
                      
  
Raadsvragen 
 
Transparante en overzichtelijke publicatie verkiezingsuitslagen 
 
Recentelijk zijn de Tweede Kamerverkiezingen gehouden en de voorlopige uitslagen in 
Nederland worden momenteel niet centraal gepubliceerd. Van meerdere kanten hebben wij 
signalen ontvangen dat het proces nu rommelig verloopt. Het initiatief om hier extra 
aandacht voor te vragen is afkomstig van Lukas van der Storm, journalist voor dagblad Trouw.  
 
De uitslagen van de gemeente Woerden zijn gelukkig goed vindbaar via de gemeentelijke 
website. We treffen de processen verbaal aan die zijn opgemaakt per stembureau in pdf-
format. Bij andere gemeenten treffen we soms ook tabellen, grafische weergaven op 
gemeentekaarten en/of  CSV-bestanden aan waarmee bijvoorbeeld inwoners en politieke 
partijen zelf analyses kunnen maken. Ook zijn er gemeenten die overzichten publiceren die 
voorzien zijn van de uitslagen van eerdere verkiezingen. 
 
Helaas is er dus geen uniforme en overzichtelijke publicatie van de uitslagen per gemeente. 
D66 is van mening dat het belangrijk is dat inwoners kunnen zien wat hun stem heeft 
opgeleverd. Dit kan bijdragen aan het vertrouwen en het verhogen van de opkomst.  
 
Aangezien we elke vier jaar minimaal vier keer naar de stembus gaan, kan met een gelijk 
registratiesysteem wellicht de efficiëntie op termijn verhoogd worden. Tevens kan dit de 
inzet van medewerkers en vrijwilligers op stembureaus in andere gemeenten 
vereenvoudigen. 
 
De fractie van D66 Woerden heeft daarom de volgende vragen: 

1. Worden er naast processen verbaal ook andere (digitale) documenten ter registratie 
ingevuld? En zo ja, stelt de Rijksoverheid hier software voor ter beschikking of moet 
elke gemeente dat met de beschikbare computerprogramma’s verwerken?  

2. Welke verschillende andere mogelijkheden bestaan er om de uitslagen te publiceren 
op lokaal niveau? Is er overwogen om hier gebruik van te maken en zo ja, wat was de 
afweging om dat niet te doen? 

3. Kan en wil het college er bij de VNG en de Kiesraad op aandringen om tot een 
uniform systeem van publicatie van verkiezingsuitslagen te komen? Bijvoorbeeld met 
een landelijke website die alle gemeentelijke uitslagen op uniforme wijze verwerkt en 
verzamelt.  

 
Namens D66 Woerden, Saskia van Altena 
 


