen kiezers
die op deze wijze willen stemmen betekent dit dat er een groot tijdsbestek nodig is voor het correct
en geldig verzamelen van de stemmen.

•

De positie van het verkiezingspersoneel dat de stembus moet begeleiden is evenmin
vanzelfsprekend. Het stemmen situeert zich in de private sfeer bij familieleden die mogelijks niet
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willen wijken van de zijde van de kiezer in kwestie die zich in een medisch precaire situatie bevindt.
De rol van het personeel is dan allesbehalve vanzelfsprekend om de stemming alsnog te laten
plaatsvinden met respect voor de waarborgen m.b.t. het geheim van de stemming. Wat doet men
bijvoorbeeld als een familielid de kiezer aan het beïnvloeden is? Het lijkt niet evident om dit te
vragen van personeelsleden.
o

Privacy is hier eveneens een aandachtspunt gezien men de woning van de kiezer zal
betreden.

o

Hier is ook het moment dat met de kiezer werd afgesproken een mogelijke drempel.
Kiezers stemmen zich af op een bepaald richtuur en indien de mobiele stembus er niet
blijkt te zijn kan dit zorgen voor wrevel. De problemen die daaruit voortkomen zullen
dan allicht eveneens voor het gemeentelijk hoofdbureau zijn op de dag van de
verkiezingen.

•

Hier moeten ook de praktische en operationele beslommeringen in acht genomen worden zoals
de grootte en het gewicht van de stembus dat na verloop van tijd enkel toeneemt. In een
grootstedelijke context is het verplaatsen en stationeren van het transport eveneens een element
dat bijdraagt aan het tijdrovend karakter van deze vorm van stemmen.

•

Vanuit het standpunt van de kiezer zou deze misschien liever de stem via volmacht laten verlopen
gezien het dan gaat om iemand die ze zelf kennen veeleer dan het ingevulde stembiljet af te geven
aan een onbekende (verkiezingspersoneel)?
o

Kanttekening hierbij is de bezorgdheid die ook bij de lokale mandatarissen werd
aangehaald nl. dat kiezers geen persoon vinden die als gevolmachtigde wil optreden.

o

Wel is het de kiezer die de mobiele stembus aanvraagt en dus lijkt weigering op het
moment zelf minder waarschijnlijk.

•

Op vlak van veiligheid valt de mobiele stembus erg moeilijk te organiseren. Indien het wenselijk is
om voor de route bijkomend veiligheidspersoneel te voorzien moet men rekening houden met het
feit dat de politie al druk bevraagd is voor de surveillance van de stembureaus zelf. Dit is dan
eveneens een bijkomende kost en last voor de organiserende overheden en het
veiligheidspersoneel voor die paar stemmen die voor de volledige verkiezingsdag opgehaald
moeten worden (KBG 2). Een mogelijkheid zou erin bestaan om de wijkagenten hiervoor in te
schakelen in het geval van een beperkt aantal ritten.

•

Er blijven tal van praktische vragen en uitdagingen overeind. Wat als de route niet op tijd af is?
Wat met de telling? Er zijn tal van onderdelen die men in kaart moet brengen of waarop men moet
anticiperen.
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126

De opname werd aangekondigd in de uitnodigingsmail voor de toesting. Deelnemers konden per kerende
bezwaar maken. Dit werd herhaald aan het begin van de bijeenkomst. Geen enkele deelnemer uitte bezwaar. De
opnames waren enkel toegankelijk voor de onderzoekers en werden na deze rapportage vernietigd.
127
De onderzoekers doen dat in zoverre dit een beter begrip van de tussenkomst mogelijk maakt. Ook bij de
toetsing zelf traden zij zo weinig mogelijk sturend op om de beoordeling door de stakeholders maximaal te laten
spelen.
128
Een wezenlijk verschil met de vermelde diensten en voorzieningen is wel dat de koppeling met de identiteit van
de gebruiker daar zeer wenselijk en haast noodzakelijk is. Dit geldt uiteraard niet voor de stemming waar de link
met een specifieke kiezer juist niet mag en kan gelegd worden. Dat schept heel wat uitdagingen voor een veilige
en integere organisatie van stemmen via het internet (al dan niet via eID).
129
Voor het systematisch bijhouden en publiek maken van het gebruik van het stemmen voorafgaand aan de
verkiezingsdag op het niveau van de gemeente gelden deze problemen wellicht minder.
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10 AFWEGINGSKADER
In het laatste deel van dit rapport bespreken we het afwegingskader met de aanbevelingen voor de
opdrachtgever.

Hierin reflecteren we verder op de wenselijkheid en de haalbaarheid van de ontwikkelde scenario’s
met alternatieven van en voor het stemmen per volmacht (werkpakket 1; pp. 96-129). Dit vanuit de
kritische terugkoppeling en het advies over de voorgestelde keuzes door de stakeholders uit de
praktijk van de organisatie van de lokale verkiezingen in Vlaanderen (werkpakket 2; pp. 130-150). Zoals
aangegeven steunen de scenario’s op de inventaris van de in Europa gangbare alternatieven van en
voor het stemmen per volmacht die we voordien maakten (werkpakket 1). Deze beschrijving van welke
bredere opties denkbaar zijn en de beschouwingen naar hun wenselijkheid en haalbaarheid, kan de
lezer vinden in het eerste deel van het rapport (pp. 15-95).

Het afwegingskader wordt dus met name gevoed door de scenario’s en de stakeholdertoetsing die we
hier samenbrengen. De onderzoekers schatten zo hun eerdere inzichten en voorstellen verder in voor
de opdrachtgever. We nodigen de lezer daarnaast uit kennis te nemen van de scenario’s en de
stakeholdertoetsing zelf voor meer gedetailleerde besprekingen. Het afwegingskader vertrekt vanuit
een aantal algemene overwegingen en vult deze aan met meer specifieke bedenkingen per scenario.

10.1 ALGEMENE OVERWEGINGEN
•

De kiezer die in eigen persoon in het stembureau en op de verkiezingsdag stemt, blijft de gouden
standaard van het verkiezingsproces. Stemmen op afstand of via speciale stemregelingen werkt
aanvullend voor wie dit niet lukt. Daarom werd de opdracht zo opgevat dat de ontwikkelde
scenario’s betrekking hebben op de doelgroep van de volmachtegeling en niet op alle kiezers. We
raden aan om verdere keuzes dan ook te maken met die doelgroep als belangrijkste
referentiepunt. Een latere uitbreiding naar andere (of alle) kiezers is denkbaar maar moet zeker
met de nodige omzichtigheid behandeld worden naar wenselijkheid of haalbaarheid.
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•

Alle besproken alternatieve stemwijzen beogen elk op hun manier de toegang en het gemak van
de kiezer tot de stembusgang te vergroten. Zo kunnen ze het algemeen en gelijk stemrecht
versterken. Dat maakt deze stemwijzen alvast het overwegen waard. Het feitelijke gebruik ervan
in andere EU-landen toont de mogelijkheid om ze bij de (lokale) verkiezingen in te voeren. Deze
ervaringen geven zicht op de goede en slechte praktijken.

•

Tegelijk roepen ze ook allemaal een spanningsveld op met andere belangrijke kiesprincipes zoals
het geheim van de stemming, de vrije uitoefening van het kiesrecht of transparantie en eerlijkheid
in het tellen van de stemmen en bekendmaken van de resultaten. Daarnaast brengen ze doorgaans
heel wat uitdagingen mee in de diverse fases van het verkiezingsproces naar veiligheid, integriteit
of beheer. De voordelen ervan spelen dus wanneer de bijhorende risico’s afdoende ingedijkt
worden. Bovendien zijn er weinig tot geen alternatieven die de opkomst bij de (lokale)
verkiezingen eenduidig blijken te kunnen verhogen (hoewel sommige zeker specifieke
doelgroepen kunnen aanspreken). Die vaststelling moet meegenomen worden tegen de
afschaffing van de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen in Vlaanderen in 2024 (waarbij het
oogmerk van de alternatieven ook verschuift weg van het moeten voldoen aan een wettelijke
vereiste tot opkomst door de kiezer).

•

De opdrachtgever moet de vermelde sterktes en zwaktes daarom zorgvuldig afwegen in de
uiteindelijke keuzes. Dit vraagt het voeren van een open debat waarvoor dit rapport een
wetenschappelijke basis kan bieden. Het ultieme alternatief van of voor het stemmen per
volmacht (dat alle mogelijke nadelen hiervan wegwerkt, enkel voordelen oplevert en
probleemloos alle randvoorwaarden invult of aandachtspunten opneemt) bestaat immers niet.

•

Dit debat moet de premisse dat er nood is aan alternatieven van en voor het stemmen per
volmacht voldoende scherp krijgen.
o

Europees blijft dit één van de minder vaak gebruikte vormen van stemmen op afstand of
specifieke stemregelingen. Dat de volmachtgever de eigen stem bekendmaakt en erop
moet vertrouwen dat de gevolmachtigde stemt zoals opgedragen zet druk op het geheim
van de stemming en de vrije uitoefening van het kiesrecht in deze vertrouwensrelatie.
Diverse internationale instellingen of organisaties bevelen daarom aan de stemwijze in
te perken of af te schaffen (bij alternatieven).

o

In eigen land is het echter de enige manier om op afstand te stemmen voor kiezers in het
binnenland. Ook bij de lokale verkiezingen in Vlaanderen vormt het een gevestigde
praktijk die bovendien vrij strikt geregeld is (cf. specifieke doelgroepen met een attest)
en recent nog werd aangescherpt (cf. maatregelen tegen ronselen volmachten). De
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geraadpleegde stakeholders pleitten doorgaans voor het behoud van de stemwijze. Deze
loont de moeite om in te blijven investeren. Sommigen wensten de mogelijkheden nog uit
te breiden. Ze zagen weinig signalen of klachten i.v.m. de aangehaalde nadelen of
hechtten hier minder waarde aan. Dat het niet steeds eenvoudig is gevolmachtigden te
vinden werd ook wel aangehaald. De balans tussen een door bepaalde kiesprincipes
ingegeven veranderingswens of (minstens) het behoud van een bestaande kiespraktijk
bepaalt of en in welke mate men het stemmen per volmacht als een probleem ervaart.
Het is aan de opdrachtgever om deze probleemstelling al dan niet verder te maken en de
algehele wenselijkheid van een of meerdere alternatieven te bepalen.
o

Voor de lokale verkiezingen van 2024 in Vlaanderen lijkt een volledige afschaffing van de
mogelijkheid om te stemmen per volmacht sowieso niet wenselijk of haalbaar. Dit neemt
niet weg dat er aanvullende alternatieven kunnen worden uitgetest die mits gunstige
evaluatie vanaf de verkiezingen van 2030 meer vervangend kunnen optreden.

•

Dit rapport biedt daartoe een keuzemenu dat alternatieven verkent, er de maat voor geeft en
terugkoppelde naar diverse stakeholders. De scenario’s bespreken het stemmen per volmacht,
voorafgaand aan de verkiezingsdag, per brief of mobiel stemmen. Deze kunnen zelfstandig
worden bekeken. Het gaat om een specifieke stemwijze die onafhankelijk zou kunnen worden
aangepast of ingevoerd door de opdrachtgever. Deze kan er echter ook voor opteren om meerdere
scenario’s tegelijk op te nemen. We wijzen daarbij op de complementariteit van bepaalde
alternatieven voor specifieke categorieën binnen de doelgroep van de volmachtregeling.
o

Stemmen via het internet werd in de vermelde inventaris aanvullend behandeld en niet
als een volwaardig of integraal alternatief voor de volmachtregeling gezien. Toch
benadrukken een aantal stakeholders de stemwijze als de optie van de toekomst (via de
eID of Mijn Burgerprofiel). We bevelen de opdrachtgever aan deze evoluties nauw op te
volgen.

•

De introductie van alternatieven (zeker voor het stemmen per volmacht) moet zelf best ook aan
een aantal (observeerbare) standaarden voldoen. De invoering hoort voldoende op voorhand en
geleidelijk aan te gebeuren, met een duidelijke wettelijke basis, mits het opleiden van het
personeel dat de verkiezingen organiseert en gepaard gaan met het informeren van het publiek.
De alternatieven hebben dikwijls een effect op andere aspecten van het kiesproces of op het
overheidsbudget die eveneens in rekening moeten worden gebracht. Dit moet ook afdoende
worden afgestemd op de Vlaamse realiteit. De Europese tegenhangers kunnen inspiratie bieden
maar leveren zelden een pasklaar recept. Diffusie van beleidsalternatieven vraagt
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contextualiseren. Tegen het licht van die uitdagingen bevelen wij de opdrachtgever aan spoedig
werk te maken van desgewenste keuzes. Bij het schrijven van dit rapport resten nog iets meer dan
twee jaar voor de volgende lokale verkiezingen.
•

Een stapsgewijze introductie bij afgebakende groepen van kiezers (cf. doelgroep volmachtregeling)
biedt ruimte voor aanpassingen en een leerproces voor burgers en de organiserende besturen.
We bevelen de opdrachtgever bovendien aan om desgewenste keuzes in alternatieven voor het
stemmen per volmacht in te voeren onder de vorm van een proefproject in een beperkte selectie
van gemeenten die hiermee wensen te experimenteren bij de lokale verkiezingen van 2024. De
ervaringen uit die piloten moeten dan grondig geëvalueerd worden met het oog op mogelijke
lessen voor de daaropvolgende verkiezingen. Dit kan de initiële druk verminderen die uitgaat van
de in de vorige paragraaf aangehaalde standaarden (die op termijn wel behaald moeten worden)
en tijdshorizon. Vlaanderen zet hier nu al op in met het proefproject nieuwe stemprocedure.
Hoewel de uitgaven in het kader van de verkiezingen grotendeels ten laste van de gemeenten
vallen, zou Vlaanderen de bijkomende kosten voor deze proefprojecten op zich moeten nemen.

•

We bevelen de opdrachtgever aan bij het verder ontwikkelen van alternatieven rekening te
houden met enkele algemene bedenkingen uit de stakeholdertoetsing. Dit zijn belangrijke
aandachtspunten die desgewenste keuzes echter niet per definitie verhinderen.
o

Bepaalde wijzigingen kunnen doorgevoerd worden voor de lokale verkiezingen maar niet
voor de bovenlokale (omdat ze respectievelijk tot het domein van Vlaanderen en de
federale overheid behoren). Afwijkende regelingen kunnen voor verwarring zorgen bij de
kiezers (die doorgaans aan al deze verkiezingen kunnen deelnemen) en de gemeenten (die
al deze verkiezingen moeten organiseren). Het verkiezingsjaar 2024 is op dit punt
bijzonder (gelet op de verkiezingen voor verschillende niveaus met enkele maanden
daartussen).

o

De

alternatieven

moeten

niet

alleen

kunnen

worden

toegepast

bij

de

gemeenteraadsverkiezingen maar ook voor de provincieraadsverkiezingen, de
stadsdistrictraden en/of OCMW-raadsverkiezingen (in een aantal faciliteitengemeenten
en binnen het kader van de Pacificatiewet).
o

Er zijn gemeenten waar men op papier stemt en waar dit digitaal gebeurt. Dit zorgt voor
heel wat verschillen die doorwerken op de scenario’s. Dit heeft vooral gevolgen voor waar
men digitaal stemt. Zo moet er in heel wat (deel)scenario’s bijvoorbeeld een papieren
procedure worden toegevoegd (denk aan stemmen per gezant, per brief of mobiel). Het
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is niet vanzelfsprekend het ene in het andere te integreren. Het betekent ook een stap
terug in de digitalisering van het kiesgebeuren die voortschrijdend en onomkeerbaar lijkt.
o

In verschillende scenario’s is er sprake van een voorafgaande registratie. De stakeholders
vragen dit digitaal voor alle gemeenten gelijk te organiseren (veeleer dan via individuele
aanpassingen van het e-loket). Mijn Burgerprofiel wordt dan vaak als platform genoemd.
Tegelijk moet er een papieren aanbod daartoe blijven bij de gemeente (voor specifieke
doelgroepen).

o

Vroegtijdige voorlichting en eenduidige communicatie over de beoogde doelgroep,
registratieprocedure en werking van de alternatieve stemwijze is noodzakelijk. De
alternatieven voor het stemmen per volmacht zijn nieuw voor de kiezers. De kans bestaat
verwachtingen te scheppen over de mogelijkheid tot het gebruik van alternatieve
stemwijzen voor de bredere kiesgerechtigde populatie. Eenduidige, transparante en
heldere communicatie afgestemd op de doelgroepen is nodig.

10.2 STEMMEN PER VOLMACHT
•

Bij de algemene overwegingen hebben we al gewezen op de discussie over het handhaven,
inperken of afvoeren van deze stemwijze. Het stemmen per volmacht zal bij de lokale verkiezingen
van 2024 in Vlaanderen wellicht gehandhaafd blijven. We beschikken op heden immers niet over
inzetbare alternatieven (met meer voordelen). We bevelen de opdrachtgever echter aan om hier
op de langere termijn kritisch naar te blijven kijken (gezien de aangehaalde nadelen). Dit kan
doorheen de vermelde proefprojecten in 2024 en nadien door de mogelijke opschaling daarvan
bij de lokale verkiezingen in 2030. Het Zweedse model van het stemmen per gezant (p. 99-100)
kan mogelijk inspiratie bieden voor een alternatieve volmachtregeling (maar blijft ook complex
en niet zonder aandachtspunten).

•

Het lijkt wel haalbaar een aantal procesverbeteringen aan te brengen in de huidige
volmachtregeling. Deze zouden wel al voor de lokale verkiezingen van 2024 kunnen worden
ingevoerd. Sommige zaten al vervat in het scenario. Andere werden aangebracht of ondersteund
in de stakeholdertoetsing. We bevelen de opdrachtgever aan deze te ontwikkelen.
o

Het gebruik van de volmachtregeling kan vereenvoudigd worden. We verwijzen dan
specifiek naar het volmachtformulier dat nu afzonderlijk moet worden ingevuld (en
bestaat naast de oproepingsbrieven en attesten). De informatie die daarin gevraagd wordt
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kan alternatief en gebruiksvriendelijk ingebracht worden via Mijn Burgerprofiel. Dit
platform kan ook zo ontwikkeld worden dat het zoveel mogelijk elementen uit de
volmachtregeling digitaliseert (bijvoorbeeld naar het opladen van attesten). Dit alles onder
gemeentelijk toezicht. Gezien de blijvende noodzaak aan een papieren aanbod kan het
volmachtformulier (ev. tegelijk) ook geïntegreerd worden op de (achterzijde van de)
oproepingsbrief. De Nederlandse stempas kan hiervoor inspiratie bieden. Attesten correct
aanbrengen en het voorkomen van het ronselen van volmachten blijven echter
aandachtspunten.
o

Aan het volmachtbewijs kan een passage worden toegevoegd waarin de gevolmachtigde
beëdigt (bijvoorbeeld mits handtekening) te stemmen zoals opgedragen en het geheim
daarvan te bewaren.

o

De tekst van het stempel op de oproepingsbrief van de gevolmachtigde (‘heeft bij
volmacht gestemd’) wordt best aangepast (om verwarring met de volmachtgever te
vermijden). Dit kan bijvoorbeeld naar ‘heeft als gevolmachtigde gestemd’ (naar analogie
van de omschrijving in artikel 56 LPKD).

o

Aan de regelgeving kan een bepaling worden toegevoegd die de mogelijkheid tot het
wijzigingen of intrekken van een volmacht tot aan het uitbrengen van de stem
expliciteert. Het is echter niet eenvoudig aan deze stelling ook een sluitende
betwistingsprocedure te koppelen (omdat dit bijvoorbeeld al voorafgaande registratie van
de volmacht vergt).

o

De volmachtregeling moet worden afgestemd met het proefproject nieuwe
stemprocedure. Daarbij kunnen kiezers in een lokaal naar keuze stemmen. Sommige
stakeholders bepleiten het perspectief van een stemlocatie (i.p.v. een vast stembureau).
Dit vraagt wel opvolging van kiezers- en aanstippingslijsten (digitaal eenvoudiger dan op
papier).

•

We bevelen de opdrachtgever aan om het geaggregeerde gebruik van het stemmen per volmacht
systematisch bij te houden en publiek te maken. Dit gebeurt nu niet maar bevordert het (toe)zicht
op de stemwijze en laat geïnformeerd beleid (over de alternatieven) toe. Dat gebeurt best op het
niveau van de gemeente en/of het stembureau (cf. bekendmaken resultaten - visienota lokale
verkiezingen; mits de stemmen uitgebracht via deze stemwijze zo niet te koppelen zijn aan
bepaalde kiezers). De processen-verbaal van de voorzitters van de stembureaus kunnen hiervoor
de basis zijn.
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10.3 STEMMEN VOORAFGAAND AAN DE VERKIEZINGSDAG
•

We bevelen de opdrachtgever aan het stemmen voorafgaand aan de verkiezingsdag verder te
overwegen als alternatief voor dit per volmacht. Daarbij stemt de kiezer vroeger dan voorzien in
eigen persoon in het stembureau. Dit vergroot het gemak en de toegang tot de stemming (cf.
algemeen en gelijk stemrecht) die bovendien in een gecontroleerde omgeving plaatsvindt (cf.
geheim stemming en vrije uitoefening kiesrecht). Daarom biedt dit alternatief relatief meer
garanties naar veiligheid of integriteit dan de meeste andere speciale stemregelingen. Tegelijk
vraagt het een aanvullende stembusgang die organisatorische inspanningen en bijkomende kosten
meebrengt. Er blijven ook uitdagingen in het verkiezingsbeheer. De baten (een bepaalde
doelgroep in eigen persoon kunnen laten stemmen) moeten dus goed afgewogen worden tegen
de kosten (met name voor wat dit organisatorisch en praktisch vraagt van de gemeenten).

•

We zien dit alternatief daarom als haalbaar mits een aantal bijkomende beperkingen. Deze zijn
deels gebaseerd op het ontwikkelde scenario, deels op de feedback van de stakeholders.
Algemeen suggereren we deze stemwijze 1) voor te behouden voor specifieke kiezers (de
doelgroep van de volmachtregeling), 2) aan te bieden op een afgebakende dag en dagdeel (de
woensdag voorafgaand aan de verkiezingsdag van 13u00 tot 21u00) en 3) in een bepaald aantal
stembureaus in de gemeente (minstens één).

•

Het alternatief wordt ook best verkend in een proefproject in een selectie van gemeenten en
daarna grondig geëvalueerd. Bij een aantal stakeholders blijkt hier alvast bereidheid toe te
bestaan. Dergelijk proefproject zal waarschijnlijk beter lukken in kleine gemeenten dan in grote
steden (waar de voorgestelde beperkingen mogelijk niet volstaan om het proces beheersbaar te
organiseren).

•

Elk van de aangehaalde beperkingen brengt echter ook specifieke aandachtspunten met zich
mee.
o

De stemwijze kan aanvullend zijn voor sommige categorieën binnen de doelgroep van de
volmachtregeling. Andere zullen ook bij de vervroegde stemming niet in eigen persoon
naar het stembureau kunnen komen. Het alternatief dekt dus niet de hele doelgroep maar
kan als bijkomende stemwijze worden ingezet.

o

Kiezers uit de doelgroep die vervroegd willen stemmen, moeten vooraf registeren (om
volumes te beheersen en oneigenlijk gebruik te vermijden). Dit is een bijkomende
voorwaarde voor het gebruik van de stemwijze. Digitaal zou dit eventueel kunnen via Mijn
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Burgerprofiel (wat de gemeente dan tijdig moet bereiken). Daarnaast moet er een fysieke
registratie mogelijk zijn bij de gemeente. Er blijven wel belangrijke aandachtspunten naar
de bijkomende werklast voor de gemeenten in het opzetten en/of opvolgen hiervan.
o

De voorziene dag ligt voldoende dicht bij de reguliere. Kiezers krijgen zo het grootste deel
van de campagne mee. Dat deze laatste nog gevoerd wordt wanneer het stemproces al
loopt, vraagt echter de nodige waarborgen (bijvoorbeeld door een campagnevrije zone
rond het betrokken stembureau). Er moet ook verder worden nagegaan of en hoe dit op
de verkiezingskalender ingrijpt. Verschillende stakeholders op diverse niveaus geven aan
dat elke ingreep op de retroplanning druk zet op de organisatie van de verkiezingen die nu
al binnen een strak tijdskader moet gebeuren. Het voorziene dagdeel is ruim genoeg en
voldoende afgebakend.

o

De betrokken stembureaus kunnen op een specifieke locatie worden opgezet.
Stakeholders suggereerden dat dit bijvoorbeeld in woonzorgcentra (naar analogie met
wat diverse lokale besturen nu al doen in en rond deze centra op de verkiezingsdag) en/of
op het gemeentehuis zou kunnen. Op die plaatsen zou er dan afdoende toezicht moeten
zijn op de stembusgang. Dit alles vraagt extra inzet van mensen en middelen in het
gemeentebestuur en de stembureaus. Het adequaat bevolken van deze laatsten blijft geen
evidentie (zelfs niet wanneer men daar overheidspersoneel voor zou willen inzetten).

•

Er zijn ook een aantal meer generieke randvoorwaarden en overwegingen.
o

De stemwijze vraagt het actualiseren van de kiezers- en aanstippingslijsten vanaf de
vervroegde stemming tot op de verkiezingsdag om dubbel stemmen te vermijden. Zeker
op papier is dit een behoorlijke uitdaging.

o

De stemming kan plaatsvinden zoals op de verkiezingsdag. De gemeenten moeten echter
kunnen waarborgen dat het verkiezingsmateriaal veilig bewaard blijft tot dan. Zij moeten
dit op de verkiezingsdag bezorgen aan een telbureau. De stemmen voorafgaand aan de
verkiezingsdag worden voor de eigenlijke telling vermengd met deze uitgebracht op de
reguliere. Waar men digitaal stemt is een extra bureau noodzakelijk. Men moet voordien
over de betrokken gegevensdragers beschikken, deze afzonderlijk kunnen afsluiten,
bewaren en verwerken.

o

Kiezers voorlichten over de mogelijkheid en de voorwaarden van deze stemwijze (wie,
wanneer, waar en hoe) is van het grootste belang. Sommige stakeholders
problematiseren dit. Men moet het vroeg aan veel kiezers laten weten waarbij er
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uiteindelijk maar weinig in aanmerking komen voor het vervroegd stemmen. Men kan hier
veel vragen over verwachten waarbij men vaak kiezers zal moeten afwijzen.
•

We bevelen de opdrachtgever aan om het geaggregeerde gebruik van het stemmen voorafgaand
aan de verkiezingen systematisch bij te houden en publiek te maken, mocht men deze optie
verder willen lichten. Dit naar analogie met de (redenen voor de) andere speciale stemregelingen.
Toekomstige beleidskeuzes kunnen dan verder afgestemd worden op het gebruik van deze
alternatieve stemwijze.

10.4 STEMMEN PER BRIEF
•

Het stemmen per brief kan door de opdrachtgever verder worden overwogen als alternatief voor
het stemmen per volmacht. Dit is echter geen evidentie. Bij die overweging moet immers de
nodige omzichtigheid aan de dag gelegd worden met aandacht voor de bijhorende risico’s.
Stemmen per brief vergt een complexe procedure. De vele betrokken actoren en wederzijdse
afhankelijkheden doorheen het proces wijzen op de mogelijke nadelen van de stemwijze. Een
falen in één van de schakels werkt door op het verdere verloop van het kiesproces.

•

De standpunten van de diverse stakeholders over de wenselijkheid en haalbaarheid van het
stemmen per brief bleken daarenboven verdeeld.
o

Enerzijds zijn er principiële voorstanders van deze stemwijze. Die situeren zich in een deel
van de politieke wereld (i.e. sommige burgemeesters). Zij legden de nadruk op de
voordelen en zien de aandachtspunten als overkomenlijk. Dit wordt ondersteund door de
bereidheid van de postdiensten om dit scenario verder te ontwikkelen.

o

Anderzijds bleken heel wat stakeholders juist tegenstanders. Zij benadrukten de risico’s,
praktische bezorgdheden en potentiële valkuilen in de implementatie van de stemwijze.
Ze stelden de wenselijkheid en haalbaarheid dus in vraag. Deze posities vinden we vooral
in de ambtelijke sfeer (i.e. leden gemeentelijke hoofdbureaus en gemeentelijke
coördinatoren verkiezingen) en bij enkele operationele actoren (i.e. drukkerijen).

o

Indien de opdrachtgever deze stemwijze wil weerhouden, moet men zich dus bewust zijn
van het huidig gebrek aan draagvlak bij minstens een deel van de betrokken
terreinactoren. Een nauwgezette uitwerking van het alternatief met regelmatige
afstemming met deze actoren is dan ook absoluut noodzakelijk. In voorkomend geval zou
een proefproject in een beperkt aantal gemeenten voor de verkiezingen van 2024
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(gevolgd door een grondige evaluatie van de ervaringen door alle betrokken actoren) dan
ook zeker aangewezen zijn.
•

De introductie van het stemmen per brief moet dus zorgvuldig onderbouwd worden met de
inachtneming

van

voluntaristische

argumenten

enerzijds

en

overweging

van

integriteitswaarborgen, veiligheidsgaranties en beheersuitdagingen anderzijds. Het eerste
verwijst naar de toename van de toegankelijkheid en laagdrempeligheid door deze stemwijze (cf.
algemeen en gelijk stemrecht). De beoogde doelgroepen oefenen hun stemrecht uit zonder
verplaatsing in het comfort van hun eigen leefomgeving. De keerzijde van deze stemregeling
bestaat uit mogelijke risico’s verbonden aan het bewust en onbewust menselijk handelen
doorheen de verschillende fasen van het kiesproces. Hierbij is de veelheid van onderling
afhankelijke stappen van en actoren in het kiesproces dus een complicerende factor die minder
sterk aanwezig is bij andere alternatieve stemwijzen.
•

Het anticiperen op potentiële risico’s van de stemwijze door de organiserende overheden
bemoeilijkt verder de organisatie van de verkiezingen. Bijkomende veiligheidswaarborgen
moeten geïmplementeerd worden en impliceren vaak een hogere mate van complexiteit vanuit
het standpunt van de kiezer (cf. registratie, aangetekende zending, identificatiefiche, aantal
omslagen, tijdskader waarbinnen de zending terug verzonden moet worden). Op zijn beurt doet
dit dan afbreuk aan de mogelijke winst geboekt op het vlak van toegankelijkheid. Kortom, merken
we de spanning tussen de veiligheid en de toegankelijkheid van de procedure op.

•

De bijkomende werklast en kosten voor de lokale overheden mag volgens de bevraagde
ambtelijke actoren absoluut niet onderschat worden.

•

De stemwijze roept daarnaast heel wat specifieke aandachtspunten op die door verschillende
actoren werden aangehaald. Deze dienen in acht genomen te worden in het maken van de
overweging door de opdrachtgever. We bouwen hierbij verder op het opgemaakte scenario:
o

De mogelijkheid om gebruik te maken van deze stemwijze door de beoogde doelgroepen
moet duidelijk gecommuniceerd worden. De afbakening van deze groep kiezers is verder
relevant voor het beperken van het aantal blanco omslagen in omloop (vanuit
veiligheidsoverwegingen).

o

Het is wenselijk dat kiezers die van de stemwijze gebruik willen maken daar vooraf voor
registreren (om volumes in te schatten). De registratieprocedure moet zowel online als offline
varianten kennen. Via een platform zoals Mijn Burgerprofiel zou de burger zijn attest kunnen
opladen en zijn identiteit bevestigen. De gemeente in kwestie kan dan via deze zelfde weg
bevestigen of de registratie werd goedgekeurd. Daarnaast moet fysieke aanmelding en
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registratie in het gemeentehuis mogelijk zijn. Kiezers moeten hierbij over de mogelijkheid
beschikken om een familielid of derde de registratie te laten voltooien in het gemeentehuis.
Voorgaande ervaringen met de oproepingsbrieven leren ons dat het controleren van de
volledigheid van de adres- en persoonsgegevens van de kiezer van primair belang is (cf. busof kamernummer). De keuze van de kiezer om te stemmen per brief kan dan opgenomen
worden bij de opmaak van de kiezers- en aanstippingslijsten.
o

De coördinatie en afstemming tussen drukkerijen, postdiensten, regionale en lokale
overheden is cruciaal. Dit om foutieve zendingen aan de start van het proces en mogelijke
vertraging op het (reeds) strakke tijdskader van de verkiezingskalender te vermijden. Een
overkoepelend platform waarlangs de registratie verloopt kan de doorstroom van informatie
tussen de verschillende actoren vergemakkelijken.

o

Ondanks dat een aangetekende zending bijkomende veiligheidswaarborgen zou kunnen
bieden bij de aflevering van de stempakketten moeten de operationele bezwaren hiertegen
eveneens in acht genomen worden. Buiten de postdiensten leefde er bij de stakeholders
bezorgdheden hierover. We suggereren stempakketten per aangetekende zending te
versturen enkel indien die identiteit van de kiezer niet sluitend geverifieerd kon worden bij
de registratie (cf. registratie door naaste of derde). Kiezers die persoonlijk of via elektronische
handtekening de registratie vervolledigden ontvangen hun pakket via reguliere zending. Er
moet een bijkomende oplossing gezocht worden voor kiezers die bedlegerig zijn of niet in staat
zijn hun aangetekende zending zelf op te halen.

o

De kiezer brengt een stem uit via het dubbele envelop systeem analoog aan het proces voor
Belgen in het buitenland (cf. federale en Europese verkiezingen). De identificatiefiche die
geïntegreerd moet worden in de buitenste omslag moet naast de persoonsgegevens eveneens
de persoonlijke handtekening bevatten van de kiezer. Hier werd eveneens gewezen op het
mogelijke risico voor verwarring doordat er aparte omslagen en stembiljetten voor de
gemeenteraadsverkiezingen en provinciale verkiezingen vervat zitten in het stempakket.

o

De gemeenten moeten de stempakketten initieel verwerken voor de dag van de verkiezingen.
Concreet gaat het over de controle van de identificatiefiche in de buitenste omslag en het
deponeren van de omslagen in de verzegelde stembussen. Bijkomend personeel en
veiligheidsmaatregelen dienen te worden voorzien om oneigenlijke opening of manipulatie te
vermijden. De spanning met het moeizaam rekruteren van personeel dat vandaag in functie
van de verkiezingen kan en wil werken is echter reëel.
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o

Een aandachtspunt in deze fase van het proces is de bepaling van het einduur waarop de
stemmen geldig kunnen worden ontvangen. Hier zijn de eerdere schakels in het tijdskader, de
terugzending door de kiezer en verwerking door de postdiensten (desnoods tot op de dag van
de verkiezingen) van tel. De beslissing om stemmen al dan niet op te nemen na het afsluiten
van de stembureaus is politiek van aard. Aansluitend moet men in de uitwerking van het
stemmen per brief oplossingen voorzien voor stempakketten die bij initiële verzending niet,
fout of beschadigd toekomen. Men dient regelingen te treffen en processen te ontwerpen om
kiezers in dergelijke situaties alsnog te voorzien van een stempakket en hen in staat te stellen
dergelijke voorvallen te melden.

o

De huidige tweespalt tussen de digitale en papieren stem in Vlaanderen voor de verschillende
verkiezingen vormt een obstakel voor de introductie van het stemmen per brief. De facto
veronderstelt deze alternatieve stemwijze een terugkeer naar het papier alsook het voorzien
van telbureaus voor de verwerking van deze stemmen. De belasting die het impliceert voor
het personeel in gemeenten die volledig digitaal stemmen zet bijkomende druk op het
verkiezingsproces. Zo blijft het een open vraag welke actor de rol opneemt om deze stemmen
te verwerken. Reacties uit ambtelijke hoek wijzen op de reeds hoge werklast bij de
hoofdbureaus op de dag van de verkiezingen.

•

Bezorgdheden over de complexiteit en het veelvuldig aantal stappen van het kiesproces wijzen op
de relevantie van heldere en eenduidige communicatie naar alle kiesgerechtigden. Dergelijke
communicatie moet duidelijk aangeven wie door middel van welke bewijslast in aanmerking komt
voor het stemmen per brief.

•

Daarnaast zijn de instructies voor de beoogde doelgroepen over het registratieproces, het
tijdskader, het geldig uitbrengen van de stem en het terugzenden van het pakket van primair
belang. Hoewel elk van de kiesgerechtigden aan de hand van dergelijke instructies in staat moet
zijn om een geldige stem per brief uit te brengen moet begeleiding door naasten van de
kiesgerechtigden ook mogelijk zijn (cf. kiezers die door hun medische hoedanigheid bepaalde
handelingen niet zonder assistentie kunnen uitvoeren). Dit met oog voor de risico’s voor het
geheim van de stemming, de vrije uitoefening van het kiesrecht en het algemeen en gelijk
stemrecht.

•

Hiernaast constateerden we tijdens de ontwikkeling van het scenario en de toetsing bij de diverse
stakeholders dat bepaalde specifieke operationele uitdagingen niet vergeten mogen worden. We
bevelen de opdrachtgever aan deze in te sluiten. Het stemmen per brief is in grote mate afhankelijk
van de capaciteit en werking van de drukkerijen en postdiensten die binnen het kader van de
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verkiezingskalender moeten opereren. Op zijn beurt bepaalt het de marge waarbinnen de kiezer
het pakket kan verwachten, invullen en terugzenden.
•

Actoren betrokken bij die operationele zijde van het proces (postdiensten en drukkerijen)
schatten de haalbaarheid van het scenario verschillend in. De postdiensten zien dergelijk scenario
als grotendeels haalbaar mits mechanisering van de stroom van stempakketten. Een aangetekende
zending voorzien voor elke kiezer die stemt per brief is geen evidentie maar lijkt niet
onoverkomelijk mits de kosten gecompenseerd worden. De rol van de partners aan de start van
het proces (drukken en samenstelling stempakket) is in grote mate bepalend voor een succesvolle
en tijdige afhandeling van opeenvolgende stappen (verdeling, verzending, het invullen van het
stembiljet en terugzending). De bevraagde marktpartijen wijzen dan ook op de cruciale rol die de
drukkerijen vervullen. De inschatting van een bevraagde drukkerij luidt dat het tijdskader zeer
beperkt is en in het gedrang kan komen bij een minste hapering in de aanlevering van de
kiezerslijsten, het productieproces en samenstelling van de stempakketten. Het brengt verder
kosten met zich mee die allicht gedragen worden door lokale overheden (cf. richtprijzen
stakeholdertoetsing).

•

Verder bevelen we de opdrachtgever aan om het geaggregeerde gebruik van het stemmen per
brief systematisch bij te houden en publiek te maken, indien men deze stemwijze zou
introduceren. Toekomstige beleidskeuzes kunnen dan verder afgestemd worden op het gebruik
van dit alternatief.
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10.5 MOBIEL STEMMEN
•

We bevelen de opdrachtgever aan het mobiel stemmen verder te overwegen als alternatief voor
het stemmen per volmacht. Vanuit de stakeholdertoesing bepleiten we echter niet de variant die
louter gebaseerd is op een individuele aanvraag. De kosten wegen hier niet op tegen de baten.
We zien wel ruimte voor een semi-institutionele tegenhanger. De mobiele stembus komt dan in
of bij bepaalde instellingen. We bespreken de afweging van beide varianten hieronder. De variant
die meer georiënteerd is op de instellingen kan opnieuw als proefproject worden ingezet in een
beperkt aantal gemeenten bij de verkiezingen van 2024. De resultaten daarvan dienen wederom
grondig geëvalueerd te worden.

•

Een mobiele stembus die door de beoogde doelgroepen op individuele basis kan aangevraagd
worden genereert in het dichtbevolkte Vlaanderen niet genoeg baten om de kosten te drukken.
Deze stemwijze voorziet een manier voor kiezers die zich op de dag van de verkiezingen niet naar
het stemlokaal kunnen begeven om vanuit hun leefomgeving een stem uit te brengen via een
mobiele stembus. Deze stembus komt aan huis onder begeleiding van minstens twee
personeelsleden. Deze trachten een gecontroleerde omgeving te scheppen waarbinnen de kiezer
zijn of haar stem in alle discretie kan uitbrengen. Het aanvragen van de mobiele stembus op
individuele basis lijkt te tijdsintensief en kostelijk voor het aantal kiezers dat hier mogelijks gebruik
van zou kunnen maken. Het betreden van de woonomgeving schept tal van uitdagingen. Om deze
reden bevelen we de opdrachtgever aan mobiel stemmen op individuele basis niet te overwegen
als alternatief voor het stemmen per volmacht.

•

Verder zijn er concrete aandachtspunten over het volledige kiesproces die deze stemwijze feitelijk
ongeschikt maakt als alternatief voor het stemmen per volmacht.
o

De start en het einde van de registratieperiode dient een evenwicht te vinden tussen het laten
van voldoende tijd voor de kiezers om kennis te nemen van de stemwijze en ervoor te
registreren enerzijds en het bewaken van de voorbereidingstijd die de gemeente rest
anderzijds. Deze laatsten moeten namelijk op korte tijd voorbereidingen kunnen treffen op
vlak van transport, personeel en materiaal voor deze mobiele stembus. Een plotse toename in
registraties enkele dagen voor de verkiezingen riskeert een tekort van aantal personeelsleden
of transportmiddelen.

o

Het voorzien van bijkomend personeel vormt één van de grootste struikelblokken. Het feit dat
de rondgang van de mobiele stembus op de dag van de verkiezingen zal plaatsvinden
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bemoeilijkt dit. De integriteit van het kiesproces berust daarnaast volledig op de schouders
van het begeleidend personeel. Daarom zouden deze personeelsleden best geen vrijwilligers
zijn maar gekend overheidspersoneel met een hoge mate van integriteit. Een extra opleiding,
duidelijke instructies of protocollen die personeelsleden kunnen hanteren in specifieke
situaties moeten voorzien worden.
o

De alternatieve stemwijze impliceert de betreding van de woonst van de kiezer. Opnieuw is
het respectvol omgaan met specifieke thuissituaties vanwege het kiespersoneel uiterst
belangrijk om misverstanden of klachten vanuit de kiezer te vermijden. Anderzijds is het
inschatten van het veiligheidsrisico voor het personeel moeilijk of onmogelijk bij registratie
van de kiezer.

•

Daarnaast blijven er verschillende operationele bezorgdheden overeind.
o

Het vraagstuk van papier en digitaal stemmen blijft overeind. Gemeenten die volledig digitaal
stemmen moeten een bijkomend telbureau voorzien voor de verzamelde stembiljetten via de
mobiele stembus.

o

Het beveiligen van het transport tijdens de rondgang van de mobiele stembus door private
of publieke veiligheidsdiensten moet overwogen worden (en brengt extra kosten mee).

o

Het verplaatsen van de twee stembussen (cf. gemeentelijke en provinciale verkiezingen) door
de personeelsleden is eveneens geen makkelijke klus. Doorheen de rondgang zal deze enkel
toenemen in gewicht en vormt het een bijkomende vertragingsfactor.

o

Een grootstedelijke context bemoeilijkt dit. Naast het groot aantal aanvragen dat potentieel
zou ingediend kunnen worden (met alle gevolgen van dien voor de organisatie van de
rondgang van de stembus) vormen problematieken inherent aan grotere steden (mobiliteit,
veiligheid,…) een mogelijke barrière voor het snel en efficiënt functioneren van het
begeleidend personeel.

•

We bevelen de opdrachtgever wel aan een semi-institutionele variant te overwegen als
aanvullende stemregeling voor het stemmen per volmacht. Dergelijke suggestie vond gevoelig
meer positieve weerklank binnen de klankbordgroepen en lijkt vanuit organisatorisch oogpunt
haalbaarder en wenselijker dan aanvraag en (mobiele) stembusgang op individuele basis.

•

Op basis van het aantal registraties voor deze stemwijze kan de gemeente in kwestie besluiten om
een mobiele stembus voor een bepaald dagdeel op te stellen in een specifieke instelling of op een
bepaalde locatie (cf. woonzorgcentrum, ziekenhuis,…) en nadien te verplaatsen naar een andere
instelling of locatie voor een afgebakende periode. De rondgang van een mobiele stembus bij

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.07.2022

Alternatieven van en voor het stemmen per volmacht

pagina 165 van 170

specifieke instellingen in een bepaald dagdeel biedt de mogelijkheid een groter aantal kiezers te
bedienen tegen een lagere kost en mate van inspanning voor de lokale overheden.
•

Ook bij deze variant van het mobiel stemmen moeten enkele aandachtspunten in acht genomen
worden.
o

De winst op het niveau van toegankelijkheid is beperkter dan de eerste variant om twee
redenen. Enerzijds is dergelijke semi-institutionele variant voornamelijk in het voordeel van
die doelgroepen die effectief in één van de instellingen zitten. Kiesgerechtigden die om
beroepsredenen (cf. zelfstandigen) niet kunnen deelnemen aan de stemming of hun woonst
niet kunnen verlaten ervaren geen wezenlijk verschil met de huidige situatie op vlak van het
uitbrengen van hun stem. Anderzijds zullen de kiezers in dergelijke instellingen zich naar alle
waarschijnlijkheid nog steeds moeten beroepen op assistentie door begeleidend personeel of
naasten.

o

Verder is er de bedenking of en in welke mate een mobiele stembus (in al zijn varianten) nuttig
is. De praktijk vandaag is reeds afgestemd op nabijheid van stembureaus. Het opstellen van
een mobiele stembus brengt vragen m.b.t. bijkomend personeel, installatie en de meerwaarde
voor de beoogde doelgroepen met zich mee. Ze levert voordelen voor specifieke categorieën
kiezers binnen de reeds afgebakende doelgroepen. De opdrachtgever moet de meerwaarde
dus goed afwegen.

•

De bestaande praktijken rond de installatie van een stembureau in (samenwerking met)
specifieke instellingen moeten in kaart gebracht worden. Uit deze ervaringen kunnen best
practices gehaald worden om de haalbaarheid en wenselijkheid van een semi-institutionele
variant nog beter af te lijnen.

•

We bevelen de opdrachtgever aan om het geaggregeerde gebruik van het mobiel stemmen
systematisch bij te houden en publiek te maken, indien men voor deze stemwijze kiest.
Toekomstige beleidskeuzes kunnen verder afgestemd worden op het gebruik van dit alternatief.
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