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Inleiding 
 

De Kieswet en de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 bepalen dat gemeenten diverse documenten en bestanden 

moeten publiceren op de gemeentelijke website. Doelstelling is om te komen tot een grotere transparantie rond 

verkiezingen. Het publiceren van de documenten en bestanden geeft een goed inzicht in de gang van zaken tijdens 

de verkiezing in elk stemlokaal, en in de uitslagen per stembureau en gemeente. Iedereen die dat wil kan daar 

kennis van nemen en uitslagen controleren. Daarnaast gebruiken kranten en nieuwssites deze data, bijvoorbeeld 

om visualisaties van uitslaggegevens te maken.  

 

Deze handreiking beschrijft de werkwijze voor de publicatie van deze documenten en bestanden en bevat 

vereenvoudigde stappenplannen voor de publicatie van de bestanden. 
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VEREENVOUDIGD STAPPENPLAN PUBLICATIE - REGULIERE STEMOPNEMING 

 
Voorafgaand aan de verkiezingen: 

1. Beschikbaarheid van verantwoordelijke collega’s vastleggen voor de publicatiemomenten rondom de verkiezingen, 

donderdagmiddag 17, vrijdag 18 en maandag 21 maart. Denk aan webredactie / ICT. De Kiesraad start donderdagmiddag 17 

maart met een controle op het publicatieproces. 

2. Aan (laten) maken publicatielocatie op de gemeentelijke website. Advies hiervoor is de vaste url 

www.gemeente.nl/verkiezingen/uitslagen en dit permanent zo te houden.  

3. Controleren of de publicatielocatie (url) nog overeenkomt met het overzicht van de Kiesraad. De Kiesraad stuurt u 

hiervoor de link van de bij de Kiesraad bekende publicatielocatie, deze kunt u bevestigen of wijzigen.  

 

Tijdens de verkiezingen: 

4. Controleer nogmaals de beschikbaarheid van voor publiceren verantwoordelijke collega’s en geef aan wanneer de 

verwachting is dat de stukken gepubliceerd moeten worden.  

 

Direct na het vaststellen van het gemeentetotaal: 

5. Direct nadat de burgemeester de opgave N 11 met stemtotalen van de gemeente heeft vastgesteld: Onverwijld, wat feitelijk 

zo mogelijk donderdagmiddag 17 maart en uiterlijk vrijdag 18 maart betekent, alle bestanden publiceren op de bij 

de Kiesraad bekende publicatielocatie van de gemeente. Deze bestanden blijven minimaal 3 maanden op de website 

van de gemeente staan. Dit betreft verplicht alle onderstaande bestanden en ook alle bijlagen: 

a. Model N10, De processen-verbaal van de stembureaus LET OP: alle N-10’s dienen te worden gepubliceerd, met 

weglating van de ondertekening. Dringend advies: u maakt van het proces-verbaal van elk stembureau een separaat 

bestand. Geadviseerde uniforme bestandsnaam opbouw = datum omgedraaid_GR22_ N10, stembureaunummer.  

b. Model J, het proces-verbaal dat wordt ingevuld door het stembureau voor vervroegd stemmen (dat zitting houdt 

op maandag of dinsdag). LET OP: Alle model J’s dienen te worden gepubliceerd, met weglating van de 

ondertekening. Dringend advies: u maakt van het proces-verbaal van elk stembureau een separaat bestand. 

Geadviseerde uniforme bestandsnaam opbouw = datum omgedraaid_GR22_ J, stembureaunummer.  

c. Model K-1, het proces-verbaal dat wordt ingevuld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen. 

LET OP: alle bijlagen bij het proces-verbaal K-1 dienen te worden gepubliceerd, met weglating van de 

ondertekening. Dringend advies: u maakt voor elke bijlage een separaat bestand. Geadviseerde uniforme 

bestandsnaam opbouw = datum omgedraaid_GR22_ K-1, stembureaunummer.  

d. Model N-11, de opgaven van de burgemeester met stemtotalen van de gemeente, De opgave N 11 wordt 

gegenereerd door  Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). Vervolgens wordt het document 

ondertekend door de burgemeester. Daarna scant u het document en plaatst dit, met weglating van de 

ondertekening, op de publicatielocatie. Dringend advies: u maakt voor elke bijlage een separaat bestand. 

Geadviseerde uniforme bestandsnaam opbouw = datum omgedraaid_GR22_N11, stembureaunummer. 

e. osv4-3_telling_gr2022_gemeentenaam.csv LET OP: maak er geen excel of pdf van. Het gaat alleen om de 

.CSV “zoals het is”. Pas ook niet verder de bestandsnaam aan.  

f. Model D, de eventuele verslagen van waarnemers van de zitting van stembureaus met een beperkte toegang. Alle 

beschikbare D’s dienen te worden gepubliceerd, met weglating van de ondertekening. Dringend advies: u maakt 

van het proces-verbaal van elk stembureau een separaat bestand. Geadviseerde uniforme bestandsnaam opbouw = 

datum omgedraaid_GR22_ D, stembureaunummer. 

6. Na publicatie van de stukken: controleren op volledigheid. 

 

Na volledigheidscontrole: 

7. Na controle kunnen alle stukken fysiek naar de gemeenteraad worden gestuurd in het kader van het 

geloofsbrievenonderzoek. 

 

Direct na zitting centraal stembureau: 

8. Nadat het centraal stembureau de N 11 heeft verwerkt: Onverwijld, wat feitelijk maandag 21 maart betekent, direct na 

de zitting van het centraal stembureau, alle bestanden publiceren op de bij de Kiesraad bekende publicatielocatie op de 

gemeentelijke website, die behoren bij de vaststelling door het centraal stembureau. Deze bestanden blijven minimaal 3 

maanden op de website van de gemeente staan. Dit betreft: 

a. P22-2, het proces-verbaal P 22-2 worden gegenereerd door de Ondersteunende Software Verkiezingen 

(OSV2020). Vervolgens wordt dit document ondertekend door het centraal stembureau. Daarna scant u het 

document en plaatst dit, met weglating van de ondertekening, op de publicatielocatie; 

9. Na publicatie van de stukken: controleren op volledigheid. 

10. Door de Kiesraad zal een controle worden uitgevoerd op het publicatieproces. In verband hiermee kan de Kiesraad contact 

opnemen met de projectleider verkiezingen van de gemeente.  
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VEREENVOUDIGD STAPPENPLAN PUBLICATIE – CENTRALE STEMOPNEMING 

 
Voorafgaand aan de verkiezingen: 

1. Beschikbaarheid van verantwoordelijke collega’s vastleggen voor de publicatiemomenten rondom de verkiezingen, uiterlijk 

vrijdag 18 en maandag 21 maart. Denk aan webredactie / ICT. De Kiesraad start vrijdag 18 maart met een controle op het 

publicatieproces. 

2. Aan(laten)maken publicatielocatie op de gemeentelijke website. Advies hiervoor is de vaste URL 

www.gemeente.nl/verkiezingen/uitslagen en dit permanent zo te houden.  

3. Controleren of de publicatielocatie (url) nog overeenkomt met het overzicht van de Kiesraad. De Kiesraad stuurt u 

hiervoor de link van de bij de Kiesraad bekende publicatielocatie, deze kunt u bevestigen of wijzigen.  

 

Tijdens de verkiezingen: 

4. Controleer nogmaals de beschikbaarheid van voor publiceren verantwoordelijke collega’s en geef aan wanneer de 

verwachting is dat de stukken gepubliceerd moeten worden. 

 

Direct na het vaststellen van het gemeentetotaal: 

5. Direct nadat het gemeentelijk stembureau proces-verbaal model II heeft vastgesteld: Onverwijld, wat feitelijk uiterlijk 

vrijdag 18 maart betekent, alle bestanden publiceren op de bij de Kiesraad bekende publicatielocatie van de gemeente. 

Deze bestanden blijven minimaal 3 maanden op de website van de gemeente staan. Dit betreft verplicht alle 

onderstaande bestanden en ook alle bijlagen: 

a. Model J, het proces-verbaal dat wordt ingevuld door het stembureau voor vervroegd stemmen (dat zitting houdt 

op maandag of dinsdag). Alle model J’s dienen te worden gepubliceerd, met weglating van de ondertekening. 

Dringend advies: u maakt van het proces-verbaal van elk stembureau een separaat bestand. Geadviseerde 

uniforme bestandsnaam opbouw = datum omgedraaid_GR22_ J, stembureaunummer.  

b. Model K-2, het proces-verbaal dat wordt ingevuld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen. 

LET OP: alle bijlagen bij het proces-verbaal K-2 dienen te worden gepubliceerd, met weglating van de 

ondertekening. Dringend advies: u maakt voor elke bijlage een separaat bestand. Geadviseerde uniforme 

bestandsnaam opbouw = datum omgedraaid_GR22_ K-2, stembureaunummer.  

c. Model II, het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau met stemtotalen van de gemeente, Model II wordt 

gegenereerd door Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV20202020). Vervolgens wordt het document 

ondertekend door het gemeentelijk stembureau dat de centrale stemopneming heeft uitgevoerd. Daarna scant u 

het document en plaatst dit, met weglating van de ondertekening, op de publicatielocatie. Ook worden alle 

bijlagen bij model II gepubliceerd. Dringend advies: u maakt voor elke bijlage een separaat bestand. Geadviseerde 

uniforme bestandsnaam opbouw = datum omgedraaid_GR22_ Model II, stembureaunummer.  

d. osv4-3_telling_gr2022_gemeentenaam.csvCSV LET OP: maak er geen excel of pdf van. Het gaat alleen om 

de .CSV “zoals het is”. Pas ook niet verder de bestandsnaam aan.  

e. Model D, de eventuele verslagen van waarnemers van de zitting van stembureaus met een beperkte toegang. Alle 

beschikbare D’s dienen te worden gepubliceerd, met weglating van de ondertekening. Dringend advies: u maakt 

van het proces-verbaal van elk stembureau een separaat bestand. Geadviseerde uniforme bestandsnaam opbouw 

= datum omgedraaid_GR22_ D, stembureaunummer. 

Model I, de processen-verbaal van de stembureaus, hoeven niet te worden gepubliceerd.  

6. Na publicatie van de stukken: controleren op volledigheid. 

 

Na volledigheidscontrole: 

7. Na controle kunnen alle stukken fysiek naar de gemeenteraad worden gestuurd in het kader van het 

geloofsbrievenonderzoek. 

 

Direct na zitting centraal stembureau: 

8. Nadat het centraal stembureau model II heeft verwerkt: Onverwijld, wat feitelijk maandag 21 maart betekent, direct na 

de zitting van het centraal stembureau, alle bestanden publiceren op de bij de Kiesraad bekende publicatielocatie van de 

gemeente, die behoren bij de vaststelling door het centraal stembureau. Deze bestanden blijven minimaal 3 maanden 

op de website van de gemeente staan. Dit betreft: 

a. P22-2, het proces-verbaal P 22-2 worden gegenereerd door de Ondersteunende Software Verkiezingen 

(OSV2020). Vervolgens wordt dit document ondertekend door het centraal stembureau. Daarna scant u de 

documenten en plaatst deze, met weglating van de ondertekening, op de publicatielocatie. 

9. Na publicatie van de stukken: controleren op volledigheid. 

10. Door de Kiesraad zal een controle worden uitgevoerd op het publicatieproces. In verband hiermee kan de Kiesraad 

contact opnemen met de projectleider verkiezingen van de gemeente.  
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VEELGESTELDE VRAGEN  

 

WANNEER DIENEN DE DOCUMENTEN GEPUBLICEERD TE WORDEN? 

De documenten moeten op de gemeentelijke website worden gepubliceerd onmiddellijk “onverwijld” na vaststelling door de 

burgemeester van de opgave N 11 en, in gemeenten die meedoen aan het experiment met centrale stemopneming, “onverwijld” 

na vaststelling door het gemeentelijk stembureau van zijn proces-verbaal. Dat is zo mogelijk donderdagmiddag 17 maart en 

anders uiterlijk vrijdag 18 maart. De Kiesraad start donderdagmiddag 17 maart met een controle op het publicatieproces.  

Het proces-verbaal van het centraal stembureau (P 22-2) moet worden gepubliceerd "onverwijld" na vaststelling door het 

centraal stembureau van zijn proces-verbaal. Dat is op maandag 21 maart. 

 

HOE MOETEN DE PROCESSEN-VERBAAL N 10, J, K-1 en K-2 GEPUBLICEERD WORDEN? 

De processen-verbaal N 10, J en K-1 en K-2 zijn met de hand ingevulde formulieren. Deze formulieren dienen, met 

weglating van de ondertekening, te worden gepubliceerd op de speciaal hiervoor ingerichte publicatielocatie op de website van 

de gemeente (let op: inclusief alle bijlagen!). Om dit formulier te kunnen publiceren, dient het te worden gescand en in 

pdf-formaat op de publicatielocatie te worden geplaatst (met weglating van de ondertekening). U maakt van het 

proces-verbaal van elk stembureau een separaat bestand. Voor de modellen K-1 en K-2 maakt u ook voor de 

uitkomsten van elk stembureau voor vervroegd stemmen een separaat bestand. 

Voor zover de processen-verbaal andere persoonsgegevens bevat, bijv. namen van kiezers die bezwaar hebben 

gemaakt, moeten die persoonsgegevens worden weggehaald  

 

HOE BOUW IK DE BESTANDSNAMEN UNIFORM OP? 

Hanteer voor de bestandsnaam de volgende opbouw: datum omgedraaid_GR22_ PVtype, stembureaunummer. 

 

HOE MOETEN DE VERSLAGEN VAN DE WAARNEMERS (PROCES-VERBAAL D) GEPUBLICEERD WORDEN? 

Ook het verslag van de waarnemer is een met de hand ingevuld formulier. Dit formulier moet, eveneens met 

weglating van de ondertekening, worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. Om dit formulier te kunnen 

publiceren, dient het te worden gescand en in pdf-formaat op de gemeentelijke website geplaatst. 

 

HOE MOETEN DE OPGAVE N 11 EN PROCES-VERBAAL P 22-2 GEPUBLICEERD WORDEN? 

De opgave N 11 en het proces-verbaal P 22-2 worden gegenereerd door de Ondersteunende Software Verkiezingen 

(OSV2020). Vervolgens worden deze documenten ondertekend door de burgemeester resp. het centraal 

stembureau. Daarna scant u de documenten en plaatst deze, met weglating van de ondertekening, op de website. 

Voor zover het proces-verbaal andere persoonsgegevens bevat, bijv. namen van kiezers die bezwaar hebben 

gemaakt, moeten die persoonsgegevens worden weggehaald.  

 

HOE MOET PROCES-VERBAAL MODEL II GEPUBLICEERD WORDEN DOOR EXPERIMENTEERGEMEENTEN? 

Het proces-verbaal model II bestaat uit drie onderdelen: 

1. Het raamwerk van het proces-verbaal, met daarin de totalen per kandidaat per gemeente. 

2. Bijlage 1, met daarin een verslag van de bezwaren die op de stembureaus zijn gemaakt. 

3. Bijlage 2, met daarin de handmatig door de telteams ingevulde aantallen per kandidaat per stembureau. 

Onderdeel 1 van het proces-verbaal model II wordt gegenereerd door de Ondersteunende Software Verkiezingen 

(OSV2020). U voegt aan de uitgeprinte versie daarvan handmatig bijlage 1 en alle bijlagen 2 toe. Het geheel wordt, 

na ondertekening door de leden van het gemeentelijk stembureau, gescand en in pdf-formaat op de gemeentelijke 

website geplaatst (met weglating van de ondertekening). 

  

Gemeenten die meedoen aan het experiment met centraal tellen, hoeven de processen-verbaal van de 

stembureaus (model I) niet te publiceren op de gemeentelijke website. Deze gemeenten publiceren de 

verslagen van 

 

Bij elk stembureau met beperkte toegang hoort zowel een proces-verbaal als een verslag van een waarnemer. 

nummer op te nemen. 
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Voor zover het proces-verbaal andere persoonsgegevens bevat, bijv. namen van kiezers die bezwaar hebben 

gemaakt, moeten die persoonsgegevens worden weggehaald. 

Model I, het proces-verbaal van de stembureaus, hoeft niet gepubliceerd te worden.  

 

HOE MOET HET CSV-BESTANDGEPUBLICEERD WORDEN? 

Nadat u de stemaantallen van alle stembureaus hebt ingevoerd in OSV2020 en OSV2020 de opgave N 11 (c.q., in de 

gemeenten die meedoen aan het experiment met centrale stemopneming, model II) heeft aangemaakt, maakt 

OSV2020 een bestand aan in CSV-formaat met daarin alle uitslagen op kandidaats-, stembureau- en gemeenteniveau. 

Dit CSV-bestand heet “osv4-3_telling_gr2022_gemeentenaam.csv”, en is, nadat dit is aangemaakt, te vinden in de 

export-werkmap van OSV2020..  

 

 

HET CSV-BESTAND BEVAT VEEL VREEMDE TEKENS EN VELDEN, KLOPT DAT WEL? 

Het CSV-bestand dat gegenereerd wordt door OSV2020 is een gestandaardiseerd bestand en bruikbaar voor 

allerlei toepassingen, bijvoorbeeld geautomatiseerde analyses. Mogelijk ziet u daarom vreemde tekens en velden, 

dat is normaal. Aanpassingen in dit CSV-bestand zullen het bestand onbruikbaar maken. 

Pas het CSV-bestand dus niet aan en zet het CSV-bestand dat door OSV2020 gemaakt wordt online `zoals het is’. 

 

HOE ZORG IK ERVOOR DAT DE GEPUBLICEERDE PROCESSEN-VERBAAL EN DE .CSV-BESTANDEN 

VINDBAAR ZIJN? 

Het is van belang om ervoor te zorgen dat de documenten goed vindbaar zijn. Om dit voor elkaar te krijgen is het van belang een 

permanente vindplaats te maken voor deze bestanden in de vorm van een logische weblocatie. Geadviseerd wordt om hiervoor de 

volgende opbouw te gebruiken: www.gemeente.nl/verkiezingen/uitslagen. 

 

De Kiesraad heeft een overzicht aangemaakt met alle publicatielocaties van alle gemeenten. De Kiesraad stuurt u deze link met het 

verzoek deze te controleren en indien nodig aan te passen. 

 

 

MOGEN OF MOETEN ER HANDTEKENINGEN OP DE GEPUBLICEERDE DOCUMENTEN STAAN? 

Nee, de processen-verbaal moeten met weglating van de ondertekening elektronisch openbaar worden gemaakt. 

Er mogen dus geen handtekeningen op de gepubliceerde processen-verbaal staan. Dit geldt ook voor parafen van 

stembureauleden. 

Voor zover de processen-verbaal andere persoonsgegevens bevat, bijv. namen van kiezers die bezwaar hebben 

gemaakt, moeten die persoonsgegevens ook worden weggehaald. 

 

MOETEN TELVERSCHILLEN WORDEN GEPUBLICEERD? 

Belangstellenden zullen mogelijk vragen hebben over verschillen tussen enerzijds de op de processen-verbaal N 10 

ingevulde aantallen stemmen per lijst en anderzijds de getotaliseerde aantallen stemmen per lijst op de opgave N 

11. U moet die verschillen dan natuurlijk kunnen verklaren. Maar telverschillen hoeven niet afzonderlijk te worden 

  

Het gaat hier dus om het .CSV-bestand zoals het door OSV2020 geleverd wordt. Ook al lijkt de inhoud van het 

bestand 

 

 

  

Het is van belang dat de gebruikte link waarop per gemeente deze bestanden terug te vinden zijn een 

terug te vinden zijn. De url/hyperlink moet dus neutraal zijn in de zin dat hij niet over een specifieke soort 

verkiezingen of een bepaald jaar gaat. 

     

 

De link wordt ook opgenomen in een register op de website van de Kiesraad, zodat geïnteresseerden vanuit daar 

per gemeente snel en gemakkelijk de bestanden kunnen achterhalen en downloaden – ook in de toekomst, bij 

volgende verkiezingen. 

http://www.gemeente.nl/verkiezingen/uitslagen
http://www.gemeente.nl/verkiezingen
http://www.gemeente.nl/herindelingsverkiezingen2021
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gepubliceerd.  

 

HOE LANG MOETEN DE DOCUMENTEN GEPUBLICEERD BLIJVEN? 

De documenten moeten op de gemeentelijke website blijven staan tot in elk geval drie maanden nadat over de 

toelating van de gekozenen is beslist. Dat is ook het moment waarop de fysieke processen-verbaal ingevolge de 

Kieswet moeten worden vernietigd. Daarna staat het gemeenten in beginsel vrij om de bestanden offline te halen. 

Maar u kunt er met het oog op het belang van het delen van data natuurlijk ook voor kiezen om de documenten als 

open data ook daarna nog online te laten staan. Hoewel de documenten niet per se online hoeven te staan na die tijd, 

moet de link naar de website/publicatielocatie wel behouden blijven, zodat deze ook kan worden gebruikt om 

verkiezingsuitslagbestanden te vinden van toekomstige verkiezingen. Nadat de bestanden zijn verwijderd, kunt u 

bijvoorbeeld een tekstje op de website plaatsen met de boodschap dat hier nu geen bestanden staan, maar dat er na 

de volgende verkiezing weer bestanden zullen worden gepubliceerd. 

 

MOET DE PUBLICATIE VAN DE DOCUMENTEN AAN TOEGANKELIJKHEIDSRICHTLIJNEN VOLDOEN? 

Nee. Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid stelt regels over de toegankelijkheid van informatie die 

overheidsinstanties via een website of mobiele applicatie overbrengen, waaronder ook te downloaden documenten. 

Dit Besluit is niet van toepassing op "van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie 

wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt" (art. 2, tweede lid, onder e, van 

het Besluit). De gescande versies van de genoemde documenten vallen daarmee niet onder het bereik van het Besluit. 

Een stembureau is weliswaar ingesteld door het college van B&W, maar heeft eigenstandige, rechtstreeks uit de 

Kieswet en de onderliggende regelgeving voortvloeiende taken en bevoegdheden, waaronder het invullen van het 

proces-verbaal. De inhoud van het proces-verbaal komt dan ook tot stand buiten de verantwoordelijkheid van het 

college. Hetzelfde geldt voor de totstandkoming van het verslag van de waarnemer, de opgave van de burgemeester 

met stemtotalen van de gemeente (N 11), en, in experimenteergemeenten, het proces-verbaal van het gemeentelijk 

stembureau (model II). 

 

MOET DE GEMEENTE NOG STEEDS STUKKEN NAAR DE KIESRAAD STUREN? 

De publicatie van de processen-verbaal op de website van de gemeente komt niet in de plaats van de normaal te 

volgen procedure om de (EML-)bestanden naar de Kiesraad te sturen. Het versturen van de stukken naar de Kiesraad 

moet dus nog steeds plaatsvinden. De Kiesraad neemt contact met u op over de EML-bestanden die u kunt 

delen met de Kiesraad. 

 

CSV IS EEN AANPASBAAR FORMAT, KAN DAT TOT VERKIEZINGSFRAUDE LEIDEN? 

Het CSV-bestand wordt geplaatst op de website van de gemeente. Het is niet de bedoeling dat dit bestand door 

onbevoegden kan worden aangepast, dit zou kunnen leiden tot verkeerde conclusies op basis van deze data. Het is 

dus zaak om het CMS van de gemeente zodanig te beveiligen dat dit niet kan gebeuren en ook om organisatorische 

maatregelen te nemen (zoals het maken van duidelijke afspraken), zodat het CSV-bestand dat door OSV2020 

gemaakt wordt ook precies het bestand is dat online wordt geplaatst. Het gepubliceerde CSV-bestand wordt niet 

door het centraal stembureau gebruikt voor de vaststelling van de definitieve uitslagen. 

 

WAAROM IS HET PUBLICEREN VAN HET CSV-BESTAND ZO BELANGRIJK? 

Verkiezingen vormen de basis van onze democratie. Het vrij en als open data beschikbaar stellen van de resultaten 

van verkiezingen maakt het gehele proces transparant. Daarnaast worden de data gebruikt voor inzichten in de 

resultaten door bijvoorbeeld media en wetenschap. 

 

WAT IS DE JURIDISCHE GRONDSLAG VOOR PUBLICATIE VAN DE DOCUMENTEN EN BESTANDEN? 

De verplichting om de processen-verbaal model N 10, model J, model K-1 en K-2, de opgave N 11 en 

(voor experimenteergemeenten) het proces-verbaal model II te publiceren, komt voort uit art. N 12, tweede lid, 

van de Kieswet en art. 42, eerste lid, van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming: 
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De verplichting om het proces-verbaal van het centraal stembureau te publiceren komt voort uit art. P 23 van de 

Kieswet: 

 

De verplichting om de verslagen van eventuele waarnemers te publiceren komt voort uit art. 13, zesde lid, 

van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19: 

 

De verplichting om het CSV-bestand te publiceren komt voor de opgave  N 11 voort uit art. 17g, eerste lid, van de 

Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 en voor het proces-verbaal model P 22-2 voort uit art. 23o, eerste lid van de 

Tijdelijke wet verkiezingen covid-19.  

 

WAT IS PROCES-VERBAAL MODEL N 10? 

Model N 10 is het proces-verbaal dat wordt ingevuld door het stembureau. 

 

WAT IS PROCES-VERBAAL MODEL J? 

Model J is het proces-verbaal dat wordt ingevuld door het stembureau voor vervroegd stemmen (dat zitting houdt op 

maandag of dinsdag). 

 

WAT IS PROCES-VERBAAL MODEL K-1 OF MODEL K-2? 

Model K-1 is het proces-verbaal dat wordt ingevuld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen. 

Model K-2 is het proces-verbaal dat wordt ingevuld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen in 

experimenteergemeenten. 

Let op: alle bijlagen maken deel uit van het proces-verbaal!   

 

WAT IS HET VERSLAG VAN DE WAARNEMER (MODEL D)? 

Om de transparantie en controleerbaarheid van de gang van zaken in stembureaus met een beperkte toegang 

(zoals zorginstellingen) te vergroten, moeten burgemeester en wethouders voor elk van deze stembureaus een of 

meer personen benoemen als waarnemer. Deze krijgen als taak om getuige te zijn van het verloop van de stemming 

De burgemeester maakt de stukken, bedoeld in het eerste lid, met weglating van de ondertekening onverwijld 

op een algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar” (artikel N 12, tweede lid, van de Kieswet) 

(https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2019-02-22#AfdelingII_HoofdstukN_Paragraaf1_ ArtikelN12) 

een algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar” (artikel 42, eerste lid, van het Tijdelijk experimenten- 

 

(https://wetten.overheid.nl/BWBR0033989/2019-02-22#Hoofdstuk3_Paragraaf3.4_Artikel42) 

Het centraal stembureau maakt zijn proces-verbaal met weglating van de ondertekening onverwijld op een 

algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar" (artikel P 23 van de Kieswet) 

(https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627Gafdeling=IIGhoofdstuk=PGparagraaf=4Gartikel=P_23G-

z=2021-07-01Gg=2021-07-01) 

“Artikel N 12, tweede lid, van de Kieswet is van overeenkomstige toepassing” 

(artikel 13, zesde lid, van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) 

 

 ”Indien de burgemeester programmatuur heeft gebruikt ten behoeve van de vaststelling van de in artikel N 11 

van de Kieswet bedoelde opgave, maakt hij, onverminderd artikel N 12, tweede lid, van de Kieswet, het daarmee 

gegenereerde digitale bestand onverwijld op een algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar” 

(artikel 17g, eerste lid, van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) 

(https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044317Gparagraaf=11Gartikel=17gGz=2021-01-30Gg=2021-01-30).  

”Indien het centraal stembureau de in artikel P 1a van de Kieswet bedoelde programmatuur heeft gebruikt, 

maakt het, onverminderd artikel P 23 van de Kieswet, het daarmee gegenereerde digitale bestand 

onverwijld op een algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar.”(artikel 23o, eerste lid, van de 

Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)” 

(https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044317&paragraaf=11c&artikel=23o&z=2021-10-09&g=2021-10-09) 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044317Gparagraaf=11Gartikel=17gGz=2021-01-30Gg=2021-01-30
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&artikel=P_1a&g=2022-01-30&z=2022-01-30
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&artikel=P_23&g=2022-01-30&z=2022-01-30
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en daarover verslag uit te brengen aan de burgemeester. Het verslag van de waarnemer(s) wordt, tegelijk met het 

proces-verbaal van het betreffende stembureau, elektronisch openbaar gemaakt door de burgemeester. 

 

WAT IS DE OPGAVE N 11? 

De opgave N 11 is de opgave van de burgemeester van de stemtotalen van de gemeente. De opgave N 11 wordt 

aangemaakt door de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). 

 

WAT IS PROCES-VERBAAL MODEL II? 

Proces-verbaal model II is het proces-verbaal dat wordt gebruikt in experimenteergemeenten. 

Proces-verbaal model II wordt gegenereerd met behulp van de OSV2020-software. 

 

WAT IS PROCES-VERBAAL MODEL P 22-2? 

Proces-verbaal model P 22-2 is het proces-verbaal van het centraal stembureau tot vaststelling van de verkiezings- 

uitslag. Proces-verbaal P 22-2 wordt gegenereerd met behulp van de OSV2020-software. 

 

WAT IS CSV? 

Het CSV-format is een veel gebruikt bestandsformaat voor databestanden. Het is een eenvoudig format dat door veel 

hergebruikers direct gebruikt kan worden. Op de Wikipedia-pagina voor het CSV oftewel komma gescheiden bestand 

wordt een uitvoerige toelichting gegeven (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kommagescheiden_bestand). 

 

MIJN VRAAG STAAT HIER NIET TUSSEN, WAT MOET IK DOEN? 

Stuur een mail naar informatiepunt@kiesraad.nl  

of bel met het Informatiepunt verkiezingen (070-4267329). 

 

WAT MOET IK DOEN ALS IK TIJDENS HET PUBLICEREN ER NIET UITKOM ? 

Bel met het Informatiepunt verkiezingen van de KIESRAAD (070-4267329).  

  

U moet hier handmatig alle bijlagen aan toevoegen: bijlage 1 (een verslag van de bezwaren die in de stembureaus zijn 

gemaakt) en alle bijlagen 2 (alle handmatig door de telteams ingevulde stemaantallen per stembureau). 

mailto:informatiepunt@kiesraad.nl

