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Kiesraad Op koers voor EU-verkiezingen op 4 juni
 

Op 12 februari jl. is er een 'succesvolle, tjokvolle' bijeenkomst geweest waarbij de Kiesraad verlegenwoordigers van de 
Hoofdstembureaus heeft bijgepraat en gei'nformeerd over met name het gebruik van de Ondersteunende Software 

Verkiezlngen (OSV) die voor het eerst gebruikt gaat worden bij de kandidaatsteTIing en uitslagvaststelling voor de 
EU-verkiezingen. Er was op de bijeenkomst overlgens ook een vertegenwoordiger van BZK aanwezig .1ohan van den Eeden, 

voorzitter van de NWB-eommissie Verkiezingen, Bet na afloop desgevraagd weten dat er bij hem en de ruim 50 andere 
aanwezigen uit gemeenten, 'aile veTtrouwen is dat het allemaalgoed gaat komen voor 4 juni'. Hij stoelt dit optimisme op 
'de samenwerking met de KieSTaad en de dTie leveranciers (Centric, Proeura en Sdu) van aanvullende modules, De eerdere 

ALFRED ZEBREGS 

ABe reden om met Hanneke Schipper-Spanninga, sinds april 
2006 secretaris-directeur van de Kiesraad, voor de B&R-Iezers 
ook nog even de belangrijkste ontwikkelingen op een rij te zet
ten. Dat doet ze graag. 
Voor aile duidelijkheid zetten we eerst even op een rij wie er 
over wat gaat. 
Welnu, BZK is verantwoordelijk voor de wetgeving op het ter
rein verkiezingen en het Kiesrecht. En voor de relatie met de 
gemeenten waar het de logistieke voorbereiding van de verkie
zingen betreft. 'Dus als het gaat om de inzet van hulpmiddelen 
dan is de Kiesraad hooguit adviserend.' 
BZK stuurt ook de circulaire en is nu bijvoorbeeld samen met de 
NVVB bezig om opleidingsmateriaal voor stembureauleden te 
vervaardigen. Ook houdt BZK zich bezig met een nieuw model 
stempas (is gebruikerspanel bij betrokken geweest) voor de 351 
gemeenten waar deze keer Stemmen in een Willekeurig Stembu
reau mogelijk is. Ook de ID-plicht is primair een BZK-aangele
genheid. In zogeheten SWS-gemeenten moeten de stembureaus 
de NAW-gegevens vergelijken. Daar komt ook nog een folder of 
brochure over en publieksvoorlichting. Maar...het is aan BZK om 
gemeenten daarover in te lichten. Daarover zijn met de NVVB 
afspraken gemaakt en dus kan uw vakblad er nu ook niets over 
zeggen. Lees de bekende Nieuwsbriej Verkiezingen Europees Par
lement 4juni 2009 die BZK uitgeeft! 

De Kiesraad heeft van oudsher de taak om gemeenten goed te 
informeren over de uitleg van de Kieswet. 'En onze rol betreft de 
uitslagvaststelling en natuurlijk de kandidaatsteilingsprocedu
res', vertelt Hanneke Schipper. 'Overigens weten gemeenten de 
Kiesraad voor allerhande vragen goed te vinden. En wij organi
seren weI samen met BZK een Injormatiepunt Verkiezingen. Dat 
gaat in heel goede verstandhouding. Bij vragen met een meer 
beleidsmatig karakter, geleiden wij dan door naar BZK'. 

BEGRIP VOOR ONRUST EN ONGEDULD 

Over de nieuwe OSV dat nu gebouwd wordt door het Duitse 
bedrijf IVU (met een vestiging te Veenendaal) wil Hanneke 
Schipper weI alles vertellen. En dat doet ze graag. 'De software 
rond de kandidaatstelling en de uitslagvaststelling is onze 
verantwoordelijkheid'. Ze had 'graag gezien dat die software al 
eerder uitgeleverd had kunnen worden, maar ook wij kunnen 

seepsis is verdwenen en 1k ben al met al positief'. 

geen ijzer met handen breken, er moest aanbesteed worden. 
Onze inspanningen zijn er nu op gericht om ruim voor 4 juni 
de software, toegespitst op de EU-verkiezingen, gereed te heb
ben en uit te leveren op CD-rom. Daar hebben we nog ruim 3 
maanden voor en wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat 
het goed gaat komen'. 
Hanneke Schipper begrijpt dat er rnisschien wat onrust en 
ongeduld bij gemeenten is, maar die wi! ze nu en op zes, door de 
Kiesraad te organiseren, regionale instructiebijeenkomsten (op 
11,15 en 19 mei, telkens een dagdeel) wegnemen. 
Let weI, dat zijn dus geen opleidingen voor stembureauleden, 
'want die hebben niets met de OSV te maken. Die nieuwe soft
ware komt in de gemeente pas op het centrale niveau in beeld. 
Want de stembureauleden In de stembureaus doen het allemaal 
handmatig, zo is nu eenmaal besloten. En de gegevens worden 
pas ingeklopt in het gemeentehuis in onze software'. Naast die 
bijeenkomsten komen er ook online tutorials, een uitgebreide 
gebruikershandleiding en een helpdesk. 

HET KIESRAAD-TRAJECT VOOR DE KOMENDE 3 MAANDEN 

Hanneke Schipper vertelt: 'Begin aprilleveren we een CD-rom 
uit met een programma dat controleert of de aanwezige hard
ware in de gemeente de OSV aankan. Gemeenten kunnen dan 
ook aan IVU in Veenendaallaten weten of men behoefte heeft 
aan helpdesk- ondersteuning en ook kunnen dan direct aile 
relevante gegevens van de gemeente aan IVU bekend worden 
gemaakt. Als er dan problemen zijn, kan IVU snel en adequaat 
reageren. De instandhouding van de helpdesk door IVU wordt 
volledig gefinancierd door de Kiesraad'. 
Maar gebruik van de helpdesk is niet gratis. 'In het contract dat 
de Kiesraad met IVU heeft gesloten is opgenomen -en dat is ook 
afgesproken met VNG- dat gemeenten als ze een beroep.doen 
op de helpdesk daarvoor een kleine bijdragemoeten betalen. 
Dat is nu vastgesteld op 250 euro. Een alleszins redelijk bedrag; 
ook voor kleine gemeenten niet onoverkomelijk'. Als IVU vervol
gens moet langskomen dan moet er weI extra aan IVU betaald 
worden ('voorrijtarief') 

Uiteraard levert de Kiesraad al eerder (begin maart) OSV uit 
aan de politieke partijen voor de kandidaatstelling. Want zoals 
bekend voorziet OSV in twee zaken: ondersteuning van politie
ke partijen en het hoofdstembureau (in dit geval de Kiesraad) bij 
het proces van kandidaatstelling. Dan gaat het om het maken 
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van kandidatenlijsten en alle modellen die van belang zijn. Het
 
tweede dat OVS vermag, is 'het vaststellen van de uitslag en dat
 
begint bij het invoeren van de gegevens van de stembureaus
 
op gemeentelijk niveau. Vandaar gaan de gegevens met proces

verbaal naar het hoofdstembureau en die levert het aan bij de
 
Kiesraad'.
 
Om dit tweede punt adequaat ter hand te kunnen nemen ont

vangen gemeenten in de tweede helft van mei (pakweg 3 weken
 
voor de verkiezingen dus) de CD-rom met de software die deze
 
taken kan uitvoeren. Dan 'kunnen gemeenten het programma
 
draaien'. Hanneke Schipper benadrukt dat 'het slechts allemaal
 
hulpmiddelen zijn: het papieren proces blijft leidend. Uitslagbe

rekening en zeteltoewijzing gebeurt hier bij de Kiesraad hand

matig. Oat is ook altijd zo geweest en blijft ook zo'.
 

De enige grote zorg voor gemeenten is deze keer bij de EU

verkiezingen dat de ingeklopte gegevens in het programma (op
 
CD-rom en dus niet via het internet!) de volgende dag op die
 
CD-rom en op papier via de hoofdstembureaus naar de Kies

raad wordt gezonden. Oat zal naar verwachting op de ochtend
 
na de verkiezingen gebeuren. De officiele uitslag van Nederland
 
wordt vervolgens door de Kiesraad op 11 juni bekend gemaakt.
 

'HOBBEl'
 

Natuurlijk zal er in het land en bij de media behoefte zijn om al
 

aan het eind van een lange verkiezingsavond met een 'uitslag' 
te komen. Daar gaat de Kiesraad niet over: 'ongetwijfeld zal het 
ANP de gemeenten willen bevragen, maar die ANP-uitslag is 
uiteraard niet de geautoriseerde uitslag'. 
Op dit punt ziet Hanneke Schipper nog weI 'een andere hobbel 
op de verkiezingsavond'. Want, 'we gaan weer met stembiljet
ten werken. Alles moet nu eerst handmatig worden geteld en 
op kandidaatniveau worden ingeklopt. Dit betekent dat de vol
ledige uitslag per stembureau en per gemeente later dan voor
heen beschikbaar is. Het wordt dan lastig om een presentatie 
te verzorgen. Een zogeheten uitslagenavond per gemeente kan 
dus eigenlijk alleen maar op partijniveau'. 

Tot slot laat Hanneke Schipper weten dat ze 'goed contact met 
de hoofdstembureaus en de gemeenten heel belangrijk vindt. 
'We staan open voor alle vragen en gelukkig weten gemeenten 
en burgers steeds beter de weg naar ons te vinden'. Ze vraagt 
gemeenten uitdrukkelijk om 'als er zorgen zijn die vooral ken
baar te maken! Wij zijn ook heel benieuwd naar alle ervaringen, 
heel veel is deze keer nieuw en we willen graag alles horen. Wij 
spannen ons in om met de OSV de gemeenten en de hoofdstem
bureaus goed te bedienen, maar we zitten allemaal met krappe 
termijnen'. (az) 
(Op het NWB-congres te Noordwijkerhout zal de Kiesraad oak 
een workshop verzorgen!) 

Als een wetswijziging net van kracht wordt
 
zijn er altijd overgangsgevallen: net voor
 
het 'Uur U' wi! 'men' snel gebruik maken
 
van de oude wet, maar helaas... Het ver

zoek werd te laat bezorgd of raakte zoek, de
 
afdeling Burgerzaken was al dicht, onder

weg brak een van de partners een been...
 

Hieronder zijn de meest denkbare geval

len in een schema gevat.
 
Let opt Bij het 'flitsen' hebben we in de
 
praktijk geleerd dat er twee hoofdvarian

ten zijn:
 
1.	 eerst voIgt de omzetting bij de burger

lijke stand, daarna de ontbinding bij 
advocaat of notaris; 

2.	 eerst de ontbinding, met de opschor
tende voorwaarde dat de ornzetting 
tot stand komt, daarna de ontbinding. 

Einde 'flitsscheiding': (irensgevallen
 

Toelichting 
Helaas is februari de kortste rnaand. Er 
ontbreken twee werkdagen. 
Vrijdag 27 februari is normaliter de laat
ste werkdag. Sommige afdelingen Bur
gerzaken zijn op zaterdag geopend. Geldt 
dit ook voor aIle handelingen van de bur
gerlijke stand? Zo ja, dan kan 28 februari 
ook nog worden gebruikt. 
Tip: wees dUidelijk in uw communicatie 
met de burgers. Gebruik uw website! 
Volgens de Algemene wet bestuursrecht 
geldt bij het indienen van bezwaar- of 
beroepschriften een combinatie van de 
ontvangsttheorie en verzendtheorie. (arti
kel 6:9) Wij vinden dat er goede redenen 
zijn om dat hier net zo te doen. Dus als de 
verzending van de 'verklaring', bedoeld in 
artikel 1:8od BW uiterlijk op 28 februari 

is verzonden per TPG-post (datum post
stempel is beslissend), en deze is uiterlijk 
op maandag 9 maart ontvangen (datum 
registratie is beslissend) dan mag de abs 
deze nog verwerken. 
Wat u niet moet doen: de inschrijving 
antedateren. Dus er een eerdere datum 
opzetten dan de dag waarop u de ontbin
ding daadwerkelijk verwerkt. Sommige 
collega's denken dat ze een verzoek tot 
ontbinding van een partnerschap (of van 
een echtscheidingsuitspraak) per se op de 
dag van ontvangst moeten inschrijven. 
Oat is niet zoo Uiteraard moet u het weI 
snel doen. (hans tomson) 

Met dank aan collega Edwin van Benthem 
die de eerste vragen hierover al via de 
Helpdesk heejt gekregen. 

-
tim 27 (28) feb tim 27 (28) feb tim 27 (28) feb tim 27 (28) feb tim 27 (28) feb vanaf Ma 2maart Flitsen mogelijk? 

1.1 omzetting ontbinding verzenden naar bs ontvangst bs verwerken in bs Geen probleem 

1.2omzetting ontbinding verzenden naar bs ontvangst bs verwerken In bs Ja 

1·30mzetting ontbinding verzenden naar bs ontvangst bs ja, 

1-4omzetting ontbinding I verzenden naar bs nee 

2.1 ontbinding, 
voorwaardelijk 

Omzetting bs verwerklng ja 

2.2 ontbinding, Als nlet ulterll]k Nee, geen 
voorwaardelijk op 27(28) feb de omzetting meer 

omzetting blJ bs Is mogelijk 
gedaan 
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Vereni
 
VERZORCiD DOOR DE MEDEWERKERS VAN HET BUREAU NWB 

ook de jaarlijkse Belastingconferentie in 
Veldhoven. Ik heb begrepen dat destijds 
gekozen is voor de huidige taakverdeling 
waarbij de NWB het uitvoerende deel 
voor haar rekening neemt. Bij de VNG 
zouden we gebruik kunnen maken van de 
aanwezige beleidsmatige ondersteuning 
en van commissies waar burgemeester 
en wethouders in vertegenwoordigd zijn. 
Daarom is het misschien goed om nog 
meer samen op te trekken. Hierdoor kun
nen we ons beter profileren." 

NWB OOK NAAR DE TOEKOMST TOE DE WARE 

PARTNER? 

"Op dit moment speelt er veel rond de 
publieke dienstverlening. Burgerzaken is 
daar slechts een onderdeel van. Als het 
om publieke dienstverlening gaat dan 
heeft het Rijk uiteraard meer gespreks
partners. We moeten oppassen dat we als 
NWB niet op een eiland komen te zitten. 
Zij moeten een gesprekspartner zijn die 
niet genegeerd kan worden." 
"Het is daarom noodzakelijk om het 
bestuurlijke netwerk te verbreden en te 
intensiveren. Niet alleen in de politiek, 
maar ook in de media. De NWB moet 
een club worden die aan de weg timmert 
en die zich de kaas niet van het brood 
Iaat eten. Daamaast moet de vereniging 
weI met de verbreding mee, wil het een 
volwaardige gesprekspartner zijn. Op dit 
moment worden contacten onderhouden 
met zogenaamde coalitiepartners (zoals 
Divosa en de Vereniging Directeuren 
Publiekszaken)." 
Monique van Haeren is ervan overtuigd 
dat door samen te werken met coalitie
partners en door een grotere mate van 
samenwerking met de VNG, de NWB zich 
kan versterken tot een belangenbeharti
ger waarmee in Den Haag dUidelijk reke
ning moet worden gehouden en die van 
onmisbare waarde blijft voor gemeenten. 

Ben Schomaker
 

Reageren? fa graag!
 
Ais het kan op RUUD@nvvb.nl
 

GBA als basisregistratie 

De invoering van de GBA als basisregis
tratie binnen gemeenten is dit jaar een 
belangrijke en noodzakelijke activiteit 
voor veel gemeenten. 
Het wettelijke invoeringstraject is al 
op 1 april 2007 gestart en moet uiter
lijk met ingang van 1 januari 2010 zijn 
afgerond. Dan moeten alle afnemers, 
zowel binnen- als bUitengemeentelijke, 
verplicht de als authentiek aangewezen 
GBA-gegevens gebruiken bij de uitvoe
ring van hun taken. 
De burger mag dan niet meer gevraagd 
worden naar deze basisgegevens die 
reeds bij de overheid bekend zijn. Wan
neer afnemers gerede twijfel hebben, 
moet teruggemeld worden. Voor buiten
gemeentelijke afnemers is hiervoor de 
Terugmeldvoorziening beschikbaar. Bin
nengemeentelijke terugmelding moet 
geregeld en georganiseerd worden door 
gemeenten zelf. Met ingang van 1 janua
ri 2010 dient elke gemeente een aange
paste GBA-verordening te hebben. 
Het bestuur van de NVVB vindt dat Bur
gerzaken initiatieven moet nemen om 
bij het invoeringstraject een belangrij
ke rol te spelen. Een door het bestuur 
ingestelde werkgroep heeft de opdracht 
gekregen een programma samen te 
stellen voor de voorjaarsvergaderingen 
in de NVVB-regio's. Het onderwerp zal 
dus in de regio's prominent op de agen
da's staan. 

Oefenmateriaal voor 
stembureauleden 

De NVVB is samen met het ministerie 
van BZK bezig om aanvullend oefen
materiaal te maken voor de stembu
reauleden. 
De bedoeling is dat stembureauleden, 
naast de standaardinformatie die zij 
krijgen van de gemeente, hiermee aan 
de slag kunnen en zich zodoende beter 
kunnen voorbereiden op hun taken in 
het stembureau. 
De verwachting is dat begin april het 
materiaal klaar is. Het komt zowel op 
papier beschikbaar als in digitale vorm 
op de NWBkennisloods. Meer informa
tie voIgt nog. 

Raadsleden kunnen 
stembureaulid zijn 

Vanuit het land bereiken ons vragen
 
of bij de komende verkiezingen in juni
 
2009 raadsleden als stembureaulid of
 
voorzitter van een stembureau mogen
 
fungeren.
 
De Kieswet zal voor deze komende ver

kiezingen op dit punt niet zijn aange

past.
 
Gemeenteraadsleden kunnen dus
 
gewoon benoemd worden tot stembu

reaulid of tot voorzitter van een stem

bureau.
 

Onderzoek adreskwaliteit in 
deGBA 

Onder de paraplu van het Actieplan 
Kwaliteit GBA vindt de komende weken 
binnen een groot aantal (grote en mid
delgrote) gemeenten een ondeTZoek 
plaats dat een algemeen kwaliteits
beeld van de GBA gaat opleveren. 
Het onderzoek moet aan de Staatsse
cretaris van BZK en de Tweede Kamer 
inzicht geven in de mate waarin de op 
een bepaald adres ingeschreven perso
nen in de GBA ook daadwerkelijk op het 
betreffende adres woonachtig zijn. Voor 
het uitvoeren van het onderzoek, door 
middel van huisbezoeken, stelt BZK een 
vergoeding aan deelnemende gemeen
ten beschikbaar. Bijkomende voordeel 
voor een deelnemende gemeente is dat 
ook een kwaliteitsslag in de GBA kan 
worden doorgevoerd indien de bevin
dingen daartoe aanleiding geven. 
Voor het onderzoek heeft BZK een aan
tal gemeenten uitgenodigd om deel te 
nemen. De brief van BZK, met de uitno
diging en wat meer achtergrondinfor
matie, is beschikbaar op de website van 
het ondeTZoeksbureau dat BZK voor dit 
onderzoek in de arm heeft genomen: 
www.vka.nl/kwaliteit-gba 
De resultaten van het onderzoek wor
den - geanonimiseerd - verwerkt in een 
rapportage aan de Tweede Kamer. 
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