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Inleiding

Sinds 1 januari 2019 gelden voor gemeenten nieuwe wettelijke verplichtingen op het gebied van het 
publiceren van verkiezingsuitslagen. Het gaat daarbij met name om de zogenoemde processen-verbaal van 
de stembureaus (N 10) en de opgaven van de burgemeester met stemtotalen van de gemeente (N 11). Deze 
documenten bevatten de tellingen van de uitgebrachte stemmen. Een aantal gemeenten doet mee aan 
het experiment centrale stemopneming. Die gemeenten dienen het proces-verbaal van het gemeentelijk 
stembureau, inclusief alle bijlagen (model II) te publiceren. 
De minister van Binnenlandse Zaken heeft gemeenten daarnaast verzocht om ook het bestand te publiceren 
met alle door OSV gegeneerde uitslagen op stembureau- en kandidaatsniveau (CSV-bestand). In dat bestand 
staan de uitslagen op ‘machine leesbare’ wijze.

Wat beschrijft deze handreiking?
Deze handreiking gaat over de publicatie van de processen-verbaal N 10, de opgaven N 11 en (voor 
experimenteergemeenten) het proces-verbaal model II, en het bijbehorende CSV-bestand. In de Kieswet 
is een artikel opgenomen dat gemeenten verplicht om deze processen-verbaal te publiceren: “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). 
Voor experimenteergemeenten geldt de volgende bepaling: “Het gemeentelijk stembureau maakt het 
proces-verbaal met weglating van de ondertekening onverwijld op een algemeen toegankelijke wijze 
elektronisch openbaar” (artikel 42, eerste lid, van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale 
stemopneming).
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Veel gestelde vragen

Waarom moeten de processen-verbaal gepubliceerd worden?
Welke wettelijke verplichting is er om de processen-verbaal te publiceren?
Wat is proces-verbaal N 10?
Wat is de opgave N 11?
Wat is proces-verbaal model II?
Wat is CSV?
Waar kan ik hierover meer informatie vinden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)?
Hoe dient proces-verbaal N 10 gepubliceerd te worden?
Hoe dient de opgave N 11 gepubliceerd te worden?
Hoe dient proces-verbaal model II gepubliceerd te worden?
Hoe zorg ik er voor dat de gepubliceerde processen-verbaal vindbaar zijn?
Wanneer dienen de processen-verbaal gepubliceerd te worden?
Mogen of moeten er handtekeningen op de gepubliceerde processen-verbaal staan?
Hoe lang moeten de processen-verbaal gepubliceerd blijven?
Moet de publicatie van de processen-verbaal aan de webrichtlijnen voldoen?
Moet de gemeente nog steeds stukken naar de Kiesraad sturen?
Hoe dient het CSV-bestand gepubliceerd te worden?
CSV is een aanpasbaar format, kan dat tot verkiezingsfraude leiden?
Het CSV-bestand bevat veel vreemde tekens en velden, klopt dat wel?
Kunnen we CSV-bestanden wel uploaden in ons content management systeem (CMS)?
Waarom is het publiceren van processen-verbaal in CSV-formaat zo belangrijk?
Hoe zorg ik er voor dat de CSV-versie van de processen-verbaal vindbaar zijn?
Mijn vraag staat hier niet tussen, wat moet ik doen?
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Waarom moeten de processen-verbaal gepubliceerd worden?
Doelstelling is om te komen tot een grotere transparantie rond verkiezingen. Het bieden van uitslagen per 
stembureau geeft een goed inzicht in hoe er gestemd wordt in een gemeente. Onder meer kranten en 
nieuwssites gebruiken deze data, bijvoorbeeld om visualisaties te maken. 

Welke wettelijke verplichting is er om de processen-verbaal te publiceren?
De verplichting om de processen-verbaal te publiceren komt voort uit de Kieswet art. N 12, tweede lid, van 
de Kieswet (https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2019-02-22#AfdelingII_HoofdstukN_Paragraaf1_
ArtikelN12) en art. 42, eerste lid, van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopne-
ming (https://wetten.overheid.nl/BWBR0033989/2019-02-22#Hoofdstuk3_Paragraaf3.4_Artikel42).

Wat is proces-verbaal N 10?
N 10 is het proces-verbaal dat opgesteld wordt door het stembureau. Een voorbeeld van een ingevuld 
proces-verbaal N 10 van de gemeente Dordrecht is hier te vinden: (https://cms.dordrecht.nl/Mediatheek/
Bestanden/Bestuur/Verkiezingen/Provinciale_Staten_Waterschappen_en_Europees_Parlement_2019/
Uitslagen_per_stembureau/Uitslagen_verkiezingen_provincie/Stembureau_Stadhuis.pdf).
Gemeenten die meedoen aan het experiment met centrale stemopneming publiceren de uitslagen van de 
stembureaus als onderdeel van proces-verbaal model II.

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 (OSV). Een voorbeeld van een 
aangemaakte opgave N 11 van de gemeente Dordrecht is hier te vinden:
(https://cms.dordrecht.nl/Mediatheek/Bestanden/Bestuur/Verkiezingen/Provinciale_Staten_Waterschap-
pen_en_Europees_Parlement_2019/Processen_verbaal/N11_Provinciale_Staten.pdf).

Wat is proces-verbaal model II?
Proces-verbaal model II is het proces-verbaal dat wordt gebruikt in gemeenten die meedoen aan het 
experiment met centrale stemopneming. Proces-verbaal model II wordt gegenereerd met behulp van de 
OSV software. Let op: 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).
Een voorbeeld van een aangemaakte opgave model II van de gemeente Groningen is hier te vinden: https://
gemeente.groningen.nl/sites/default/files/proces-verbaal-gemeentelijk-stembureau-Provinciale-Staten.pdf.

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/Kommageschei-
den_bestand.

Waar kan ik hierover meer informatie vinden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
(BZK)?
BZK heeft (o.a.) per circulaire een toelichting gegeven op de publicatie van de processen-verbaal N 10 en 
N 11. Voor de Europese parlementsverkiezingen van 23 mei 2019 is deze circulaire hier te vinden: (https://
www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2019/04/15/circulaire-europees-parlementsverkiezing-2019, zie 
paragraaf 4). 

Hoe dient proces-verbaal N 10 gepubliceerd te worden?
Het proces-verbaal N 10 is een met de hand ingevuld formulier. Dit formulier dient, met weglating van 
de ondertekening, te worden gepubliceerd op de website van de gemeente. Om dit formulier te kunnen 
publiceren, dient het te worden gescand en in PDF-formaat op de gemeentelijke website geplaatst (met 
weglating van de ondertekening). Een voorbeeld is hier te vinden: (https://cms.dordrecht.nl/Bestuur/
Overzicht_Bestuur/Verkiezingen/Uitslagen_verkiezingen_per_stembureau).

https://cms.dordrecht.nl/Mediatheek/Bestanden/Bestuur/Verkiezingen/Provinciale_Staten_Waterschappen_en_Europees_Parlement_2019/Uitslagen_per_stembureau/Uitslagen_verkiezingen_provincie/Stembureau_Stadhuis.pdf
https://cms.dordrecht.nl/Mediatheek/Bestanden/Bestuur/Verkiezingen/Provinciale_Staten_Waterschappen_en_Europees_Parlement_2019/Uitslagen_per_stembureau/Uitslagen_verkiezingen_provincie/Stembureau_Stadhuis.pdf
https://cms.dordrecht.nl/Mediatheek/Bestanden/Bestuur/Verkiezingen/Provinciale_Staten_Waterschappen_en_Europees_Parlement_2019/Uitslagen_per_stembureau/Uitslagen_verkiezingen_provincie/Stembureau_Stadhuis.pdf
https://cms.dordrecht.nl/Mediatheek/Bestanden/Bestuur/Verkiezingen/Provinciale_Staten_Waterschappen_en_Europees_Parlement_2019/Processen_verbaal/N11_Provinciale_Staten.pdf
https://cms.dordrecht.nl/Mediatheek/Bestanden/Bestuur/Verkiezingen/Provinciale_Staten_Waterschappen_en_Europees_Parlement_2019/Processen_verbaal/N11_Provinciale_Staten.pdf
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/proces-verbaal-gemeentelijk-stembureau-Provinciale-Staten.pdf
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/proces-verbaal-gemeentelijk-stembureau-Provinciale-Staten.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kommagescheiden_bestand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kommagescheiden_bestand
https://cms.dordrecht.nl/Bestuur/Overzicht_Bestuur/Verkiezingen/Uitslagen_verkiezingen_per_stembureau
https://cms.dordrecht.nl/Bestuur/Overzicht_Bestuur/Verkiezingen/Uitslagen_verkiezingen_per_stembureau
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Hoe dient de opgave N 11 gepubliceerd te worden?
De opgave N 11 wordt gegenereerd door de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Vervolgens 
wordt de opgave N 11 door de burgemeester ondertekend. Daarna scant u de opgave en plaatst deze, met 
weglating van de ondertekening, op de website.

Hoe dient proces-verbaal model II gepubliceerd te 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.
4. Onderdeel 1 van het proces-verbaal model II wordt gegenereerd door de Ondersteunende Software 

Verkiezingen (OSV). U voegt daar handmatig bijlage 1 en alle bijlagen 2 aan 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).

Hoe zorg ik er voor dat de gepubliceerde processen-verbaal vindbaar zijn?
Het is goed om er voor te zorgen dat de gescande processen-verbaal op de website van de gemeente 
goed vindbaar zijn. Dat kan door het plaatsen van een duidelijke link op de website of in een nieuwsbericht. 
Hiermee wordt voorkomen dat de processen-verbaal abusievelijk niet gevonden kunnen worden.

Wanneer dienen de documenten gepubliceerd te worden?
De Europese Kiesakte bepaalt dat er pas uitslagen bekend mogen worden gemaakt nadat in de laatste 
EU-lidstaat de stembussen gesloten zijn. Dat is het geval op zondagavond 26 mei om 23.00 uur. Gemeenten 
die niet meedoen aan het experiment met centraal tellen, dienen de processen-verbaal N 10 en de opgave N 
11 zo spoedig mogelijk daarna (bijvoorbeeld om maandagochtend 27 mei) te publiceren op de gemeentelijke 
website.
In gemeenten die wel meedoen aan het experiment met centraal tellen, wordt de centrale stemopneming 
gehouden op maandag 27 mei. Deze gemeenten publiceren het proces-verbaal van het gemeentelijk 
stembureau (model II), inclusief alle bijlagen, zo spoedig mogelijk na afronding van de zitting van het 
gemeentelijk stembureau op de gemeentelijke website.

Mogen of moeten er handtekeningen op de gepubliceerde processen-verbaal staan?
Nee, in de Kieswet (artikel N12, lid 2) en in het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale 
stemopneming (artikel 42 lid 1) is vastgelegd dat de processen-verbaal met weglating van de ondertekening 
onverwijld op een algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar gemaakt moeten worden. Er mogen 
dus geen handtekeningen op de gepubliceerde processen-verbaal staan. Dit geldt ook voor parafen van 
stembureauleden. 

Hoe lang moeten de processen-verbaal gepubliceerd blijven?
De Kieswet geeft voor de publicatie van de processen-verbaal op de gemeentelijke website geen eindtijd 
aan. U wordt geadviseerd de bestanden in elk geval beschikbaar te houden tot aan het moment waarop de 
fysieke processen-verbaal ingevolge de Kieswet moeten worden vernietigd (3 maanden na toelating van de 
gekozenen). Daarna staat het gemeenten in beginsel vrij om de bestanden offline te halen. Maar u kunt er 
natuurlijk ook voor kiezen om de documenten ook daarna nog online te laten staan. 

Moet de publicatie van de processen-verbaal aan de webrichtlijnen voldoen?
De processen-verbaal N 10, de opgave N 11 en het proces-verbaal model II (inclusief bijlage 1 en de 
handmatig ingevulde bijlagen 2) worden gepubliceerd in PDF-formaat. Beide formaten staan op de lijst met 
aanbevolen standaarden van het Forum Standaardisatie (https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/
csv). Over de verhouding tot de webrichtlijnen heeft de minister van Binnenlandse Zaken het volgende 
geschreven: 

Let op: de webrichtlijnen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (waarin regels staan over 
de toegankelijkheid van informatie die overheden via een website of mobiele applicatie overbrengen), zijn niet 
van toepassing op de bovengenoemde documenten en CSV-bestanden. Ik heb dit toegelicht in mijn circulaire 
van 11 december 2018, waarnaar ik hier kortheidshalve verwijs (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
circulaires/2018/11/17/gecombineerde-waterschaps--en-provinciale-statenverkiezingen-20-maart-2019). 

https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/csv
https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/csv
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2018/11/17/gecombineerde-waterschaps--en-provinciale-statenverkiezingen-20-maart-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2018/11/17/gecombineerde-waterschaps--en-provinciale-statenverkiezingen-20-maart-2019
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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.

Hoe dient het CSV-bestand gepubliceerd te worden?
Nadat u de stemaantallen van alle stembureaus hebt ingevoerd in OSV en OSV de opgave N 11 heeft 
aangemaakt, maakt OSV een bestand aan in CSV-formaat met daarin alle uitslagen op kandidaats-, 
stembureau- en gemeenteniveau. Dit CSV-bestand begint met “osv4-3_Telling_EP2019”, en is, nadat 
dit is aangemaakt, te vinden in de export-werkmap van OSV. In de huidige Kieswet is geen verplichting 
opgenomen om het CSV-bestand te publiceren, maar daarom is wel verzocht door de minister van 
Binnenlandse Zaken.

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. Het 
gepubliceerde CSV-bestand wordt niet door de Kiesraad gebruikt voor de vaststelling van de definitieve 
uitslagen.

Het CSV-bestand bevat veel vreemde tekens en velden, klopt dat wel?
Het CSV-bestand dat gegenereerd wordt door OSV is een gestandaardiseerd bestand en bruikbaar voor 
allerlei toepassingen. Mogelijk ziet u daarom vreemde tekens en velden. Aanpassingen in dit CSV bestand 
zullen het bestand onbruikbaar maken.

Kunnen we CSV-bestanden wel uploaden in ons content management systeem (CMS)?
CSV is een algemeen gebruikt formaat voor databestanden en wordt ook door het Forum Standaardisatie 
benoemd als standaard. Het zou normaal gesproken in een CMS ge-upload moeten kunnen worden zonder 
dat dit omgezet wordt naar een ander formaat. (https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/csv). 

Waarom is het publiceren van processen-verbaal in CSV-formaat 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.

Hoe zorg ik er voor dat de CSV-versie van de processen-verbaal vindbaar zijn?
De CSV-versie van de opgaven N 11 en model II zijn open data bestanden. Open data bestanden kunnen 
worden geregistreerd op data.overheid.nl in lijn met het open data beleid van de Nederlandse overheid. Om 
te komen tot deze registratie kunt u de volgende procedure volgen: https://data.overheid.nl/handleiding-aan-
melden-dataset.

Mijn vraag staat hier niet tussen, wat moet ik doen?
Neemt u dan contact op met Paul Suijkerbuijk van VNG Realisatie via Paul.suijkerbuijk@vng.nl of 
telefoon: 06 20 49 06 28.

https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/csv
https://data.overheid.nl/handleiding-aanmelden-dataset
https://data.overheid.nl/handleiding-aanmelden-dataset
mailto:Paul.suijkerbuijk@vng.nl
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