
De dode letter van de kieswet. 
De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn oncontroleerbaar en niet 
rechtsgeldig. Amsterdam Anders/De Groenen vroegen vanmorgen om 10 uur bij de 
openbare zitting in kamer 239 van het Stadhuis te Amsterdam om een hertelling van de 
stemmen omdat ze 18 stemmen te kort kwamen voor een zetel in de gemeenteraad. Aan 
dit verzoek werd geen gehoor gegeven. Een hertelling bij deze verkiezingen zou alleen 
het opnieuw uitlezen van de stemcomputers zijn, wat natuurlijk geen andere uitslag zou 
opleveren. Helaas is met de invoering van deze stemcomputers wel meer controle uit 
handen van de Nederlandse kiezer genomen. Zo is het recht aanwezig te zijn en controle 
uit te oefenen bij het tellen van de stemmen bij een stemlokaal in de kieswet 
uitgeschakeld doormiddel van artikel J32 van de Kieswet (wetten.overheid.nl). Ik zelf 
werd bij stemlokaal 50 zelfs verzocht de ruimte te verlaten voordat de stemcomputer 
afgesloten werd want dat mocht niet gebeuren in mijn aanwezigheid. Niet dat ik iets had 
kunnen controleren, de computer is niet toegankelijk ziet u, maar toch een beetje vreemd 
dat een gedeelte van de verkiezing achter gesloten deuren gebeurt. 
 De uitslagen zijn niet blind te vertrouwen omdat de software van de 
stemcomputers van de bedrijven Nedap en Sdu niet openbaar is, evenmin wordt er een 
voor de individuele kiezer controleerbaar papieren bewijs geleverd van de uitgebrachte 
stem. Een ‘bonnetje’ is het enige bewijs dat een kiezer heeft dat de uitgebrachte stem ook 
daadwerkelijk correct in het systeem is opgenomen.  

Dit betekent dat we als kiezer geacht worden er op te kunnen vertrouwen dat de 
overheid te goeder trouw is. Het opzeggen van dit vertrouwen is nu juist net datgene wat 
een kiesgerechtigde Nederlander één keer in de vier jaar met deze procedure zou moeten 
kunnen doen.  

Dat er geen toegang is tot de software betekend ook dat er niet valt te controleren 
wat voor een software níet geïnstalleerd is; ik persoonlijk zou het een prettige gedachte 
vinden verzekerd te zijn dat Space Invaders, VingerAfdrukRegistratie 2.0 of andere 
spyware niet is geïnstalleerd. Zelfs het plaatsen van een camera is niet uitgesloten. 
Hiermee wordt dan ook artikel J33-2a van de Kieswet, waarin het geheime karakter van 
het stemmen wordt gewaarborgd, met voeten getreden.  

Dat de huidige Nederlandse overheid fatsoenlijk genoeg is niet willens en wetens 
met de verkiezingen te rommelen, geloof ik wel. Maar: “behaalde resultaten uit het 
verleden geven geen garantie voor de toekomst”; of de Nederlandse overheid over 40 jaar 
even fatsoenlijk is kunnen wij vandaag niet weten, vandaar het belang van een 
transparante kiesprocedure. “Fatsoen moet je doen!”, tenslotte.  
 


