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Uw kenmerk

Geacht college,

Hierbij treft u een circulaire aan, die dient als handreiking voor gemeenten bij de 

organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen en/of het raadgevend referendum 

van 21 maart 2018. Vriendelijk verzoek ik u de circulaire zo spoedig mogelijk ter 

hand te stellen aan degene die is belast met de voorbereiding en organisatie van 

de verkiezing, en aan deze te vragen om rekening te houden met de inhoud van 

de circulaire.

Hoogachtend,
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Bijlagen
• Kamerbrief over 

heimelijke beïnvloeding 
en verspreiding van 
desinformatie door 
statelijke actoren;

• achterkant van het 
model stembiljet voor 
het raadgevend 
referendum;

• checklist 
toegankelijkheidscriteria 
stemlokalen

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding
2. Heimelijke beïnvloeding en verspreiding desinformatie door statelijke 

actoren
3. Regels over openbaarmaking uitslagen referendum en 

gemeenteraadsverkiezingen
4. Kiesgerechtigdheid voor raadgevend referendum verschilt met die voor de 

gemeenteraadsverkiezingen
5. Stembiljet voor raadgevend referendum over Wiv 2017
6. Terinzagelegging wettekst Wiv 2017
7. Informatie voor kiezers over de Wiv 2017
8. Toegankelijkheid stemlokalen voor kiezers met een beperking
9. Voldoende stemlokalen
10. Training stembureauleden
11. Stemopneming toegankelijk voor kiezers
12. Voorlichtingscampagne
13. Evaluatie
14. Ten slotte

1. INLEIDING

Op 21 maart 2018 worden in Nederland zowel gemeenteraadsverkiezingen als een 
raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
2017 (Wiv 2017) gehouden. In enkele tientallen gemeenten vinden op deze 
datum geen raadsverkiezingen plaats, vanwege een eerdere of aanstaande
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herindeling; in die gemeenten wordt dus alleen een stembusgang voor het 
raadgevend referendum over de Wiv 2017 georganiseerd.

Doel en inhoud circulaire
Deze circulaire dient als instructie en ter informatie voor de bestuurder(s) die in 
de gemeente verantwoordelijk is/zijn voor de organisatie en uitvoering van de 
gemeenteraadsverkiezingen en/of het raadgevend referendum, alsmede voor de 
gemeenteambtenaren die daarmee zijn belast.

De gehele circulaire is relevant voor alle gemeenten, dus zowel voor gemeenten 
waar zowel gemeenteraadsverkiezingen als het raadgevend referendum 
plaatsvinden, als voor gemeenten die alleen een referendum moeten organiseren.

2. HEIMELIJKE BEÏNVLOEDING EN VERSPREIDING DESINFORMATIE 
DOOR STATELIJKE ACTOREN

Ik heb de Tweede Kamer een brief gestuurd over heimelijke beïnvloeding en 
verspreiding van desinformatie door statelijke actoren. Deze brief treft u als 
bijlage bij deze circulaire aan.

Analyse van kwetsbaarheden
Heimelijke politieke beïnvloeding is geen nieuw fenomeen. Het omvat de 
integrale, veelal heimelijke inzet van (drog-)argumenten, selectieve informatie en 
desinformatie (omtrent politiek gevoelige thema's) ten behoeve van het realiseren 
van politieke doeleinden richting een vooraf bepaald publiek. De opkomst van het 
internet heeft het echter wel een nieuwe dynamiek gegeven: brede verspreiding 
van desinformatie en nepnieuws kan makkelijk, anoniem, snel en goedkoop. Het 
Cyber Security Beeld Nederland 2017 laat tevens zien dat statelijke actoren de 
intentie en capaciteit hebben om zich via digitale middelen te mengen in 
democratische processen.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing van maart 2017 heeft het kabinet 
een analyse gemaakt van de kwetsbaarheden in het verkiezingsproces. Aan de 
gemeenten is toen gevraagd om ook zelf een analyse uit te voeren van de 
kwetsbaarheden in de eigen organisatie en van de processen die worden ingericht 
voor de verkiezingen1. Die oproep doe ik nu opnieuw in aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum over de Wiv 2017.
Gezien uw verantwoordelijkheid voor de eigen (informatie)beveiliging reken ik 
erop dat, als de analyse daartoe aanleiding geeft, u maatregelen zult treffen om 
kwetsbaarheden te verminderen c.q. weg te nemen.

Berekenen van de uitslag van de gemeenteraadverkiezing en raadgevend 
referendum
De papieren stembiljetten worden door de leden van de stembureaus met de 
hand geteld en van de uitkomst wordt een (papieren) proces-verbaal gemaakt, 
dat wordt overgebracht naar de gemeente. Net als bij de Tweede 1

1 Zie circulaire Tweede Kamerverkiezing 2017, 25 januari 2017 (kenmerk: 2017- 
0000002461).

Datum
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Kamerverkiezing kan vervolgens bij het berekenen van de (totaal)uitslag (en 
zetelverdeling) van de verkiezing een digitaal rekenhulpmiddel worden gebruikt. 
Dat geldt ook voor het berekenen van het gemeentelijk totaal en het totaal op 
kieskringniveau voor het raadgevend referendum over de Wiv 2017. Het digitaal 
rekenhulpmiddel dat u daarvoor kunt gebruiken (OSV) wordt door de Kiesraad 
rond 9 februari a.s. gedistribueerd. Al eerder (eind december) ontvangt u van de 
Kiesraad de software ter ondersteuning van de kandidaatstelling.

Voor het gebruik van OSV geldt een aantal instructies, te weten:
• OSV dient u te gebruiken op stand-alone computers. Als er een netwerk 

nodig is, dan moet dat een gesloten gemeentelijk netwerk zijn. Bij het 
gebruik voor het berekenen van de uitslag mogen de computers niet 
aangesloten zijn op het internet of op een wifi-netwerk. Een overzicht van 
de systeemeisen die gelden voor OSV is te vinden op de website van de 
Kiesraad (www.kiesraad.nh.

• Voordat u de programmatuur installeert op een gemeentelijke computer, 
moet u controleren of de hash-code die u van de Kiesraad hebt ontvangen 
overeenkomt met de hash-code die vermeld is op de website van de 
Kiesraad (www.kiesraad.nl). Door beide hash-codes te vergelijken, kunt u 
verifiëren of de programmatuur die u ontvangt, de programmatuur is die 
de Kiesraad heeft vrijgegeven voor gebruik door de gemeenten.

• De gegevens die nodig zijn voor het berekenen van de uitslag moeten 
tweemaal in OSV worden ingevoerd. De Kiesraad heeft OSV zo aangepast 
dat dubbele invoer nu technisch wordt afgedwongen. De invoer dient door 
verschillende personen worden verricht. Ik verzoek u uitdrukkelijk om 
procedures te hanteren die waarborgen dat tweemaal invoeren door één 
persoon niet mogelijk is. Dubbele invoer door twee afzonderlijke personen 
is nodig als waarborg voor de integriteit van berekening van de uitslag, 
maar ook om fouten in die berekening te kunnen detecteren en te kunnen 
corrigeren.

Ik wijs u er met nadruk op dat het van groot belang is dat u deze instructies 
nauwgezet naleeft.

De uitslag van het raadgevend referendum wordt, anders dan die voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, vastgesteld door de Kiesraad. Dat gebeurt getrapt, 
van gemeente naar hoofdstembureau en van hoofdstembureau naar 
Kiesraad. Net als bij de Tweede Kamerverkiezing moet de overdracht van de 
overdracht van de totalen gebeuren aan de hand van de papieren documenten, in 
casu de opgave van de burgemeester (de zogenoemde N 11) en het proces
verbaal van het hoofdstembureau (de zogenoemde O 3). Digitale overdracht met 
gebruikmaking van gegevensdragers (zoals een USB-stick) is, om discussies over 
de betrouwbaarheid van de gegevens te voorkomen, niet mogelijk.

Ik besef dat het niet digitaal overdragen van de gegevens voor de 
hoofstembureaus extra werk oplevert. Met de VNG zal het ministerie van BZK 
nadere afspraken maken over de vergoeding van de kosten van het niet digitaal



kunnen overdragen van de totalen per gemeente en per kieskring voor het 
raadgevend referendum.

3. REGELS OVER OPENBAARMAKING UITSLAGEN REFERENDUM EN 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Transparantie en controleerbaarheid is van essentieel belang om vertrouwen te 
kunnen hebben (en te houden) in de uitslag van de verkiezingen. Graag breng ik 
daarom hierbij, mogelijk ten overvloede, de op dit moment geldende regels onder 
uw aandacht over de openbaarmaking van (de berekening van) de uitslag.

Terinzagelegging
Ingevolge artikel 69 van de Wrr en artikel N 12 van de Kieswet moeten, 
onverwijld nadat de burgemeester de stemtotalen van de gemeente heeft 
vastgesteld, afschriften van de processen-verbaal van de stembureaus (N 10, Wrr 
66) en van de opgave met stemtotalen van de burgemeester (N 11, Wrr 67) ter 
inzage worden gelegd op het gemeentehuis. De terinzagelegging duurt totdat 
over de toelating van de gekozenen is beslist c.q. totdat de uitslag van het 
referendum is vastgesteld. Daarna worden de documenten drie maanden 
bewaard, waarna zij onmiddellijk moeten worden vernietigd (tenzij zij op grond 
van art. N 12 van de Kieswet of art. 69 van de Wrr zijn opgevraagd in het kader 
van een strafrechtelijk onderzoek). Gedurende deze drie maanden kunnen zij niet 
meer worden geraadpleegd, behalve in het kader van een strafrechtelijk 
onderzoek.

Wet openbaarheid van bestuur niet van toepassing
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is niet van toepassing op de ter inzage 
gelegde documenten. Volgens vaste rechtspraak wijkt de Wob voor een 
bijzondere openbaarmakingsregeling met een uitputtend karakter, neergelegd in 
een formele wet. Van een bijzondere openbaarmakingsregeling met een 
uitputtend karakter is sprake als door toepassing van de Wob afbreuk zou worden 
gedaan aan hetgeen met de bijzondere regeling wordt beoogd. De Kieswet treft 
voor de processen-verbaal N 10 (Wrr 66) en de opgaven N 11 (Wrr 67) een 
bijzondere openbaarmakingsregeling, die boven de Wob gaat. De documenten 
moeten immers worden vernietigd drie maanden nadat is beslist over de toelating 
van de gekozenen. Achtergrond daarvan is onder meer te voorkomen dat achteraf 
alsnog discussie ontstaat over de juistheid van de uitslagvaststelling. Zouden de 
documenten toch openbaar worden, dan zou dat doel niet bereikt worden. Hieruit 
volgt dat een gemeente eventuele Wob-verzoeken om openbaarmaking van de 
processen-verbaal N 10 (Wrr 66) en de opgave N 11 (Wrr 67) zou moeten 
afwijzen onder verwijzing naar de bijzondere regeling zoals die in artikel N 12 van 
de Kieswet is getroffen. Om dezelfde reden is ook het kopiëren, scannen of 
fotograferen van de ter inzage gelegde documenten niet toegestaan.

Het maken van aantekeningen tijdens de terinzagelegging is wel toegestaan. 
Anders dan het maken van foto's, kopieën of scans, leidt het maken van 
aantekeningen immers niet tot vermenigvuldiging van de ter inzage gelegde
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documenten, ook niet als de aantekeningen in de praktijk neerkomen op het 
overtypen van de documenten.

Publicatie uitslagen op website
Verder raad ik u aan om, zoals in veel gemeenten al gebruikelijk is, een overzicht 
op de gemeentelijke website te publiceren van de uitslagen op stembureau- en/of 
kandidaatsniveau. Er zijn veel kiezers die daar belangstelling voor hebben.

Ter beschikking stellen digitale bestanden met uitslaggegevens 
U kunt de digitale bestanden die ontstaan door het gebruik van het digitale 
rekenhulpmiddel (in casu OSV) ter beschikking stellen als derden daarom vragen. 
Aan de Kiesraad verstrekt u die digitale bestanden ten behoeve van publicatie in 
de databank met verkiezingsuitslagen. De Kiesraad zal u hierover nog nader 
berichten.

4. KIESGERECHTIGDHEID VOOR RAADGEVEND REFERENDUM
VERSCHILT MET DIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

De kiesgerechtigdheid voor de gemeenteraadsverkiezingen wijkt af van die voor 
het raadgevend referendum. Gemeenten waar zowel een raadsverkiezing als een 
referendum wordt georganiseerd, zullen dus twee kiezersregisters moeten maken.

Raadgevend referendum
Voor het raadgevend referendum zijn kiesgerechtigd degenen die ook 
kiesgerechtigd zijn voor de Tweede Kamerverkiezing2. De kiesgerechtigdheid voor 
de Tweede Kamerverkiezing is geregeld in artikel B 1 van de Kieswet. Zoals 
bekend, is vereist dat men Nederlander is, op de dag van de stemming de leeftijd 
van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht. Er gelden 
enkele uitzonderingsbepalingen voor Nederlanders die in Aruba, Curagao of St. 
Maarten wonen of aldaar in Nederlandse openbare dienst zijn.
De kiesgerechtigdheid wordt beoordeeld naar de situatie op de vierenveertigste 
dag vóór de dag van de stemming voor het referendum3. Deze dag (maandag 5 
februari 2018) vervult in dit opzicht dus een rol die vergelijkbaar is met de dag 
van kandidaatstelling bij verkiezingen.

Gemeenteraadsverkiezingen
Voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn, zoals bekend, onder bepaalde 
voorwaarden ook niet-Nederlanders kiesgerechtigd4. De Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) biedt gemeenten ten behoeve van de 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 ondersteuning aan bij het 
vaststellen van de kiesgerechtigheid van de vreemdelingen binnen de gemeente. 
Gemeenten hebben daarover recentelijk een e-mail ontvangen. Bent u binnen uw 
gemeente de aangewezen contactpersoon voor dit onderwerp, maar heeft u dit e- 
mailbericht niet ontvangen? Neem dan contact op met de IND via 
QemeenteraadsverkiezinQen@ind.minveni.nl.

2 Zie art. 18, eerste lid, van de Wrr.
3 Zie art. 18, tweede lid, van de Wrr.
4 Zie art. B 3 van de Kieswet.
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5. STEMBILJET VOOR RAADGEVEND REFERENDUM OVER WIV 2017

In de evaluatie van het raadgevend referendum dat in 2016 is gehouden heeft de 
Kiesraad vastgesteld dat er onduidelijkheid en discussie is geweest over de 
vormgeving van het stembiljet voor het referendum. Ook heeft de Kiesraad 
geconstateerd dat er klachten zijn geweest over de doorschijnendheid van het 
stembiljet. Naar aanleiding hiervan heeft het ministerie van BZK een nieuw model 
voor het stembiljet laten maken. Om na te gaan of de kiezers het nieuwe model 
begrijpen, is ook een test uitgevoerd. Deze test heeft plaatsgevonden bij de 
herindelingsverkiezing van 22 november jl. Aan kiezers die kwamen stemmen 
voor de herindelingsverkiezing is gevraagd om aan de test deel te nemen. Meer 
dan 700 kiezers hebben aan dat verzoek gevolg gegeven. Het nieuwe model van 
het stembiljet wordt binnenkort door de minister van BZK in een modellenregeling 
vastgesteld. De gemeenten ontvangen parallel hieraan de specificaties voor het 
stembiljet.

Vooruitlopend daarop informeer ik u in deze circulaire alvast over het feit dat het 
model stembiljet voor het referendum aan de achterkant twee vlakken zal hebben 
die moeten voorkomen dat, nadat de kiezer op het stembiljet zijn keuze heeft 
gemaakt, zichtbaar is hoe het stembiljet is ingekleurd. Verder wordt op de 
achterkant een kleurbalk aangebracht waarmee het stembiljet is te onderscheiden 
van het stembiljet voor de gemeenteraadsverkiezing. In een bijlage bij deze 
circulaire is de achterkant van het model stembiljet voor het raadgevend 
referendum afgebeeld.

6. TERINZAGELEGGING TEKSTEN WIV 2017

De tekst van de aan het referendum onderworpen wet (de Wiv 2017) moet 
gedurende vier weken voorafgaande aan de stemming (dus vanaf 21 februari 
2018) gratis in het gemeentehuis van elke gemeente verkrijgbaar te zijn. De 
burgemeester brengt dit ter openbare kennis5.

In de digitale toolkit (www.verkiezinqentoolkit.nn zal een pdf worden geplaatst 
van de Wiv 2017. De pdf zal ook worden geplaatst op elkestemtelt.nl. de site met 
informatie voor kiezers over wat zij moeten weten om hun stem te kunnen 
uitbrengen voor het referendum.

De Wrr verplicht tot het "verkrijgbaar" stellen van de tekst. Daarmee wordt 
bedoeld dat een exemplaar van de wetteksten desgevraagd daadwerkelijk aan de 
kiezer moet worden overhandigd en door deze mee naar huis moet kunnen 
worden genomen. Het is dus niet voldoende om te volstaan met terinzagelegging 
van de teksten. Wel wordt u aangeraden kiezers eerst te verwijzen naar de 
vindplaats van de wettekst op elkestemtelt.nl. Maar als personen daarvan geen 
gebruik kunnen of willen maken, moeten zij een geprint exemplaar van de wet op

5 Zie art. 57 van de Wrr.
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het gemeentehuis kunnen afhalen. U wordt aangeraden enkele exemplaren af te 
drukken en klaarte leggen.

7. INFORMATIE VOOR KIEZERS OVER DE WIV 2017

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak informatie te geven aan de 
kiezer over de wet waar het referendum over gaat. De commissie zal de 
informatie publiceren op de website http://www.referendum-commissie.nl/. Het is 
niet de bedoeling dat gemeenten zelfstandig informatie over de Wiv 2017 aan 
kiezers verstrekken.

8. TOEGANKELIJKHEID STEMLOKALEN VOOR KIEZERS MET EEN 
BEPERKING

Toegankelijkheid stemlokalen
Artikel J 4, tweede lid, van de Kieswet schrijft voor dat burgemeester en 
wethouders er zorg voor dragen dat ten minste 25% van de stemlokalen zodanig 
zijn gelegen en zo zijn ingericht dat kiezers met lichamelijke beperkingen zoveel 
mogelijk zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. Bij deze circulaire is de 
bekende 'Checklist toegankelijkheidscriteria stemlokalen' gevoegd (deze is ten 
opzichte van de voorgaande verkiezingen niet gewijzigd). Ik verzoek u bij het 
aanwijzen van de stemlokalen rekening te houden met de daarin opgenomen 
criteria. Op uw gemeentelijke website zou u nadere informatie kunnen 
verschaffen over de mate van toegankelijkheid van de stemlokalen voor mensen 
met verschillende lichamelijke beperkingen.

Verlichting in stemlokalen
Een goede verlichting in de stemlokalen is van belang voor kiezers en met name 
voor kiezers met een visuele beperking. Als de verlichting in de stemhokjes niet 
optimaal is kunnen deze kiezers moeite hebben met het lezen van de tekst op het 
stembiljet. Ik verzoek u daarom erop te letten dat de stemhokjes waar mogelijk 
zo worden geplaatst dat zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de in het 
stemlokaal aanwezige verlichting. Tevens is het beschikbaar zijn van een loep in 
het stemlokaal nuttig voor kiezers met een visuele beperking.

Hulp bij het stemmen in het stemhokje
Kiezers met een lichamelijke beperking (waaronder kiezers met een visuele 
beperking) mogen als zij daar zelf om verzoeken, in het stemhokje ondersteund 
worden. Zij mogen zelf bepalen wie hen helpt. Dat kan een stembureaulid zijn 
maar bijvoorbeeld ook een begeleider. Ik verzoek u bij de training van uw 
stembureauleden hieraan aandacht te besteden, zodat wordt voorkomen dat 
kiezers ten onrechte hulp wordt onthouden.

9. VOLDOENDE STEMLOKALEN

De Kieswet en de Wrr dragen de taak om stembureaus in te stellen op aan het 
college van burgemeester en wethouders. Op lokaal niveau kan immers het beste 
worden beoordeeld hoeveel stembureaus er nodig zijn, en waar daarvoor

Datum
18 december 2017
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stemlokalen moeten worden aangewezen. Wel wijs ik, mogelijk ten overvloede, 
op het belang van de toegankelijkheid van de verkiezing en het referendum. De 
afgelopen jaren hebben verschillende gemeenten het aantal stemlokalen 
gereduceerd ten opzichte van eerdere verkiezingen. Ik ga ervan uit dat u zorgt 
voor een voldoend aantal stemlokalen, zodat de verkiezing toegankelijk is voor 
iedereen die in een stemlokaal een stem wil uitbrengen.

10. TRAINING STEMBUREAULEDEN

Artikel 24 van de Wrr en artikel E 4 van de Kieswet bepalen dat stembureauleden 
een training moeten krijgen. Bij voorgaande verkiezingen is gebleken dat niet alle 
gemeenten voldoen aan de verplichting om hun stembureauleden te trainen. Ook 
blijkt regelmatig dat sommige stembureauleden de regels niet goed kennen, of 
verkeerd toepassen. Ik vraag daarom met nadruk uw aandacht voor het belang 
van goed getrainde stembureauleden. Zij zijn niet zomaar vrijwilligers, maar 
vervullen een belangrijke functie. Daarbij past geen vrijblijvendheid of optreden 
naar eigen inzicht. In alle stembureaus moeten de regels op uniforme manier 
worden toegepast. Ook ervaren stembureauleden moeten voorafgaand aan elke 
verkiezing een training krijgen. De regels kunnen immers sinds de vorige 
verkiezing zijn gewijzigd, of er kunnen nieuwe aandachtspunten zijn. Zo is dit 
keer de vormgeving van het proces-verbaal N 10 (Wrr 66) aangepast.
Ook voor het tellen van de stemmen is het belangrijk dat de stembureauleden 
zich houden aan de door het ministerie van BZK verstrekte telinstructie. Die is 
opgesteld met als doel het maken van fouten te helpen voorkomen, en garandeert 
dat elk stembiljet door ten minste twee paar ogen wordt gecontroleerd. Ik 
onderstreep het belang hiervan voor een goede, zuivere vaststelling van de 
verkiezingsuitslag. Andere methoden kunnen wellicht tot snellere uitkomsten 
leiden, maar gaan mogelijk ten koste van de zorgvuldigheid.

11. STEMOPNEMING TOEGANKELIJK VOOR KIEZERS

Op grond van de Kieswet kunnen kiezers aanwezig zijn bij het tellen van de 
stemmen door het stembureau. In de praktijk wordt van die mogelijkheid echter 
vaak geen gebruik gemaakt, mogelijk omdat kiezers hiermee niet bekend zijn.
Het is van belang dat kiezers weten dat de stemopneming niet achter gesloten 
deuren plaatsvindt, maar openbaar is. Ik verzoek u om kiezers er bij gelegenheid 
(bijvoorbeeld op de website van de gemeente) op te attenderen dat zij aanwezig 
mogen zijn gedurende de tijd dat het stembureau zitting houdt, dus óók als na 
21.00 uur de stemmen worden geteld.

12. VOORLICHTINGSCAMPAGNE

Zoals gebruikelijk zorgt het Rijk voor een landelijke voorlichtingscampagne. Sinds 
de afgelopen Tweede Kamerverkiezing heeft de campagne de vaste slogan "Elke 
stem telt". De campagne besteedt extra aandacht aan mensen die voor het eerst 
stemmen, jongeren en nieuwe Nederlanders.
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De campagne zal onder meer bestaan uit tv- en radiospots, banners op websites, 
sociale media zoals facebook en reclame-uitingen op diverse locaties, zoals 
treinstations en een website. In de toolkit (www.verkiezingentoolkit.nl) komt 
informatie voor gemeenten beschikbaar; begin februari 2017 komt daar ook het 
campagnemateriaal bij.

13. EVALUATIE

Het ministerie van BZK zal (de voorbereiding op) de stemming op 21 maart 2018 
evalueren. Hiertoe zal kort na die datum via de contactperso(o)n(en) een 
vragenlijst bij alle gemeenten worden uitgezet. Ook is er een enquête gepland 
onder de leden van de stembureaus. Uw medewerking zal worden gevraagd voor 
het doorsturen van een link naar de digitale enquête aan uw stembureauleden.
Verder zal in een aantal gemeenten de toegankelijkheid van de stemlokalen in 
kaart worden gebracht. De gemeenten die het betreft, zullen nader worden 
geïnformeerd. Gemeenten die deelnemen aan het experiment met centrale 
stemopneming, zullen separaat worden bevraagd op hun ervaringen.

Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld!

14. TEN SLOTTE

Voor vragen over (de voorbereiding op) de verkiezingen en het raadgevend 
referendum kunt u terecht bij het Informatiepunt Verkiezingen, een gezamenlijk 
initiatief van het ministerie van BZK en de Kiesraad. U kunt het Informatiepunt 
bereiken via informatiepunt@kiesraad.nl en telefoonnummer 070-4267329.

Ik wens u veel succes bij uw voorbereidingen van de verkiezing. Via deze weg 
spreek ik mijn dank uit voor uw inspanningen om de stemming op 21 maart 2018

Datum
18 december 2017

Pagina 9 van 9



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

AFSCHRIFT

>Retouradres Postbus 20010, 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Binnenhof 4 
2513 AA Den Haag

Ons kenmerk
8el652c7-orl-3.0

Bijlagen
0
Pagina
1 van 6

Datum 18 december 2017
Betreft Brief heimelijke beïnvloeding van de publieke opinie door 
statelijke actoren

Met deze brief wil ik, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, uw 
Kamer conform toezegging nader informeren over de stand van zaken ten aanzien 
van heimelijke beïnvloeding door statelijke actoren en in het bijzonder de 
verspreiding van desinformatie. Tevens beantwoord ik via deze weg de 
Kamervragen gesteld door de leden Verhoeven, Den Boer en Sneller (allen D66) 
over de beïnvloeding door buitenlandse entiteiten van democratische verkiezingen 
(ingezonden op 13 november 2017, kenmerk 2017Z15194). Voorts zal ik in deze 
brief ingaan op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, mijn gesprek met de 
sociale media platforms, lopende (Europese) initiatieven en de samenwerking met 
andere departementen en maatregelen voor de toekomst.

Allereerst wil ik benadrukken dat het kabinet heimelijke beïnvloeding van de 
publieke opinie door statelijke actoren onwenselijk acht. Het kabinet hecht aan 
een open informatiesamenleving, maar wil heimelijke beïnvloeding van de 
publieke opinie door statelijke actoren tegengaan. Onze democratische rechtsorde 
en open samenleving zijn gebouwd op de fundamenten van vrije pers, vrijheid van 
meningsuiting, vrije en eerlijke verkiezingen en rule of law. Nieuwe technologieën 
vergemakkelijken het verspreiden van desinformatie en het beïnvloeden van de 
publieke opinie. Dit kan het vertrouwen van mensen in publieke instituties 
ondermijnen en is in potentie schadelijk voor onze democratische rechtsorde. De 
bescherming hiervan, waarbij vrije en eerlijke verkiezingen cruciale pijlers zijn, is 
van essentieel belang. Bij het zoeken naar oplossingen en/of maatregelen is het 
cruciaal om een goede balans te houden.

Zoals ook in mijn eerdere brieven genoemd is (heimelijke) politieke beïnvloeding 
geen nieuw fenomeen. Het omvat de integrale, veelal heimelijke inzet van (drog-) 
argumenten, selectieve informatie en desinformatie (omtrent politiek gevoelige 
thema's) ten behoeve van het realiseren van politieke doeleinden richting een 
vooraf bepaald publiek. De opkomst van het internet heeft het echter wel een 
nieuwe dynamiek gegeven: brede verspreiding van desinformatie en nepnieuws 
kan makkelijk, anoniem, snel en goedkoop. Zoals aangegeven in de jaarverslagen 
van de AIVD zijn er statelijke actoren die zich richten op Nederland en onder meer 
de intentie en capaciteit hebben om zich te mengen in democratische processen. 
Zij zijn geïnteresseerd in politieke besluitvorming en hoogwaardige technologische 
kennis (sectoren ICT, maritieme technologie, biotechnologie en lucht- en 
ruimtevaart). Daarbij wordt een palet aan middelen ingezet, zoals de inzet van 
klassieke inlichtingenofficieren, omvangrijke en hardnekkige digitale aanvallen op 
publieke en private organisaties en de verspreiding van desinformatie.



Ik vind het positief dat er volop aandacht is voor het fenomeen in Uw Kamer, de 
media en het publieke debat. Dat draagt bij aan het vergroten van het bewustzijn 
van de risico's die hiermee gepaard gaan. Dat is belangrijk, mede met het oog op 
de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum op 21 maart 2018.

Gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum maart 2018
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 is door de 
ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, 
Defensie en het ministerie van Veiligheid en Justitie (NCTV) een analyse gemaakt 
van de kwetsbaarheden in het verkiezingsproces. Naar aanleiding van deze 
analyse zijn er concrete maatregelen getroffen. De betrokken departementen en 
diensten hebben bijzondere aandacht voor desinformatie en andere vormen van 
(heimelijke) politieke beïnvloeding. Op 21 maart 2018 zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum. Ook nu staan de 
departementen in nauw contact om informatie en signalen hierover te delen en 
daarop zo nodig te acteren.

Ik hecht eraan om ook in deze brief het stemproces toe te lichten. In Nederland 
stemmen kiezers in een stemlokaal. In het stemhokje vullen de kiezers een 
papieren stembiljet met de hand in. Het tellen van de stemmen, vanaf 21.00 uur, 
gebeurt handmatig door de leden van het stembureau. Het stembureau maakt van 
de uitkomst van de telling een (papieren) proces verbaal. De processen-verbaal 
van de stembureaus zijn de basis voor de berekening van de uitslag. Het tellen in 
het stemlokaal is openbaar en kan dus door iedereen worden gadegeslagen. 
Kiezers die menen dat het tellen niet correct verloopt kunnen daar in het 
stemlokaal bezwaar tegen aantekenen. Dat kan ook later tijdens de zitting van het 
centraal stembureau.

Om de totaaluitslag (en de zetelverdeling) van de gemeenteraadsverkiezing en 
van het raadgevend referendum te berekenen mogen gemeenten een digitaal 
rekenhulpmiddel gebruiken. De Kiesraad distribueert dat rekenhulpmiddel (OSV 
genaamd). Na de Tweede Kamerverkiezing heeft de Kiesraad enige verbeteringen 
in OSV aangebracht. Ik zal de gemeenten instructies geven voor het gebruik van 
OSV. Dat is ook gebeurd in aanloop naar de verkiezing van de Tweede Kamer. Die 
instructies betreffen onder meer het dubbel invoeren (door verschillende 
personen) van de gegevens en het uitvoeren van controles om onjuistheden te 
detecteren.

De uitslag van het raadgevend referendum, anders dan voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, wordt vastgesteld door de Kiesraad. Dat gebeurt 
getrapt, van gemeente naar hoofdstembureau en van hoofdstembureau naar 
Kiesraad. Net als bij de Tweede Kamer verkiezing zal de overdracht van de totalen 
gebeuren aan de hand van de papieren documenten, in casu de zogenoemde 
opgave van de burgemeester en het proces-verbaal van het hoofdstembureau.

Digitale overdracht met gebruikmaking van gegevensdragers (zoals een USB- 
stick) zal, om discussies over de betrouwbaarheid van de gegevens te voorkomen, 
niet plaatsvinden. Met de VNG worden nadere afspraken gemaakt over de 
vergoeding van de kosten van het niet digitaal kunnen overdragen van de totalen 
per gemeente en per kieskring.

Ons kenmerk
8el652c7-orl-3.0

Pagina
2 van 6

Datum
18 december 2017



Over dit alles heb ik, parallel aan de verzending van deze brief aan de Tweede 
Kamer, een circulaire aan gemeenten gestuurd. In de circulaire roep ik de 
gemeenten op om, zeker in aanloop naar de komende verkiezingen, alert te zijn 
op dreigingen. De griffiers van de gemeenteraden zal ik binnenkort een brief 
sturen gericht op het alerteren van (lokale) politieke partijen voor de dreiging van 
beïnvloeding door statelijke actoren.
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Weerbaarheid openbaar bestuur en politieke ambtsdragers
De dreiging van heimelijke buitenlandse beïnvloeding speelt niet alleen rond 
verkiezingen, maar is iets wat permanent aandacht behoeft. Om die reden richt ik 
mij op een structurele vergroting van de weerbaarheid van het openbaar bestuur 
en politieke ambtsdragers. Zo zal ik dit onderwerp onder de aandacht brengen in 
het kader van de integriteitstrainingen voor bestuurders en ambtenaren, daarbij 
gebruikmakend van het Netwerk Weerbaar Bestuur. Ik doe dit als onderdeel van 
een breder beleid dat is gericht op het creëren van meer bewustwording over het 
belang van onze democratische rechtsorde en ontwikkelingen die haar bedreigen 
alsmede het vergroten van het handelingsperspectief van het openbaar bestuur 
om die bedreigingen tegen te kunnen gaan. Tevens heb ik tijdens de 
begrotingsbehandeling toegezegd dat er een actieplan komt om de betrokkenheid 
bij lokale democratische processen te vergroten en om het lokale openbaar 
bestuur te versterken. Ook het thema weerbare democratie maakt deel uit van het 
programma.

Wet bescherming persoonsgegevens
Inzake de vragen van de leden Verhoeven, Den Boer en Sneller over het 
'microtargeten' van kiezers in relatie tot de wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp) is het zo dat de Wbp het verbod regelt om persoonsgegevens betreffende 
iemands politieke gezindheid en andere bijzondere persoonsgegevens te 
verwerken. Ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt deze 
bescherming. Uitzonderingen op dit verbod zijn limitatief omschreven in de Wbp 
en de AVG. Het verbod ten aanzien van het verwerken van politieke en andere 
bijzondere persoonsgegevens geldt ook voor databedrijven wanneer deze gebruik 
maken van microtargeting. Indien het vermoeden bestaat dat inbreuk wordt 
gemaakt op de bescherming van persoonsgegevens is het mogelijk dit te melden 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP kan een onderzoek instellen en zo 
nodig handhavend optreden. Onder de AVG worden de sanctiemogelijkheden van 
de AP verruimd. Daarnaast staat ook de weg open voor het nemen van een 
civielrechtelijke actie om een onrechtmatige gegevensverwerking te laten 
verbieden.

In het geval van heimelijke politieke beïnvloeding is attributie in veel gevallen 
problematisch. Als het al om strafbare feiten gaat, dan zijn deze bovendien veelal 
moeilijk te bewijzen. Voor illegal online content gelden in Nederland reeds Notice- 
and-Take-Down (NTD) en/of Notice-and-Take-Action (NTA)-procedures. Voor 
verwijdering van niet-illegale content staat de mogelijkheid van een civiele 
procedure open.

Sociale mediaplatforms
Begin december heb ik conform toezegging aan Uw Kamer, gesproken met 
vertegenwoordigers van Facebook, Twitter, Google en Microsoft om te bezien 
welke maatregelen getroffen kunnen worden om de verspreiding van 
desinformatie tegen te gaan op een wijze die in overeenstemming is met de 
vrijheid van meningsuiting en andere fundamentele vrijheden. Het was een 
constructieve bijeenkomst, die vooral in het teken stond van het uitwisselen van



reeds lopende initiatieven, best practices en het verkennen van aanvullende 
maatregelen. Het fenomeen nepnieuws en onwenselijke beïnvloeding staat ook bij 
deze bedrijven al enige tijd onder de aandacht. Er lopen nationaal en 
internationaal diverse initiatieven om de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
berichtgeving te kunnen waarborgen en de transparantie te vergroten. Een 
voorbeeld hiervan is een samenwerking tussen Facebook, NU.nl en de Universiteit 
Leiden. Redacteuren van NU.nl en de Universiteit van Leiden krijgen toegang tot 
een speciaal Facebook-dashboard waarin artikelen te zien zijn die door gebruikers 
zijn aangemerkt als nepnieuws. Berichten die inderdaad feitelijk onjuist blijken te 
zijn kunnen vervolgens door hen als zodanig worden aangemerkt, voorzien van 
een link naar een zelfgeschreven artikel met uitleg. Wie als zodanig gemarkeerd 
nepnieuws op Facebook probeert te delen, krijgt dan een waarschuwing te zien. 
Ook wordt dit soort artikelen zo'n 80 % minder zichtbaar in tijdslijnen van 
gebruikers. Ook de andere bedrijven hadden dergelijke voorbeelden van lopende 
initiatieven die tot doel hebben de transparantie te verhogen en tijdig 
desinformatie te signaleren. Voorts maakten deelnemers aan het gesprek melding 
van de inzet van 'machine learning' om de verspreiding van vormen van 
desinformatie tegen te gaan. Daarnaast ontplooien zij initiatieven ter 
ondersteuning van de kwaliteit van journalistiek door klanten te helpen een betere 
schifting te maken tussen authentieke en niet-authentieke nieuwsbronnen.
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Er bestond overeenstemming dat er voor de bestrijding van desinformatie door 
statelijke actoren niet één oplossing voorhanden is. Ook is het een bewegend 
doel: tegenmaatregelen dienen steeds aangepast te worden op nieuwe 
technologieën en praktijken. Daarbij werd het belang van nader onderzoek in 
samenwerking met academische partners onderstreept. Tenslotte werd 
geconcludeerd dat samenwerking tussen platforms en overheden bij de bestrijding 
van nepnieuws noodzakelijk is.

Uiteraard is tevens verkend op welke wijze we elkaar verder kunnen versterken, 
zeker ook in aanloop naar de verkiezingen van maart volgend jaar. Er is 
afgesproken om het gesprek de komende periode voort te zetten en te bespreken 
hoe we nadere stappen kunnen maken door onder meer de wederzijdse 
informatie-uitwisseling te versterken en de weerbaarheid te verhogen.

Media
Naast sociale mediaplatforms zijn ook de reguliere media in deze van belang.
Vrije, onafhankelijke media zijn onmisbaar in onze democratische samenleving. Ze 
ondersteunen en versterken de rechtsstaat. Media informeren de samenleving, 
controleren de macht, geven duiding aan het nieuws en bieden een podium voor 
opinie en debat. Zij stellen mensen in staat hun mening te vormen, deel te nemen 
aan maatschappelijke discussies en gebruik te maken van democratische rechten. 
Daarom haak ik op dit terrein aan bij reeds lopende initiatieven en trek ik op met 
de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Dit kabinet maakt zich 
sterk voor een kwalitatief goede nieuwsvoorziening voor Nederlanders, onder 
meer door geld vrij te maken voor onderzoeksjournalistiek. De minister voor 
Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media doet onderzoek naar de toekomst van de 
journalistiek in Nederland.1 Hierbij gaat het over toekomstvaste businessmodellen 
voor de journalistiek, nieuwsvoorziening in de regio en de effecten van 
personalisering en filter bubbles op de nieuwsvoorziening in Nederland. Hierbij 
neemt de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media het verschijnsel 
nepnieuws in Nederland mee alsmede de effectiviteit van methodes om de

1 Tweede Kamer, 2016-2017 32827, nr. 116 en 122.



verspreiding ervan tegen te gaan en het belang van mediawijsheid bij de aanpak 
hiervan. Rondetafelgesprekken maken deel uit van dit proces. De resultaten van 
de onderzoeken en rondetafelgesprekken zijn voorzien voor medio 2018. Van mijn 
kant zal ik in januari in gesprek gaan met mediapartijen over heimelijke 
beïnvloeding van de publieke opinie door statelijke actoren. Uiteraard zal uw 
Kamer geïnformeerd worden over de uitkomsten van deze gesprekken.
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Europese aanpak
Ook in andere Europese landen is aandacht voor (digitale) inmenging in 
democratische processen. Diverse regeringsleiders en autoriteiten in Europa 
hebben gesteld dat er sprake is geweest van digitale inmenging in hun 
democratische processen, zoals ik ook heb aangegeven in mijn Kamerbrieven van 
13 en 15 november (kenmerk 2017Z26643 en 2017Z15476).
Daarom besteed ik in Europees verband aandacht aan het onderwerp 
desinformatie. Dat doe ik in nauwe samenwerking en afstemming met mijn 
collega's van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid.
In 2015 is de EU ' East StratCom Taskforce' binnen de Europese Dienst voor 
Extern Optreden (EDEO) opgericht. Deze taakgroep richt zich onder meer op het 
identificeren, benoemen en feitelijk weerleggen van desinformatie door pro- 
Kremlin media. Begin 2018 zal de RBZ wederom over strategische communicatie 
spreken. Nederland zet in op versterking van deze taakgroep omdat het met 
concrete voorbeelden inzicht geeft in de omvang van op de Europese Unie gerichte 
desinformatie. De Europese Commissie verkent momenteel de omvang van 
nepnieuws in de EU en richt daartoe ook een high level group (HLG) fake news op 
waarin journalisten, wetenschappers en experts worden gevraagd zitting te 
nemen. Kandidaten voor deze HLG kunnen zich tot 15 december aanmelden. 
Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden kandidaten 
binnen het eigen netwerk benaderd. Het doel van de consultaties is om kennis op 
te halen en positie te bepalen. Daarnaast start de Europese Commissie een 
publieke consultatie waarin het publiek wordt gevraagd informatie en ervaringen 
met het thema fake news met de Europese Commissie te delen. Daarnaast delen 
EU lidstaten hun kennis en ervaringen op het gebied van desinformatie met elkaar 
en de Europese Commissie via regelmatig overleg.

In dat kader heb ik op 12 en 13 december 2017 een bezoek aan Straatsburg 
gebracht om tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement met de 
Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Europa te spreken 
over de aanpak van desinformatie en beïnvloeding door statelijke actoren. Tevens 
zal ik kennis en ervaringen uitwisselen met lidstaten die eveneens in de nabije 
toekomst verkiezingen organiseren. Daarover sprak ik begin december van dit jaar 
al met mijn Deense collega waarbij we kennis en ervaringen hebben uitgewisseld. 
Denemarken maakt zich net als Nederland zorgen over heimelijke beïnvloeding en 
de effecten hiervan op de democratische rechtsorde, ook in relatie tot 
verkiezingen.

Voorts wordt in NAVO-verband aandacht besteed aan desinformatie, onder andere 
middels oefeningen. Nederland is voorstander van het verdiepen van de 
samenwerking tussen de EU en de NAVO, onder andere op dit onderwerp. Op het 
gebied van hybride dreigingen pleit Nederland voor intensievere samenwerking 
door middel van betere informatie-uitwisseling en gezamenlijke strategische 
communicatie, mede om desinformatie tegen te gaan. Nederland zet zich in EU- 
en NAVO-verband dan ook actief in om de samenwerking op dit vlak te versterken.



Extra middelen
In mijn Kamerbrieven van 13 en 15 november heb ik concrete voorbeelden 
gegeven van beïnvloeding van de publieke opinie door statelijke actoren. De 
afgelopen jaren is in de jaarverslagen van de AIVD en de MIVD en in het Cyber 
Security Beeld Nederland (CSBN) 2017 aandacht besteed aan de digitale dreiging 
van statelijke actoren, waaronder heimelijke politieke beïnvloeding. Een van de 
kernbevindingen van het CSBN 2017 is dat digitale aanvallen gebruikt worden om 
democratische processen te beïnvloeden, daarbij onder meer verwijzend naar 
voorbeelden in Duitsland (aanval op CDU), Frankrijk (aanval op de beweging En 
Marche!) en de Verenigde Staten (presidentsverkiezingen). Het kabinet zal hier 
blijvend aandacht voor houden. Dit betekent onderzoek door de Nederlandse 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten van het fenomeen heimelijke politieke 
beïnvloeding (waarvan verspreiding desinformatie een onderdeel is). Dat is 
noodzakelijk om zicht te krijgen én te houden op het fenomeen. Daar waar 
mogelijk zal ik uw Kamer informeren over concrete voorbeelden. Daarbij geldt dat 
staatsgeheime informatie alleen gedeeld kan worden met de Commissie voor de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

In het debat omtrent de begrotingsbehandeling van mijn ministerie op 16 
november jl. heb ik aangegeven uw Kamer nader te informeren over extra 
middelen die dit kabinet heeft vrijgemaakt om de AIVD te versterken. Met het 
Regeerakkoord zijn extra middelen voor de departementen Justitie en Veiligheid 
(NCTV), Defensie (MIVD), Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (AIVD), Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en 
Klimaat vrijgemaakt op het gebied van cybersecurity. Deze middelen worden 
onder meer ingezet voor het tegengaan van hoogwaardige digitale dreiging tegen 
Nederland, vanuit statelijke actoren, onder meer door middel van extra capaciteit 
voor detectie en onderzoek. Alhoewel deze middelen daarmee niet specifiek 
worden ingezet voor nieuw onderzoek naar heimelijke politieke beïnvloeding en 
desinformatie, zal dit wel positief gaan bijdragen aan het vermogen om hier vanuit 
de lopende (cyber) onderzoeken zicht op te krijgen. Dat geldt ook voor de in de 
Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten opgenomen nieuwe bevoegdheid 
tot onderzoeksopdrachtgerichte interceptie via de kabel.

De minister van Justitie en Veiligheid zal in de eerste helft van 2018 in een 
separate brief aan de Tweede Kamer, na consultatie van de betrokken diensten en 
departementen, nader ingaan op de aanwending van de extra middelen op het 
gebied van cybersecurity in het licht van de Nationale Cybersecurity Strategie. De 
minister van Justitie en Veiligheid zal de Kamer, mede namens het kabinet dan 
tevens nader informeren over de omgang met ongewenste buitenlandse 
inmenging en daarnaast de gesprekken die hij voert met social mediabedrijven 
over terroristische content online, onder meer in het kader van het EU 
internetforum.
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PBTconsult BV is een zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau 
gespecialiseerd in de advisering en toetsing van de fysieke toegankelijkheid 
van de gebouwde omgeving (gebouwen, woningen, objecten, openbare 
ruimte, openbaar vervoer evenementen, (themaparken).
Naast de hierboven beschreven werkzaamheden is PBTconsuh exclusief 
gemachtigd om namens leder(in). de voormalige CG-Raad. ITS-inspecties 
en analyses ten behoeve van het ITS-Keurmerk uit te voeren.
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Churchilllaan 11melden bij leder(in), le vei dieping'

3527 GV Utrecht

Postadres: 
Postbus 2420 

3500 GK Utrecht

T: 030 - 291 66 33 
I: www.pbtconsult.nl 
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INLEIDING
Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zijn door PBTconsult BV toegankelijkheidscriteria specifiek voor 
stemlokalen opgesteld.
Het uitgangspunt hiervoor is de zgn. Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITs) zoals deze gepubliceerd staat op de website 
www.pbtconsult.nl. De ITs vormt op het gebied van "fysieke" toegankelijkheid de de-facto standaard in Nederland.
De communicatieve uitgangspunten zijn terug te vinden in de criteria voor het gebruiksvriendelijk maken van een website voor bezoekers, te 
weten: "Drempels Weg". Zie ook www.drempelsweg.nl

De toegankelijkheidscriteria zijn verwerkt in een checklist t.b.v. de door het ministerie uit te voeren evaluatie van de toegankelijkheid van de 
stemlokalen.

PBTconsult, ITs en leder(in)

Core business van PBTconsult is ontwikkeling en toepassing van de ITs, waardoor gebouwen, objecten en bouwplannen die aan deze criteria 
voldoen optimaal bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar (3B) zijn voor iedereen en dus ook voor mensen met een beperking.
Uitgangspunt bij het bereiken hiervan is de benadering volgens de "Universal Design" (UD) filosofie.
Voldoen aan de ITs, de Nederlandse invulling van UD, is het criterium voor toekenning van het ITS-Keurmerk. Het ITS-Keurmerk is een initiatief 
van leder(in), de koepelorganisatie van mensen met een beperking of chronische ziekte.
PBTconsult heeft van leder(in) het mandaat gekregen voor het uitvoeren van ITS-keuringen. Daarnaast levert PBTconsult bouwplanadviezen 
en projectadviezen op maat op basis van de vigerende ITs.

PBTconsult BV 
Postbus 2420 
3500 GK Utrecht 
Tel.: (030) 291 66 33 
www.pbtconsult.nl 
info@pbtconsult.nl

leder(in)
Postbus 169 
3500 AD Utrecht 
Tel.: (030) 720 00 00 
www.iederin.nl 
info@iederin.nl
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UITGANGSPUNTEN
De basisbegrippen van de toegankelijkheidscriteria zijn:
COMMUNICATIE

Informatie over toegankelijkheid van stemlokalen via de gemeentelijke website
BEREIKBAARHEID

Kan men via de openbare weg bij het stemlokaal komen
BETREEDBAARHEID

Kan men vanaf de openbare weg tot in het stemlokaal komen
BRUIKBAARHEID

Kan men de stemfaciliteiten in het stemlokaal gebruiken

Voor gedetailleerde informatie over de bij de toegankelijkheidscriteria beschreven onderdelen m.b.t. Bereikbaarheid, Betreedbaarheid en 
Bruikbaarheid, zie de ITs.

Op basis van de huidige wetgeving dient 25% van het aantal stemlokalen toegankelijk te zijn voor mensen met een handicap.
M.a.w. 25% van het totaal aantal stemlokalen per gemeente moet voldoen aan onderstaande criteria.

Vanuit de missie van het PBT "Een toegankelijke samenleving voor iedereen", zal duidelijk mogen zijn dat alleen volledig toegankelijke 
stemlokalen de norm zouden moeten zijn.
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TOEGANK.ELIJK.HEIPSCR.ITER.IA
De hieronder opgenomen toegankelijkheidscriteria zijn gebaseerd op de vigerende ITs en gelden in deze vorm alleen voor de stemlokalen.

COMMUNICATIE
• Informatie over de locatie van toegankelijke stemlokalen

o Gemeentelijke website
De praktijk wijst tot nu toe uit dat niet ieder stemlokaal volwaardig toegankelijk is. De gemeente moet op haar website aangeven 
welke stemlokalen voldoen aan de in dit document opgestelde criteria, 

o Informatie op stempas
Op de stempas staat vermeld op welke locatie gestemd kan worden. Dit is meestal het stemlokaal dat geografisch zich het dichtst 
bij het op de stempas vermelde adres van de stemgerechtigde bevindt. Bij deze vermelding moet zijn opgenomen of dit 
stemlokaal toegankelijk is of niet.

BEREIKBAARHEID
• Aanduiding op openbare weg van locatie van het stemlokaal

o Bord(en) op openbare weg
Op de openbare weg, op de plaats van straat en huisnummer, moet een duidelijk leesbaar en weerbestendig bord geplaatst zijn 
met de aanduiding "STEMLOKAAL" of "STEMBUREAU" en het stemlokaal/-bureau/districtnummer.
Kenmerken bord:

■ Duidelijk zichtbaar vanaf de rijbaan (indien aanwezig) en vanaf de ter plaatse meest logische voetgangersroute
■ Afmetingen (B x H) bord, bij voorkeur Al (600x840mm), maar minimaal A2 (600x420mm).
■ Bord van een zodanige kleur en constructie dat het opvalt ten opzichte van zijn omgeving
■ Teksthoogte STEMLOKAAL of STEMBUREAU minimaal 50mm in kapitalen.
■ Teksthoogte stemlokaal/-bureau/districtnummer minimaal 35mm in kapitalen (bv "DISTRICT 18").
■ Contrastwaarde tekst t.o.v. achtergrond minimaal 0,3
■ Combinaties rood/groen vermijden

Voorbeeld formaat Al Voorbeeld formaat A2

STEMLOKAAL

DISTRICT 34

STEMLOKAAL 

DISTRICT 34

Nieuwegein
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onderdeel van PBTconsuU

• Route vanaf de openbare weg naar de entree van het stemlokaal
o Toegangsroute

■ Vanaf Parkeergelegenheid
Er moet ten minste 1 GPA (Gehandicapten Parkeerplaats Algemeen) binnen 50m van een toegankelijk stemlokaal 
aanwezig zijn, tenzij mag worden verwacht dat er binnen deze afstand ruim voldoende vrije parkeerplaatsen aanwezig 
zijn. Zie voor eisen aan de GPA ook ITs hoofdstuk A01 Parkeren GPA.

■ Vanaf de rijbaan
Vanaf de rijbaan moet op het trottoir gekomen kunnen worden.
Op maximaal 50m van de entree van het stemlokaal moet er vanaf de rijbaan een toegankelijke oprit naar het trottoir 
beschikbaar zijn.

o Routeaanduiding naar entree
Indien de entree van het stemlokaal niet direct vanaf de openbare weg zichtbaar is, moet de route vanaf de openbare weg naar 
de entree (op alle richtingveranderingen, keuzepunten en splitsingen) zijn aangegeven met richtingborden waarop naast een pijl, 
de tekst "STEMLOKAAL" of "STEMBUREAU".
Kenmerken bordjes:

■ Afmetingen minimaal A4
■ Teksthoogte, minimaal 30mm in kapitalen met pijl in juiste richting
■ Contrastwaardeverschil (grijswaarde) tekst t.o.v. achtergrond minimaal 0,3
■ Combinaties rood/groen vermijden.

STEMLOKAAL STEMLOKAAL STEMLOKAAL

o Toegangsroute indien stemlokaal niet direct aan de openbare weg ligt
Indien de entree van het stemlokaal niet direct aan de openbare weg ligt, moet de route vanaf de openbare weg naar de entree 
aan de volgende voorwaarden voldoen:

■ Vlak en vrij van obstakels
■ Verharde afwerking (geen grind ed.)
■ Minimale (obstakelvrije) breedte over de gehele lengte van l,2m
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o Hoogteverschillen
Het stemlokaal dient vanaf de openbare weg zonder trappen bereikbaar te zijn.
Wanneer in de toegangsroute hoogteverschillen aanwezig zijn, moeten deze door hellingbanen of liften overbrugd kunnen 
worden. Zie voor eisen die aan hellingbanen worden gesteld ITs hoofdstuk C03-02 Hellingbaan.
■ Hellingshoek:

• Hoogteverschil tot 50 mm: 1:6
• Van 50-100 mm: 1:10
• Van 100-250 mm: 1:12
• Van 250 - 500 mm: 1:16
• Van 500 mm tot 1.000 mm: 1:20

■ Opstelruimte:
Aan het begin en eind van de hellingbaan moet een vlakke (vrije) opstelruimte van 1,5 x l,5m aanwezig zijn.

■ Bij een hoogteverschil van meer dan lOOmm gemeten langs de zijkant van de hellingbaan, moet de hellingbaan aan 
beide zijden zijn uitgerust met een afrijdbeveiliging met een hoogte van 50mm.

■ Bij een totaal hoogteverschil van meer dan 250mm tussen begin en eind van de hellingbaan, moet deze hellingbaan aan 
ten minste een kant zijn uitgerust met een goed omvatbare leuning met een hoogte t.o.v. hellingbaan van 850 - 
950mm.

■ De hellingbaan moet stabiel, nagelvast, antislip en zodanig sterk zijn uitgevoerd dat deze een gewicht kan dragen van 
maximaal 300kg (scootmobiel met bestuurder).

BETREEDBAARHEID
• Een stemlokaal moet bereikt kunnen worden met scootmobielen.
• Entree van het stemlokaal

o Vóór en achter de toegang ligt een vrij oppervlak > 2,0 x 2,Om
o De vrije opstelruimte naast de slotzijde van deuren is > 0,5m breed, tenzij de deur is voorzien van een openingsautomaat 
o Drempels mogen een hoogteverschil hebben van maximaal 0,02m eventueel in combinatie met een helling van 1:6 met een 

hoogte van maximaal 0,05m
o De vrije doorgang van deuren is ten minste 0,85m breed
o De openingshoek van draaiende deuren is ten minste 90 graden
° Bij dubbele deuren is de vrije doorgang bij de eerst openende deur ten minste 0,85m
o Bedieningsweerstand van de deuren (= de met de hand uit te oefenen kracht op de greep om de deur te kunnen openen) < 30 N, 

of anders deurautomaat toepassen
• Deurmatten

Kokosmatten en rubber(ring)matten zijn in de route tussen trottoir en stemlokaal niet toegestaan.
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• (tijdelijke) Bescherming vloerbedekking
Tijdelijke bescherming van vloerbedekking moet gedurende de periode dat het stemlokaal in gebruik is goed functioneren. Naden moeten 
afgeplakt en het materiaal voldoende waterbestendig zijn.
Openstaande naden of omkrullende randen van de tijdelijke vloerbescherming zijn ontoelaatbaar.

BRUIKBAARHEID
• Verkeersruimte tussen entree - meldpunt - kieshokje - stembus - uitgang

o Rolstoelen moeten tot in het stemhokje kunnen komen
o Scootmobielen moeten in de stemlokaalruimte kunnen komen maar niet tot in het stemhokje 
o De vrije ruimte vóór de stemtafel en de stemhokjes heeft een minimale breedte van 2,lm
o In de stemruimte vóór de stemtafel en het stemhokje moet een vrije keerruimte (t.b.v. scootmobielen) met een diameter van 

2,lm aanwezig zijn

• Inrichting algemeen
o Stoelen

In de stemruimte enkele stoelen met en zonder armleuning opstellen om te kunnen rusten, 
o Stemhokje

Ten minste 1 stemhokje in een stemlokaal dient te zijn uitgevoerd met schrijfblad op zithoogte. Dat wil zeggen:
■ Hoogte schrijfblad < l.OOOmm.
■ Onderrijdbaar:

• Vrije hoogte onder het blad > 700mm
• Vrije breedte > 700mm
• Vrije diepte > 500mm

o Stembus
■ Hoogte inwerpgleuf: < l.OOOmm

• Informatieborden
o Een kandidatenlijst, eventueel vergroot, ophangen aan een vrije wand, onderkant minimaal 0,750m en bovenkant 

maximaal 2m boven vloer, 
o Kenmerken kandidatenlijst:

■ Kandidaatnaam en volgnummer vet gedrukt met een "stokhoogte" van ten minste 3mm
■ Bereikbare opstelruimte vóór de op de wand aangebrachte kandidatenlijst 2,1 x 2,lm

• Kieshulpmiddelen
o Leesloupe
o Stemhulp voor blinden en slechtzienden (optioneel, zie brochure BZK febr. 2010)
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