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Onderwerp: 

 
Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van 
het Kiesbesluit (AB 1987 no. 115) (toevoeging mogelijkheid unieke QR-
codes op stemoproepingskaarten) 

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Kiesbesluit (AB 
1987 no. 115) (toevoeging mogelijkheid unieke QR-codes op stemoproepingskaarten), 
moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Het ontwerp strekt tot wijziging van het Kiesbesluit en beoogt om de wijze van 
aanmelding van de kiezer bij de voorzitter van een stembureau te moderniseren door 
toevoeging van een voor iedere kiezer unieke QR-code op de stemoproepingskaarten. 1 
 

Volgens de regering zal dit hulpmiddel (1) de doelmatigheid en juistheid bij de 
registratie van de opkomst en melding van de kiezer bevorderen, (2) de mogelijkheid 
voorkomen om dubbel te stemmen of (3) te stemmen bij een stemdistrict waartoe de 
kiezer niet behoort, terwijl de bestaande methode zal worden gehandhaafd met 
verbetering van de controle van het proces zoals beschreven in artikel 60 van de 
Kiesverordening (AB 1987 no. 110).2 
 
2. De Raad onderschrijft de strekking van het voorstel, maar maakt een aantal 
opmerkingen over de (technische) uitvoerbaarheid en de voorbereiding van wetgeving. 
 
3. Aan de inzet van technologische hulpmiddelen bestaat inherent het risico dat er 
technische problemen kunnen optreden, waardoor de registratie en daarmee het 
kiesproces vertraging zou kunnen oplopen of vast kan komen te zitten. De Raad 
constateert dat de toelichting dit risico niet onderkent en niet aangeeft hoe met 
eventuele technische storingen zal worden omgegaan. Gezien het vorenstaande wordt 

                                                                 
1 Zie considerans. 
2 NvT, p.2. 
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aanbevolen om zorg te dragen voor een deugdelijk noodplan, waardoor het proces - 
zoals beschreven in artikel 60 van de Kiesverordening - zal worden gewaarborgd. 
 
4. De toelichting vermeldt dat in de toekomst eventueel een modernisering van de 
Kiesverordening zal plaatsvinden.3 De Raad tekent hierbij aan dat een herziening van de 
regels van de Kiesverordening op zorgvuldige en gedegen wijze zal dienen te worden 
voorbereid met tijdige inbreng daarvan in het wetgevingsproces (dat wil zeggen ruim 
vóór de verkiezingen, bij voorkeur aan het begin van een nieuwe kabinetsperiode). 
Aanbevolen wordt om de herziening van de Kiesverordening voortvarend op te pakken. 
 
 De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het 
ontwerp verenigen en adviseert u te besluiten conform de daarin neergelegde 
voorstellen, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken. 
 
 
 
De Secretaris,      De plv. Voorzitter, 
 
 
_________________     _______________ 
mr. A. Braamskamp     drs. C. Timmer 

                                                                 
3 Zie noot 2. 


