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Aan de leden van de Tweede en Eerste Kamer der Staten Generaal,
Onderwerp: Bezwaar tegen aanvullende ID-plicht bij verkiezingen
Geachte Kamerleden,
Bij deze laten wij U weten dat wij het onacceptabel vinden dat stemgerechtigden, bij de aanstaande
verkiezingen op 18 maart 2015, verplicht worden om te voldoen aan een aanvullende ID-plicht.
Zeker waar dit de mensen betreft die in het op de stempas vermelde ‘eigen stemlokaal’ hun stem
uitbrengen.
Net als bij vorige verkiezingen wijzen we u er op dat er grote bezwaren kleven aan de aanvullende
ID-plicht bij de verkiezingen. Met als voornaamste reden dat de overheid zich laakbaar gedraagt door
iedere stemgerechtigde staatsburger als potentieel verdachte van identiteits- en verkiezingsfraude te
beschouwen en te behandelen. Immers wie naast het tonen van een persoonlijke stempas, voorzien van
naam, adres, geboortedatum, uniek kiesnummer en technische echtheidskenmerken, geen
identiteitsbewijs laat zien aan de medewerkers van het stemlokaal wordt uitgesloten van deelname aan
de verkiezingen OMDAT men geen gevolg geeft aan de plicht om aan te tonen dat men zich niet voor
een ander uitgeeft.
Deze handelswijze strookt niet met de fundamentele waarden waarop ons rechtsstelsel is gebaseerd,
namelijk dat een ieder uitsluitend als daar gegronde reden voor zijn als verdachte mag worden
aangemerkt. Een principieel uitgangspunt waardoor de bevoegdheden van de voorzitter van het
stemlokaal, net als vóór de invoering van de aanvullende ID-plicht, beperkt dient te blijven tot het
recht om uitsluitend IN GEVAL VAN TWIJFEL het tonen van een identiteitsbewijs te vorderen.
Hierbij willen we daarbij uitdrukkelijk aangeven dat het algehele ongedifferentieerde wantrouwen wat
de overheid via de algemene aanvullende ID-plicht uitstraalt niet alleen formeel staatsrechterlijk maar
ook vanuit ethisch oogpunt niet door de beugel kan. Dat uitgerekend bij het kiezen van een nieuwe
volksvertegenwoordiging het volk en mass als potentieel crimineel wordt behandeld door wetgeving
waar u als huidige volksvertegenwoordiging verantwoordelijkheid voor draagt, valt ons inziens
namelijk niet anders dan als moreel verwerpelijk te kwalificeren.
Het is op zich al een problematisch gegeven dat binnen het huidige Staatsbestel, de democratische
besluitvorming over uiterst ingrijpende beslissingen ten aanzien van de leefomstandigheden van alle
burgers, worden genomen door politieke partijen waarvan het ledenbestand slechts 2% van de
Nederlandse bevolking uitmaakt en de algemene volksvertegenwoordiging wordt bepaald via
verkiezingen met een zeer lage opkomst. Een lage opkomst waarvan zondermeer duidelijk is dat deze
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alles te maken heeft met het feit dat de burgers in grote getale van mening zijn dat men door deelname
aan verkiezingen toch geen daadwerkelijke invloed kan uitoefenen op hoe het overheidsbeleid wordt
vorm gegeven.
Om het herstel van vertrouwen tussen de burgers en de overheid te bewerkstelligen zou het afschaffen
van de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen een goed initiatief zijn.
Wij vragen u bij deze daar het initiatief toe te nemen.
Waarbij we als extra punten van aandacht er tevens op wijzen dat:








De noodzaak voor een aanvullende ID-plicht bij verkiezingen nimmer cijfermatig werd onderbouwd
met het bewijs van een bestaand probleem van stemfraude via identiteitsverwisseling.
De effectiviteit van de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen nimmer is onderzocht en de evaluatie
van de maatregel zich beperkte tot conclusies aangaande het draagvlak op grond van ingediende
protesten.
Stempassen na invoering van de aanvullende ID-plicht inmiddels via een gesloten enveloppe worden
toegestuurd, waardoor het ooit aangevoerde probleem van het ‘zoekraken’ van stempassen nu wordt
afgedekt via het briefgeheim.
Mogelijk ‘knoeien’ met stemoproepkaarten werd tegengegaan door de omzetting naar de, van
geavanceerde technische veiligheidkenmerken voorziene, stempassen.
De overheid alle reden heeft om een betere bestemming te geven aan de financiële middelen die
momenteel besteed worden aan alle reclame uitingen die ertoe dienen om mensen erop te wijzen dat ze
niet moeten vergeten om een identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau.
Wij vragen u om ons een inhoudelijke reactie op bovenstaande te doen toekomen.
Hoogachtend,
Namens het bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit
J.M.T.(Miek) Wijnberg- voorzitter
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