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Samenvatting 

 

Politieke partijen hebben tot 4 februari om 17.00 uur de tijd om de verzuimen te herstellen om mee 

te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezing. Het verzuim kan liggen in het ontbreken van 

onvoldoende ondersteuningsverklaringen.  

 

De VNG brengt namens de minister van BZK en de voorzitter van de Kiesraad onder de aandacht 

dat kiezers vandaag (3 februari) en 4 februari nog een ondersteuningsverklaring moeten kunnen 

afleggen op het gemeentehuis. Gemeenten wordt verzocht dit op beide dagen zo ruimhartig 

mogelijk te maken.  
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Nieuwe politieke partijen moeten per kieskring 30 ondersteuningsverklaringen inleveren om mee te 

kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezing. Kiezers leggen deze verklaring af op het 

gemeentehuis in hun woonplaats. 

 

Gisteren heeft de Kiesraad de door politieke partijen ingeleverde kandidatenlijst gecontroleerd. De 

Kiesraad heeft bij 35 van de 41 partijen verzuimen geconstateerd. Partijen die in een of meer 

kieskringen nog niet voldoende ondersteuningsverklaringen hebben vergaard, kunnen dit verzuim 

tot donderdag 4 februari om 17.00 uur herstellen. De verwachting is dat de nodige partijen hier nog 

gebruik van zullen maken.  

 

De VNG wil daarom namens de minister van BZK en de voorzitter van de Kiesraad onder de 

aandacht brengen dat kiezers vandaag en morgen nog een ondersteuningsverklaring moeten 

kunnen afleggen op het gemeentehuis van elke gemeente. Gemeenten wordt verzocht dit op deze 

beide dagen, ook zonder afspraak, zo ruimhartig mogelijk te maken. Als politieke partijen of een 

kiezer een afspraak willen maken voor het afleggen van verklaringen, is het van belang dat die 

afspraak op korte termijn kan worden ingepland, zodat de verklaringen nog binnen de wettelijke 

termijn kunnen worden afgelegd.  

 

We danken u vriendelijk voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur 

Aan de leden 

 

  Datum 

3 februari 2021 

Kenmerk 

TRE/U202100079 

Lbr. 21/010 

Telefoonnummer 

070 373 8393 

Bijlage(n) 

- 

 

  

    

Onderwerp 

Kiezers mogelijkheid bieden tot afleggen ondersteuningsverklaringen 

op 3 en 4 februari 2021 

  

 

about:blank
about:blank

