Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot aanpassing van de procedure van de
vaststelling van de verkiezingsuitslag alsmede regeling van enkele andere onderwerpen
(aanpassing procedure vaststelling verkiezingsuitslag)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Kieswet te wijzigen ter
bevordering van de transparantie van de procedure van de vaststelling van de uitslag van een
verkiezing van een vertegenwoordigend orgaan en opdat eventuele onjuistheden in de
stemopneming of de vaststelling van de verkiezingsuitslag zo spoedig mogelijk kunnen worden
geconstateerd en gecorrigeerd, alsmede diverse andere onderwerpen te regelen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:
ARTIKEL I
De Kieswet wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel C 1, tweede lid, wordt “op de donderdag” vervangen door “op de dinsdag” en wordt “de
periode van 23 tot en met 29 maart” vervangen door: de periode van 28 maart tot en met 3 april.
B
Artikel C 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “de eerstvolgende donderdag” vervangen door: de eerstvolgende
dinsdag.
2. In het tweede lid wordt “de donderdag in de periode van 19 mei tot en met 25 mei” vervangen
door “de dinsdag in de periode van 24 mei tot en met 31 mei” en wordt “de eerstvolgende
donderdag” vervangen door: de eerstvolgende dinsdag.
C
Artikel C 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “de donderdag in de periode van 19 mei tot en met 25 mei” vervangen
door: de dinsdag in de periode van 24 mei tot en met 31 mei.
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2. In het tweede lid wordt “de eerstvolgende donderdag” vervangen door: de eerstvolgende
dinsdag.
D
In artikel C 4, tweede lid, wordt “de donderdag in de periode van 23 tot en met 29 maart”
vervangen door: de dinsdag in de periode van 28 maart tot en met 3 april.
E
Artikel E 4, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel b komt te luiden:
b. die lid zijn van het gemeentelijk stembureau of het centraal stembureau voor de desbetreffende
verkiezing;
2. Na onderdeel c wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
d. die op de dag van de openbaarmaking van de kandidatenlijsten, bedoeld in artikel I 17, als
kandidaat voorkomen op een kandidatenlijst voor de desbetreffende verkiezing.
F
De paragrafen 3 en 4 van hoofdstuk E komen te luiden:
§ 3. De gemeentelijke stembureaus
Artikel E 5
1. Er is voor de verkiezing van elk vertegenwoordigend orgaan een gemeentelijk stembureau.
2. Indien een gemeente in het gebied van twee of meer waterschappen ligt, is er voor de
verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van elk waterschap een gemeentelijk
stembureau.
3. Burgemeester en wethouders wijzen voor de zitting van het gemeentelijk stembureau een
geschikte ruimte aan.
Artikel E 6
1. Het gemeentelijk stembureau bestaat uit vijf leden, van wie er één voorzitter en één
plaatsvervangend voorzitter is.
2. De voorzitter van het gemeentelijk stembureau, de plaatsvervangend voorzitter en de andere
leden, alsmede drie plaatsvervangende leden, worden door burgemeester en wethouders benoemd
en ontslagen.
3. Artikel E 4, tweede en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de leden en de
plaatsvervangende leden van het gemeentelijk stembureau, met dien verstande dat in onderdeel b
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van het tweede lid, in plaats van “lid van het gemeentelijk stembureau” wordt gelezen: lid van het
stembureau.
4. De benoemingen geschieden voor vier kalenderjaren. Degene die ter vervulling van een
opengevallen plaats is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is
benoemd, zou hebben moeten aftreden.
Artikel E 7
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de inrichting,
samenstelling en werkwijze van het gemeentelijk stembureau.
Artikel E 8
1. Burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage stellen een gemeentelijk briefstembureau in
voor de vaststelling van het aantal stemmen dat in de briefstembureaus is uitgebracht.
2. De artikelen E 5, derde lid, E 6 en E 7 zijn van toepassing op het gemeentelijk briefstembureau,
de leden en de plaatsvervangende leden, met dien verstande dat de aan burgemeester en
wethouders opgedragen taken worden verricht door burgemeester en wethouders van ‘sGravenhage.
§ 4. De centrale stembureaus
Artikel E 9
1. Er is voor de verkiezing van elk vertegenwoordigend orgaan een centraal stembureau.
2. Voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer treedt de Kiesraad als centraal
stembureau op.
Artikel E 10
1. Voor de verkiezing van de leden van provinciale staten is het centraal stembureau gevestigd in
de gemeente waar de vergadering van de staten wordt gehouden.
2. Het centraal stembureau bestaat uit vijf leden, van wie er één voorzitter en één
plaatsvervangend voorzitter is.
3. Voorzitter is de burgemeester van de gemeente waar het centraal stembureau is gevestigd. De
plaatsvervangend voorzitter en de andere leden, alsmede drie plaatsvervangende leden, worden
benoemd en ontslagen door gedeputeerde staten.
Artikel E 11
1. Voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur is het centraal stembureau gevestigd
in de gemeente, daartoe aangewezen door het vertegenwoordigend orgaan van het waterschap.
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2. Het centraal stembureau bestaat uit vijf leden, van wie er één voorzitter en één
plaatsvervangend voorzitter is.
3. De voorzitter van het waterschap is voorzitter van het centraal stembureau. De
plaatsvervangend voorzitter en de andere leden, alsmede drie plaatsvervangende leden, worden
benoemd en ontslagen door het dagelijks bestuur.
Artikel E 12
1. Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad bestaat het centraal stembureau uit vijf
leden, van wie er één voorzitter en één plaatsvervangend voorzitter is.
2. De burgemeester is voorzitter van het centraal stembureau. De plaatsvervangend voorzitter en
de andere leden, alsmede drie plaatsvervangende leden, worden door burgemeester en
wethouders benoemd en ontslagen.
Artikel E 13
De in de artikelen E 10, E 11 en E 12 bedoelde benoemingen geschieden voor vier kalenderjaren.
Degene die ter vervulling van een opengevallen plaats is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop
degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.
Artikel E 14
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels gesteld worden over de inrichting,
samenstelling en werkwijze van de centrale stembureaus, bedoeld in de artikelen E 10, E 11 en E
12.
G
Aan hoofdstuk E wordt na paragraaf 4 een paragraaf toegevoegd, luidende:
§ 5. Slotbepalingen
Artikel E 15
1. Het stembureau kan gebruik maken van digitale hulpmiddelen voor de controle van de
geldigheid van stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen en het gemeentelijk stembureau
alsmede het centraal stembureau kunnen gebruik maken van digitale hulpmiddelen ten behoeve
van de berekening van de uitslag van de verkiezing of van de zetelverdeling.
2. De burgemeester die het betreft, maakt elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze
openbaar welke digitale hulpmiddelen het stembureau en het gemeentelijke stembureau
gebruiken. Het centraal stembureau maakt op eenzelfde wijze openbaar welke digitale
hulpmiddelen het gebruikt.
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3. Digitale hulpmiddelen als bedoeld in het eerste lid worden op aanwijzing van Onze Minister niet
gebruikt in het geval het gebruik ervan de geldigheid van de stemming of de betrouwbaarheid van
verkiezingsuitslag dan wel de berekening van de zetelverdeling in gevaar kan brengen.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de
openbaarmaking van de digitale hulpmiddelen en wordt bepaald onder welke voorwaarden digitale
hulpmiddelen kunnen worden gebruikt alsmede aan welke eisen deze digitale hulpmiddelen moeten
voldoen. Daarbij kan worden bepaald dat alleen digitale hulpmiddelen worden gebruikt die zijn
gecertificeerd.
H
In de artikelen G 1, derde lid, G 2, derde lid, G 2a, derde lid, en G 3, derde lid, komt onderdeel b
telkens te luiden:
b. een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de
Handelsregisterwet 2007 dan wel artikel 2 van de Handelsregisterwet 2009 BES, dat op het tijdstip
van het indienen van het verzoek niet ouder is dan zes maanden.
I
De artikelen H 12, derde lid, en H 13, derde lid, worden als volgt gewijzigd:
1. In de eerste volzin vervalt telkens: voor elke kieskring.
2. In de tweede volzin wordt “een bewijs” telkens vervangen door: het bewijs.
J
Artikel I 1, tweede lid, komt te luiden:
2. Het centraal stembureau draagt er zorg voor dat de burgemeester op de tweede dag na de
kandidaatstelling een afschrift ontvangt van de kandidatenlijsten die zijn ingeleverd voor de
kieskring waarbinnen de desbetreffende gemeente valt.
K
In artikel I 3, tweede lid, wordt “bij de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd”
vervangen door: op het gemeentehuis.
L
In artikel I 4 wordt “zestien uur” vervangen door: negentien uur.
M
In artikel I 8, eerste lid, wordt na “deze” ingevoegd: dan wel een persoon als bedoeld in artikel H
5.
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N
In artikel I 15 vervallen het tweede en derde lid alsmede de aanduiding “1.” voor het eerste lid.
O
In artikel J 35, derde lid, wordt na “De bezwaren” ingevoegd: en hoe daarmee is omgegaan.
P
In artikel K 11, tweede lid, wordt “Artikel J 25, tweede tot en met tiende lid” vervangen door:
Artikel J 25, tweede tot en met vierde lid, en zesde tot en met tiende lid.
Q
Artikel K 6, derde lid, vervalt.
R
Artikel M 8, vierde lid, vervalt.
S
In artikel M 16, eerste lid, aanhef, wordt “De artikelen M 8, eerste tot en met het derde lid, en M 9”
vervangen door: De artikelen M 8 en M 9.
T
In artikel N 10, eerste lid, wordt na “Alle ingebrachte bezwaren” ingevoegd: en hoe daarmee is
omgegaan.
U
Artikel N 11 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. Nadat de burgemeester van alle in zijn gemeente gevestigde stembureaus het proces-verbaal en
de verzegelde pakken heeft ontvangen, brengt hij deze onverwijld over naar de locatie waar het
gemeentelijk stembureau zitting houdt.
2. Het derde lid tot en met het vijfde lid vervallen.
V
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De artikelen N 12 en N 13 vervallen.
W
In artikel N 20, derde lid, wordt “de in artikel N 2 en N 9 bedoelde verzegelde pakken” vervangen
door: de in artikelen M 8, N 2, N 9 en N 16 bedoelde verzegelde pakken.
X
Artikel N 21 komt te luiden:
Artikel N 21
Artikel N 11, eerste lid, is van toepassing, met dien verstande dat in plaats van “de verzegelde
pakken, bedoeld in artikel N 2, alsmede met die, bedoeld in artikel N 9,” wordt gelezen: de in
artikelen M 8, N 2, N 9 en N 16 bedoelde verzegelde pakken.
Y
Hoofdstuk O komt te luiden:
Hoofdstuk O. De taak van het gemeentelijk stembureau betreffende de vaststelling van
de verkiezingsuitslag
§ 1. Algemene bepalingen
Artikel O 1
1. Het gemeentelijk stembureau houdt op de dag na de stemming om tien uur een openbare
zitting.
2. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde tijdens de zitting. Die kan daartoe de
burgemeester om bijstand verzoeken.
3. In het geval de werkzaamheden, bedoeld in de artikelen O 3 tot en met O 6, niet op dezelfde
dag kunnen worden afgerond, wordt dit door het gemeentelijk stembureau verklaard. De zitting
wordt daarop geschorst. Het gemeentelijk stembureau bepaalt wanneer en waar de zitting wordt
hervat.
4. In een gemeente met minder dan vijftig stembureaus sluit de zitting van een gemeentelijk
stembureau uiterlijk op de tweede dag na de stemming om achttien uur en in een gemeente met
vijftig stembureaus of meer sluit de zitting van een gemeentelijk stembureau uiterlijk op de vijfde
dag na de stemming om achttien uur.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden omtrent de schorsing en hervatting
van de openbare zitting nadere regels gesteld.
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Artikel O 2
Het gemeentelijk stembureau kan zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden doen bijstaan
door personen, daartoe door burgemeester en wethouders aan te wijzen.
Artikel O 3
1. Het gemeentelijk stembureau onderzoekt op de zitting de juistheid van de uitkomsten van de
stemming zoals vastgesteld door de stembureaus.
2. Ten behoeve van het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, kan het gemeentelijk stembureau tot
een nieuwe opneming van stembiljetten uit één of meer stembureaus besluiten. Het is bevoegd
daartoe de verzegelde pakken, bedoeld in artikel N 9, te openen en de inhoud te vergelijken met
de processen-verbaal van de stembureaus. Het gemeentelijk stembureau is tevens bevoegd de
pakken, bedoeld in artikel N 2, te openen. De artikelen N 1 tot en met N 8 zijn van
overeenkomstige toepassing.
3. In het geval het onderzoek daartoe aanleiding geeft, corrigeert het gemeentelijk stembureau het
proces-verbaal van een stembureau. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de
wijze waarop de correcties op het proces-verbaal van een stembureau worden vermeld.
4. Na beëindiging van het onderzoek worden de bescheiden uit de geopende pakken opnieuw
ingepakt en verzegeld op de in de artikelen N 2 en N 9 voorgeschreven wijze.
Artikel O 4
1. Het gemeentelijk stembureau stelt voor de gemeente voor iedere lijst vast het aantal op iedere
kandidaat uitgebrachte stemmen en de som van deze aantallen. Deze som wordt stemcijfer
genoemd.
2. Het gemeentelijk stembureau stelt voor de gemeente tevens vast:
a. het aantal kiesgerechtigden op basis van de registratie, bedoeld in artikel D 1;
b. het aantal kiezers dat tot de stemming is toegelaten;
c. het aantal blanco stemmen;
d. het aantal ongeldige stemmen;
e. het aantal stemmen dat bij volmacht is uitgebracht; en
f. het verschil tussen het aantal kiezers dat tot de stemming is toegelaten en het aantal stemmen
dat is geteld. Voor zover mogelijk geeft het gemeentelijk stembureau hiervoor een verklaring.
3. De voorzitter maakt de aldus verkregen uitkomsten bekend.
4. Het gemeentelijk stembureau vermeldt in een verslag alle bezwaren die staan in de processenverbaal van de stembureaus. Het verslag maakt deel uit van het proces-verbaal van het
gemeentelijk stembureau.
Artikel O 5
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De aanwezige personen kunnen mondeling bezwaren inbrengen die de werkzaamheden van het
gemeentelijk stembureau betreffen. De bezwaren en hoe daarmee is omgegaan, worden in het
proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau vermeld.
Artikel O 6
1. Onmiddellijk nadat alle werkzaamheden zijn beëindigd, maakt het gemeentelijk stembureau
daarvan een proces-verbaal op, dat alle aanwezige leden tekenen.
2. Bij ministeriële regeling wordt voor het proces-verbaal een model vastgesteld.
Artikel O 7
1. Het gemeentelijk stembureau brengt zijn proces-verbaal en de processen-verbaal van de
stembureaus alsmede de pakken, bedoeld in de artikelen N 2, N 9 en O 3, vierde lid, onverwijld
over naar de burgemeester.
2. In het geval het gemeentelijk stembureau de uitkomsten, bedoeld in artikel O 4, tevens met
toepassing van digitale hulpmiddelen vaststelt, brengt het de elektronische bestanden met de
digitale uitkomsten onverwijld langs elektronische weg over naar de burgemeester. Bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald aan welke eisen die overdracht moet
voldoen.
Artikel O 8
1. De burgemeester maakt het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau en de processenverbaal van de stembureaus, alsmede de digitale uitkomsten, bedoeld in artikel O 7, tweede lid,
onverwijld op een algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar. Bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de openbaarmaking en wordt bepaald
aan welke eisen de openbaarmaking moet voldoen.
2. De burgemeester legt onverwijld een afschrift van de processen-verbaal voor een ieder ter
inzage op het gemeentehuis totdat over de toelating van de gekozenen is beslist.
3. De burgemeester brengt de processen-verbaal onverwijld over en de elektronische bestanden
onverwijld langs elektronische weg over naar het centraal stembureau. Bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur kan worden bepaald aan welke eisen die overdracht moet voldoen.
Artikel O 9
1. De burgemeester bewaart de pakken, bedoeld in de artikelen N 2, N 9 en O 3, vierde lid,
alsmede de afschriften, bedoeld in artikel O 8, tweede lid, drie maanden nadat over de toelating
van de gekozenen is beslist. Daarna vernietigt hij deze stukken onmiddellijk, tenzij:
a. de officier van justitie of de rechter-commissaris in het kader van een strafrechtelijk onderzoek
een verzoek heeft gedaan tot overdracht van deze stukken, in welk geval de vernietiging
plaatsvindt nadat dit onderzoek is afgerond;
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b. strafvervolging is ingesteld wegens een strafbaar gestelde gedraging in deze wet, de artikelen
125 tot en met 129 van het Wetboek van Strafrecht of de artikelen 131 tot en met 135 van het
Wetboek van Strafrecht BES, in welk geval de vernietiging plaatsvindt nadat er een onherroepelijke
rechterlijke uitspraak is.
2. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt.
Artikel O 10
Nadat is beslist over de toelating van de gekozenen, is de burgemeester bevoegd de pakken,
bedoeld in de artikelen N 2, N 9 en O 3, vierde lid, alsmede de afschriften, bedoeld in artikel O 8,
tweede lid, over te dragen aan de officier van justitie ten dienste van een onderzoek naar enig
strafbaar feit.
§ 2. Bijzondere bepalingen betreffende de uitslagvaststelling door het gemeentelijk
briefstembureau
Artikel O 11
In afwijking van artikel O 1, eerste lid, vindt de openbare zitting van het gemeentelijk
briefstembureau eerst plaats nadat het de processen-verbaal van de briefstembureaus heeft
ontvangen.
Artikel O 12
De artikelen O 7, eerste lid, en O 9, eerste lid, en O 10 zijn van toepassing, met dien verstande dat
in plaats van “de pakken, bedoeld in de artikelen N 2 en N 9” telkens wordt gelezen: de pakken,
bedoeld in de artikelen M 8, N 2, N 9 en N 16.
Z
Artikel P 1 komt te luiden:
Artikel P 1
Onmiddellijk nadat het centraal stembureau de processen-verbaal en de elektronische bestanden,
bedoeld in artikel O 7, tweede lid, heeft ontvangen, gaat het over tot het verrichten van de
werkzaamheden ter vaststelling en bekendmaking van de uitslag van de verkiezing.
AA
Artikel P 1a komt te luiden:
Artikel P 1a
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Het centraal stembureau controleert of de elektronische bestanden, bedoeld in artikel O 7, tweede
lid, overeenkomstig de daaraan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde eisen
zijn verzonden. Zo dat niet is gebeurd, vraagt het centraal stembureau de burgemeester die het
betreft de bestanden alsnog onverwijld op de daarvoor voorgeschreven wijze over te brengen.
AB
Na artikel P 1a worden twee artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel P 1b
1. Het centraal stembureau controleert ambtshalve of de digitale uitkomsten, bedoeld in artikel O
7, tweede lid, overeenkomen met de uitkomsten zoals vastgesteld in de originele processenverbaal van de gemeentelijke stembureaus en controleert de juistheid van de uitkomsten in de
originele processen-verbaal. Het centraal stembureau maakt de wijze waarop de controle wordt
uitgevoerd op een algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar.
2. Het centraal stembureau controleert de juistheid van de uitkomsten in de originele processenverbaal tevens naar aanleiding van meldingen van kiezers over vermeende fouten in de openbaar
gemaakte en ter inzage gelegde processen-verbaal. Een melding van een kiezer dient daartoe
uiterlijk vierentwintig uur voorgaand aan de zitting, bedoeld in artikel P 20, tweede lid, door het
centraal stembureau te zijn ontvangen.
Artikel P 1c
1. In het geval het centraal stembureau naar aanleiding van de controles, bedoeld in artikel P 1b,
vaststelt dat de digitale uitkomsten niet overeenkomen met de uitkomsten zoals vastgesteld in één
of meer originele processen-verbaal, of vermoedt dat de uitkomsten in één of meer processenverbaal fouten bevatten, verzoekt het, door tussenkomst van de burgemeester die het aangaat,
het desbetreffende gemeentelijke stembureau om de digitale uitkomsten dan wel de uitkomsten
zoals vastgesteld in één of meer originele processen-verbaal, zo nodig te corrigeren.
2. Het centraal stembureau brengt de desbetreffende processen-verbaal, door tussenkomst van de
burgemeester, onverwijld over naar de locatie waar het gemeentelijk stembureau zitting houdt. De
burgemeester brengt op verzoek van het gemeentelijk stembureau tevens de pakken, bedoeld in
de artikelen N 2, N 9, en O 3, vierde lid, over naar die locatie.
3. Het gemeentelijk stembureau verricht de werkzaamheden tijdens een openbare zitting. De dag
en het uur van de zitting worden door de burgemeester tijdig bekend gemaakt. De wijze van
bekendmaking wordt geregeld bij algemene maatregel van bestuur.
4. De artikelen O 2, O 3 en O 5 tot en met O 8 zijn van overeenkomstige toepassing.
AC
Artikel P 20 wordt als volgt gewijzigd:
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1. In de aanhef van het eerste lid, wordt “zo spoedig mogelijk” vervangen door: niet eerder dan de
negende dag na de stemming.
2. In het eerste lid wordt onder verlettering van de onderdelen a tot en met d tot c tot en met f,
twee onderdelen ingevoegd, luidende:
a. het aantal kiesgerechtigden op basis van de registratie, bedoeld in artikel D 1;
b. het aantal kiezers dat tot de stemming is toegelaten;
AD
Artikel P 21 komt te luiden:
Artikel P 21
1. Het centraal stembureau kan op de in artikel P 20 bedoelde zitting, voordat de uitslag van de
verkiezing bekend wordt gemaakt, hetzij ambtshalve, hetzij naar aanleiding van een met opgave
van redenen gedaan verzoek van een of meer kiezers, tot een nieuwe opneming van stembiljetten
uit een of meer stembureaus, besluiten, indien een ernstig vermoeden bestaat dat door een of
meer stembureaus bij de stemopneming zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed op de
zetelverdeling kunnen zijn.
2. Het centraal stembureau verleent één of meer gemeentelijk stembureaus, door tussenkomst van
de burgemeester, machtiging en mandaat om namens het centraal stembureau de werkzaamheden
te verrichten die voor de nieuwe stemopneming nodig zijn.
3. De zitting van het centraal stembureau wordt vervolgens geschorst. Het centraal stembureau
bepaalt wanneer en waar de zitting wordt hervat. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
worden omtrent de schorsing en hervatting van de openbare zitting van het centraal stembureau
nadere regels gesteld.
4. De burgemeester brengt de pakken, bedoeld in de artikelen N 2, N 9, en O 3, vierde lid,
onverwijld over naar de locatie waar het gemeentelijk stembureau zitting houdt.
5. Het gemeentelijk stembureau verricht de werkzaamheden tijdens een openbare zitting die zo
spoedig mogelijk plaatsvindt. De dag en het uur van de zitting worden door de burgemeester tijdig
bekend gemaakt. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden omtrent de wijze van
bekendmaking van de zitting van het gemeentelijk stembureau nadere regels gesteld.
6. Het gemeentelijk stembureau volgt bij de opneming van de stembiljetten de aanwijzingen van
het centraal stembureau op. De artikelen N 1 tot en met N 9, alsmede de artikelen O 3, vierde lid,
en O 5 tot en met O 8 zijn van overeenkomstige toepassing.
AE
Artikel P 22, eerste lid, komt te luiden:
1. Nadat alle werkzaamheden zijn beëindigd, wordt daarvan aanstonds proces-verbaal opgemaakt.
In dit proces-verbaal wordt de uitslag van de verkiezing vermeld, die voor iedere kieskring
herleidbaar is. Tevens worden vermeld de bezwaren die voorafgaande aan en tijdens de zitting zijn
ingebracht en hoe daarmee is omgegaan.
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AF
Artikel P 24 komt te luiden:
Artikel P 24
Het centraal stembureau doet het eigen proces-verbaal, alsmede de processen-verbaal van de
stembureaus en van de gemeentelijke stembureaus onverwijld toekomen aan het orgaan waarvoor
de verkiezing heeft plaatsgevonden.
AG
De artikelen P 25 en P 26 vervallen.
AH
In artikel Q 6, tweede lid, wordt “de drieënveertigste dag voor de kandidaatstelling” vervangen
door: de achtentwintigste dag voor de kandidaatstelling.
AI
Artikel T 11 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid, tweede volzin, wordt na “bij het centraal stembureau” ingevoegd: en maakt de
processen-verbaal onverwijld op een algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar.
2. Onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de
openbaarmaking van de processen-verbaal en wordt bepaald aan welke eisen de openbaarmaking
moet voldoen.
AJ
In artikel V 4 vervallen het vierde en vijfde lid.
AK
Na artikel V 4 wordt twee artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel V 4a
1. Voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, provinciale staten, het algemeen
bestuur en de gemeenteraad kan het vertegenwoordigend orgaan ten behoeve van het onderzoek,
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bedoeld in artikel V 4, tot een nieuwe opneming van stembiljetten uit één of meer stembureaus,
besluiten.
2. Het vertegenwoordigend orgaan verleent één of meer gemeentelijk stembureaus, door
tussenkomst van de burgemeester, machtiging en mandaat om namens het vertegenwoordigend
orgaan de werkzaamheden te verrichten die voor de nieuwe stemopneming nodig zijn.
3. De burgemeester brengt de pakken, bedoeld in de artikelen N 2, N 9 en O 3, vierde lid,
onverwijld over naar de locatie waar het gemeentelijk stembureau zitting houdt.
4. Het gemeentelijk stembureau verricht de werkzaamheden tijdens een openbare zitting die zo
spoedig mogelijk plaatsvindt. De dag en het uur van de zitting worden door de burgemeester tijdig
bekend gemaakt. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden omtrent de wijze van
bekendmaking van de zitting van het gemeentelijk stembureau nadere regels gesteld.
5. Het gemeentelijk stembureau volgt bij de opneming van de stembiljetten de aanwijzingen van
het vertegenwoordigend orgaan op. De artikelen N 1 tot en met N 9, alsmede de artikelen O 3,
vierde lid, en O 5 tot en met O 8 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel V 4b
1. Voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer kan het vertegenwoordigend orgaan ten
behoeve van het onderzoek, bedoeld in artikel V 4, besluiten tot een nieuwe opneming van
stembiljetten uit één of meer provincies.
2. De voorzitter van het centraal stembureau brengt de pakken, bedoeld in artikel T 10, onverwijld
over naar het vertegenwoordigend orgaan. Na ontvangst van de pakken gaat het
vertegenwoordigend orgaan onmiddellijk tot de stemopneming over. Het is bevoegd daartoe de
verzegelde pakken te openen en de inhoud te vergelijken met de processen-verbaal van de
stembureaus. De artikelen N 1 tot en met N 9 zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Na beëindiging van het onderzoek worden de bescheiden uit de geopende pakken opnieuw
ingepakt en verzegeld op de in artikel T 10 voorgeschreven wijze.
AL
Artikel V 8 wordt “wegens de onjuistheid van de vaststelling van de uitslag van de verkiezing”
vervangen door: wegens de ongeldigheid van de stemming in één of meer stembureaus of
provincies of de onjuistheid van de vaststelling van de uitslag van de verkiezing.
AM
Na artikel V 11 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel V 11a
Het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing plaatsvindt, bewaart de processen-verbaal
van de stembureaus, van de gemeentelijke stembureaus en van het centraal stembureau alsmede
de pakken, bedoeld in artikel V 4b, drie maanden nadat over de toelating van gekozenen is beslist.
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Daarna vernietigt het deze stuken onmiddellijk. Van de vernietiging wordt proces-verbaal
opgemaakt.
AN
In artikel Y 22b wordt “De artikelen N 12, eerste lid, tweede zin, en O 4, eerste lid, blijven buiten
toepassing” vervangen door: Artikel O 7, eerste en tweede lid, blijft buiten toepassing.
AO
Artikel Y 23 komt te luiden:
Artikel Y 23
Waar in artikel P 24 sprake is van het orgaan waarvoor de verkiezing heeft plaatsgevonden, treedt
daarvoor de Tweede Kamer in de plaats.
AP
De artikelen Ya 11 en Ya 12 vervallen.
AQ
In artikel Y 25, tweede lid, wordt “De artikelen V 1 tot en met V 10” vervangen door: De artikelen
V 1 tot en met V 4a en V 5 tot en met V 10.
AR
In de tabel, bedoeld in artikel E 1, eerste lid, vervalt de laatste kolom.
ARTIKEL II
Artikel 3 van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming wordt als
volgt gewijzigd:
1. Onderdeel a vervalt, onder verlettering van de onderdelen b tot en met d tot a tot en met c.
2. In onderdeel b (nieuw) wordt “het hoofdstembureau” vervangen door: het gemeentelijk
stembureau.
ARTIKEL III
In artikel 6.1, tweede lid, onderdeel a, van de Mediawet 2008 wordt “in alle kieskringen”
vervangen door: in ten minste negentien kieskringen.
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ARTIKEL IV
In artikel 11, tweede lid, onderdeel b, van de Mediawet BES wordt “in alle kieskringen” vervangen
door: in ten minste negentien kieskringen.
ARTIKEL V
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.

Gegeven

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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