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Geachte heer Van de Donk en mevrouw Ten Cate,
Op 3 oktober 2019 heeft u ons een afschrift gestuurd van uw brief aan de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de Procedure vaststelling
verkiezingsuitslag en gevraagd om onze visie hierop. In uw brief aan de minister
merkt u, naar aanleiding van het onderzoek door de commissie voor de
geloofsbrieven van uw Provinciale Staten, op dat het proces van stemmen tellen
en verwerken voor verbetering vatbaar is. Verder merkt u op het toe te juichen
indien oplossingen voor gebreken rondom het uitbrengen van stemmen en het
vaststellen van de uitslag ook worden gezocht in digitale mogelijkheden.
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Wij delen uw opvatting dat het proces voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen
voor verbetering vatbaar is, bijvoorbeeld met mogelijkheden voor de correctie van
fouten. De Kiesraad heeft hiervoor verscheidene keren aandacht gevraagd in
evaluatie-adviezen na verkiezingen.1 In het huidige wetsvoorstel ter verbetering
van de procedure voor vaststelling van de uitslag, waarnaar u verwijst, wordt een
wezenlijk aantal van de adviezen van de Kiesraad overgenomen. Het wetsvoorstel
bevat onder meer voorstellen om fouten te kunnen corrigeren. De Kiesraad vindt
dit een positieve ontwikkeling. De adviezen die de Kiesraad over dit wetsvoorstel
heeft uitgebracht kunt u vinden op onze website.2
Voor de introductie van elektronisch stemmen bestaan geen plannen vanwege de
kwetsbaarheid voor digitale dreigingen en daarmee gepaard gaande risico’s op
beïnvloeding van het stemproces. De Kiesraad beschouwt de voorgestelde
Experimentenwet nieuwe stembiljetten wel als een opmaat naar elektronisch
tellen.3 Dit is in lijn met het advies van de Deskundigengroep Elektronisch

1 Zie het evaluatie-advies Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017 (advies van 30 mei 2017),
Den Haag: Kiesraad, p. 9
2 www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2019/10/23/kiesraad-stemt-in-met-geven-keuze-aangemeenten-wel-niet-centraal-tellen.
3 wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK010394.
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stemmen en tellen in het stemlokaal, dat de minister geadviseerd heeft om te
kiezen voor de invoering van een stemmenteller.4
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

J.G.C. Wiebenga,
voorzitter Kiesraad

4 www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2016/05/02/deskundigengroep-adviseert-alleen-voorelektronisch-tellen-te-kiezen.
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