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Joris van den Oetelaar, kandidaat-Kamerlid voor Forum voor Democratie. © copyright Marc Bolsius

DEN BOSCH - FVD-prominent Joris van den Oetelaar uit Schijndel maakt zich
na het uitbrengen van zijn stem zorgen over mogelijke verkiezingsfraude. Een
tweet waarin het kandidaat-Kamerlid zich verbaast over het tellen van de
stemmen maakt veel reactie los bij voor- en tegenstanders van zijn partij.
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‘Zojuist wezen stemmen. Ik vroeg wanneer er wordt geteld. Antwoord; woensdag.
Wat gebeurt er ondertussen met de stembiljetten? Antwoord; goede vraag maar dat
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weet ik niet..’, schrijft Van den Oetelaar op Twitter. Zijn bericht is binnen een paar
uur honderden keren gedeeld en de reacties stromen nog altijd binnen.
Tegenstanders verwijten de Schijndelaar complotdenken en vinden dat hij angst
voor verkiezingsfraude voedt. Anderen vinden zijn kritische vragen juist helemaal

‘Het verbaast me gewoon’
Van den Oetelaar is behalve kandidaat voor de Tweede Kamer ook vice-voorzitter
en campagneleider van Forum voor Democratie. Hij zit voor de partij tevens in de
Provinciale Staten van Brabant. Het is niet zijn doel om angst te voeden of in
complotten te denken, zegt hij in reactie op zijn veelbesproken bericht. ,,Het
verbaast me gewoon wat ik meemaak en daar tweet ik over. Meer niet. We kunnen
drie dagen stemmen, ik vind dat er dan ook drie dagen geteld moet worden.”

Joris van den Oetelaar @JorisOetelaar
Zojuist wezen stemmen. <br>Ik vroeg wanneer er wordt geteld. Antwoord;
woensdag. <br>Wat gebeurt er ondertussen met de stembiljetten?<br>Antwoord;
goede vraag maar dat weet ik niet.. ϋ
ϐ<a href="https://twitter.com
Ϗ
ώ
ύ
ό
/thierrybaudet?ref_src=twsrc%5Etfw">@thierrybaudet</a> <a href="https://twitter.com
/Frederik_Jansen?ref_src=twsrc%5Etfw">@Frederik_Jansen</a>

Of hij als FVD-politicus en -prominent zelf niet had door kunnen vragen over hoe
het ‘ondertussen met de stembiljetten’ gaat, om zo zijn achterban beter te
informeren? ,,Ik héb het gevraagd op het stembureau en vind het heel gek dat ze
het daar niet weten. Hoe het nu gaat is het gewoon niet transparant. Ik denk dat de
situatie heel fraudegevoelig kan zijn.”
‘Beïnvloeding voorkomen’
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Hoe het gaat: de verzegelde stembussen van maandag en dinsdag worden ‘veilig
opgeslagen’ en mogen pas vanaf woensdagochtend open voor de openbare telling.
Wel wordt aan het eind van elke dag vastgelegd hoeveel mensen hun stem
uitbrachten. Als het goed is, komen die aantallen overeen met de hoeveelheid
meteen tussentijdse opkomstcijfers die de gemeenten ook mogen delen.
Tekst loopt door onder de foto

De stembussen zijn open, de verkiezingen begonnen. © ANP

,,Dat er nog geen stemmen geteld worden op maandag en dinsdag is om eventuele
beïnvloeding van de stemming te voorkomen”, zegt Pauline van Voorst,
woordvoerder van het ministerie. Van den Oetelaar denkt daar het zijne van: ,,Dat
belang lijkt me kleiner dan het belang van transparantie.”
Voor risicogroepen
De stembureaus zijn maandag en dinsdag vooral open voor ‘kiezers die als gevolg
van het coronavirus tot de risicogroepen behoren’. Dat geldt niet voor Van den
Oetelaar, zegt hij. ,,Maar ik ben op andere dagen niet meer in de gelegenheid om te
stemmen. Als campagneleider ben ik tot woensdagmiddag onderweg.” De
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