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onderwerp Verkiezingen 2021
Geachte heer/mevrouw XXX,

Op 17 maaft2021 zijn er verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Omdat u
jarenlang uw bijdrage heeft geleverd aan een goed verloop van de gang van zaken op de
verkiezingsdagen en u ouder dan 70 jaar bent, krijgt u deze brief.
De organisatie van de Verkiezingen zal een flinke operatie zijn, want vanwege de vele
beperkingen en extra regels rond COVID-19 zullen veelzaken heelanders gaan dan we
gewend zijn.
De belangrijkste overweging bij al die maatregelen betreft onze gezondheid. Het risico op
besmetting met het coronavirus houden we daarmee zo laag mogelijk en mensen met een
verhoogd risico worden zo extra beschermd. Dat betekent ook dat we voor de vraag staan hoe
we de risico's voor ouderen kunnen beperken, want het is duidelijk dat bij hen de kans op een
ernstiger verloop van de ziekte veel groter is. Dat geldt voor degenen die hun stem
uitbrengen, maar nog meer voor de leden van het stembureau, die de hele dag met heel veel
mensen in contact komen.

\Mj hebben er daarom voor gekozen om een leeftijdsgrens te hanteren voor leden (waaronder
voorzitters) van een stembureau en geen personen ouder dan 70 jaar te benoemen. De
eerlükheid gebied te zeggen dat we ook al langer nadenken over een zekere verjonging van
het bestand van stembureauleden, maar dat zullen we op een ander moment uitwerken en
deze keuze staat daar los van.
lk kan me voorstellen dat ons besluit niet bij iedereen in goede aarde valt. lk hoop evenwel dat
u begrip kunt opbrengen voor de gemaakte keuze. lk ben u zeet erkentelijk voor uw
betrokkenheid en de inzet die u de afgelopen jaren bij de verkiezingen heeft getoond en dank
u hartelijk
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