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Vreemde uitspraak over Stemfie 
 

Een vreemde uitspraak die uitspraak van de Vz. Rechtbank den Haag in kort geding over de 
aanvaardbaarheid van stemfies (opnamen met smartphones in het stemhokje).2  De media 
pakten het op als: ‘stemfies mogen van de rechter’. 

 
Dat is een beetje kort door de bocht. Als je de uitspraak goed bestudeert, zie je dat de rech- 
ter erg kritisch over stemfies is (zie bijlage of uitspraak), maar dat de uitspraak van Minister 
Plasterk over het niet verboden zijn van stemfies op zichzelf niet onrechtmatig is. Het gaat 
dus eigenlijk alleen over de onrechtmatigheid van de uitlatingen van de Minister, niet over 
de rechtmatigheid van stemfies zelf. Inderdaad dat is een beetje juridische scherpslijperij, 
maar het verschil is uiterst relevant. 

 
De uitspraak van 9 mei is trouwens wel een wiebelig Salomonsoordeel, met wat tegenstrij- 
digheden, omdat het vaststelt dat: 

 
1.   de staat wel een actieve plicht heeft tot het garanderen van het stemgeheim (dus 

ook in het stemhokje); 
2.   dat stemfies grote en overwegende bezwaren kennen vanuit het oogpunt van bewa- 

king van het stemgeheim; 
3.   maar dat de Minister die plicht niet schendt doordat hij uitspreekt dat een stemfie 

niet verboden is. 
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http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A% 
2F%2Fwww.law.leidenuniv.nl%2Forg%2Fpubliekrecht%2Fsbrecht%2Fmedewerkers%2Fwim- 
voermans.html&ei=7WxvU-3RKMbiO8-2geAE&usg=AFQjCNG5JQZ-w5onnawJfNUT65CHxi6gpg 
2 Voorzitter Rechtbank den Haag van 9 mei 2014 ECLI:NL:RBDHA:2014:5657. 

http://www.google.nl/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;sqi=2&amp;ved=0CDQQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.law.leidenuniv.nl%2Forg%2Fpubliekrecht%2Fsbrecht%2Fmedewerkers%2Fwim-voermans.html&amp;ei=7WxvU-3RKMbiO8-2geAE&amp;usg=AFQjCNG5JQZ-w5onnawJfNUT65CHxi6gpg
http://www.google.nl/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;sqi=2&amp;ved=0CDQQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.law.leidenuniv.nl%2Forg%2Fpubliekrecht%2Fsbrecht%2Fmedewerkers%2Fwim-voermans.html&amp;ei=7WxvU-3RKMbiO8-2geAE&amp;usg=AFQjCNG5JQZ-w5onnawJfNUT65CHxi6gpg
http://www.google.nl/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;sqi=2&amp;ved=0CDQQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.law.leidenuniv.nl%2Forg%2Fpubliekrecht%2Fsbrecht%2Fmedewerkers%2Fwim-voermans.html&amp;ei=7WxvU-3RKMbiO8-2geAE&amp;usg=AFQjCNG5JQZ-w5onnawJfNUT65CHxi6gpg
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Stemfie is wel onrechtmatig onder het stelsel van de Kieswet 
 

Dat zou allemaal nog kloppen als het inderdaad zo was dat de stemfie niet verboden zou zijn 
onder het stelsel van de Kieswet. Maar dat is het toestaan van een stemfie wel, omdat: 

 
a.   de plicht van de overheid tot het garanderen van het stemgeheim niet op- 

houdt bij met maken van wettelijke regels in de Kieswet. De actieve plicht van 
de overheid houdt ook een zorgplicht in voor de overheid om het stemgeheim 
in de stemlokalen te garanderen (zie o.a. artikel J4 en J15 van de Kieswet). Dat 
betekent dat er door de stembureaus actief op moet worden toegezien dat 
het stemgeheim niet in het gedrang komt in het stemlokaal (artikel J35 Kies- 
wet e.v.). Daarom hebben we ook geen gordijnen in het stemlokaal in Neder- 
land. Juist omdat het stembureau toezicht moet kunnen houden; 

 
b.   beïnvloeding van de stemming of activiteiten die zich daar (mogelijk) op rich- 

ten is verboden in Nederland – artikel J36 Kieswet. Dus als de rechter vaststelt 
dat de risico’s op beïnvloeding groot en overwegend zijn (rechtsoverwegingen 
3.9 en 3.12 in de uitspraak van 9 mei) dan ligt het op de weg van degenen die 
actief het stemgeheim hebben te garanderen daarin actie te ondernemen (i.e. 
de Minister door op artikel J36 van de Kieswet te wijzen, en de stembureaus 
door stemfies te verhinderen); 

 
c.   we in Nederland een buitengewoon strikt stelsel kennen wat betreft de toela- 

ting van personen in het stemlokaal. Zo is ‘family voting’ verboden (hulp bie- 
den bij het uitbrengen van de stem door gezinsleden – handig bijvoorbeeld bij 
analfabete familieleden) en mag er alleen op verzoek hulp worden geboden 
aan kiezers met een lichamelijke beperking (artikel J28 Kieswet). Met een 
smartphone het stemlokaal in gaan, omzeilt dit hele stelsel. Je kunt er een ge- 
sprek voeren met een opdrachtgever, een foto of film maken, zelfs proberen 
een omgevingsfilm te maken van iedereen die binnenkomt, etc. Dat is wel erg 
kras in het land waar met veel misbaar allochtone kinderen die hun analfabe- 
te ouders willen helpen de deur van het kieslokaal wordt gewezen en in het 
land waarin al jarenlang de stemcomputer wordt geweerd vanwege abstracte 
gevaren van mogelijke technische inferenties in de stemprocedure; 

 
d.   een stemfie op hetzelfde neerkomt als een ondertekend stembiljet (een bij- 

voeging die de kiezer identificeert) en zulke stembiljetten zijn ongeldig (artikel 
N7, tweede lid, Kieswet). Het ligt op de weg van de overheid om duidelijk te 
maken dat een stemfie mogelijk een uitgebrachte stem ongeldig maakt; 

 
e.   er wel heel erg klinisch en onthecht over de twitteruitspraak van Plasterk 

wordt geoordeeld. Alsof die uitlating geen belangrijke directe en indirecte ge- 
volgen heeft voor het stemgedrag. De Minister had moeten weten dat een 
uitspraak dat een stemfie niet verboden is op verkiezingsdag geldt als een 
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soort verkapte vergunning om het te doen. En dat past hem niet. Bindende 
uitspraken over de geoorloofdheid van een stemfie zijn trouwens niet aan 
hem, de Minister, maar aan de rechter. En er waren geen precedenten om op 
terug te vallen. Alleen de wetenschap dat een aantal Europese landen en 
Amerikaanse deelstaten stemfies wel actief verbieden. 

 
 
 

Toegegeven, veel van deze aspecten komen in de uitspraak van de Haagse rechter van 9 mei 
niet aan de orde. Dat heeft zeker daarmee te maken dat de eiser (Stichting Bescherming 
Burgerrechten) in dit kort geding alleen maar vroeg om een rechtmatigheidsoordeel over de 
uitspaken van de Minister en dat dat de voorzieningenrechter tot deze cryptische uitspraak 
bracht. Dat doet er niet aan af dat het toestaan van stemfies door stembureaus op basis van 
het huidige stelsel van de Kieswet in strijd is met de actieve zorgplichten die de overheid 
heeft tot het garanderen van het kiesgeheim en de ordelijke gang van zaken in het stemlo- 
kaal (artikelen J35 e.v. Kieswet). 

 
Conclusie: het toestaan van stemfies is onrechtmatig, maak op 22 mei bezwaar bij het 
stembureau 

 
Mijn slotsom is dat: 

 
1.   het toestaan van stemfies in stemlokalen in strijd is met het huidige stelsel van de 

Kieswet en – indien die wel worden toegestaan – de overheid daarmee een on- 
rechtmatige daad pleegt (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek); 

2.   stembureaus er toe moeten overgaan op 22 mei 2014 stemfies actief tegen te gaan; 
3.   kritische kiezers die zien dat er in een stemlokaal stemfies worden gemaakt, weten 

dat ze daar mondeling bezwaar kunnen maken, en dat het stembureau daarvan pro- 
ces-verbaal moet maken (artikel J35, tweede lid, Kieswet). 

 
N.B. Voor een succesvolle actie uit onrechtmatige daad tegen stemfies zijn deze mogelijke 
bezwaren van belang. Wie niet alle mogelijkheden tot bezwaar gebruikt kan in een onrecht- 
matige daadactie wellicht niet-ontvankelijk worden verklaard 
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Bijlage:   relevante uit de uitspraak van de Rechtbank den Haag van 9 mei 2014 over de 
aanvaardbaarheid Stemfies (ECLI:NL:RBDHA:2014:5657) 

 
Zie voor de volledige weergave van de uitspraak 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:5657 

 
(Overwegingen 3.8. e.v. – vet gemaakte onderdelen WV) 

 
3.8. 
Op de Staat rust de actieve plicht om het stemgeheim en de daaraan ten grondslag liggende 
beginselen ten volle te respecteren. Het geschil van partijen spitst zich toe op de vraag of de 
Staat – in dit geval de minister – deze rechtsplicht in voldoende mate is nagekomen. De vor- 
dering strekt niet tot het tot stand brengen of erkennen van een verbod om stemfies toe te 
laten, maar tot (i) een oordeel over de toelaatbaarheid van de gewraakte uitingen van de 
minister en tot (ii) (nadere) maatregelen ter ontmoediging van het gebruik van stemfies. 

 
3.9. 
Eisers hebben op goede gronden gewezen op bezwaren die aan het gebruik van stemfies 
verbonden (kunnen) zijn. Het is mogelijk dat stemgerechtigde personen druk van derden 
ervaren, bijvoorbeeld in gezins-, werk- of religieus verband, om te laten zien hoe zij hebben 
gestemd, of beloond worden voor hun stemgedrag. Een stemfie kan het daarvoor nodige 
bewijs leveren. Hieraan doet niet af dat de betrokkene, na de stemfie te hebben gemaakt, 
om een nieuw stembiljet kan vragen dat het gefotografeerde exemplaar vervangt of zijn 
stem alsnog ongeldig maakt. Dit zijn immers uitzonderingen, waarvan de eerste leidt tot ge- 
drag dat voor anderen waarneembaar is en de tweede tot gevolg heeft dat de betrokkene, 
mogelijk ongewild, geen geldige stem kan uitbrengen. Daarnaast hebben eisers terecht ge- 
wezen op de mogelijkheid dat aan de hand van stemfies wordt nagegaan welke stem kiezers 
die zelf geen stemfie (openbaar) hebben gemaakt, hebben uitgebracht. 

 
 

3.10. 
De Staat heeft aangevoerd dat tot dusver niet is gebleken van bezwaren van de hier be- 
doelde aard. Ook als dit waar is, sluit dat het bestaan of het gevaar van een dergelijke druk 
niet uit. Als druk van de hier vermelde aard wordt uitgeoefend, zal dat ook niet snel naar 
buiten komen. Bovendien is niet denkbeeldig dat sommigen door de publiciteit hierover op 
gedachten worden gebracht die zij tot dusver niet hadden, of dat verdere technische ont- 
wikkelingen nog subtielere vormen van “bewijs” van de uitgebrachte stem kunnen mee- 
brengen, waarbij ook het stemgeheim van de kiezers die geen stemfie hebben gemaakt in 
gevaar zou kunnen komen. 

 
3.11. 
Het gebruik van stemfies en publiciteit daarover kan, zoals de Staat ook heeft betoogd, zeker 
ook voordelen opleveren uit het oogpunt van het publieke belang van verkiezingen. Er kan 
een wervende kracht uitgaan van beelden van burgers die (trots) laten zien dat en hoe zij 
hun stem hebben uitgebracht. Ook heeft de Staat terecht gewezen op het aspect van de 
vrijheid van meningsuiting, een grondrecht dat evenzeer verdragsrechtelijk en grondwette- 
lijk is beschermd. Dit recht houdt ook in dat vrije burgers in beginsel zelf mogen bepalen hoe 
zij met hun rechten omgaan en daaraan uiting geven. 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBDHA%3A2014%3A5657
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3.12. 
Deze voordelen en ook dit aspect van de vrijheid van meningsuiting wegen echter niet op 
tegen de hier beschreven bezwaren. Elke potentiële, niet denkbeeldige, aantasting van het 
stemgeheim is buitengewoon ernstig. Het tegengaan of op zijn minst genomen ontmoedigen 
van dergelijke aantastingen weegt hier het zwaarst, ook in de verhouding tot het grondrecht 
van vrijheid van meningsuiting. 

 
3.13. 
Zoals gezegd, staat in dit kort geding centraal of de Staat zijn rechtsplicht op dit vlak vol- 
doende is nagekomen. Dit maakt het nodig de uitingen van de minister nader te beoordelen. 
Hierbij is niet beslissend dat het tegengaan van stemfies moeilijk te handhaven zal zijn. De 
rechtsplicht waarover het hier gaat, heeft ook los van dergelijke praktische gezichtspunten 
waarde en betekenis. 

 
3.14. 
De kern van de gewraakte uitingen is – naast het al besproken gegeven dat de minister niet 
heeft opgeroepen tot het maken van stemfies – de herhaalde mededeling dat stemfies “niet 
verboden” zijn. Deze mededelingen hebben extra effect gekregen doordat zij niet terloops 
zijn gedaan maar nadat de minister, die binnen het kabinet bij uitstek verantwoordelijk is 
voor de naleving en effectuering van de regels over het kiesrecht, had verklaard dat hij dit 
“had laten uitzoeken”. 

 
3.15. 
Een “verbod” van het maken of tonen van stemfies richt zich naar zijn aard tot de burger. 
Zo’n verbod bestaat in Nederland niet. Er zijn wel allerlei regels die vrije verkiezingen en het 
respecteren van het stemgeheim moeten garanderen of bevorderen – ook regels die recht- 
streeks tot de burger zijn gericht, zoals diverse strafbepalingen – maar die hebben geen be- 
trekking op stemfies, die trouwens ook een vrij nieuw verschijnsel vormen. Ook het door 
eisers aangehaalde artikel J 26 van de Kieswet houdt, direct of indirect, geen verbod in. Het 
gegeven dat uit het evidente belang van vrije verkiezingen en van het stemgeheim kan wor- 
den afgeleid dat stemfies naast voordelen ook ernstige en zwaar(der)wegende nadelen kun- 
nen hebben, heeft niet tot gevolg dat stemfies thans verboden zijn. 

 
3.16. 
Hieruit volgt dat de uitspraken van de minister niet onjuist of onwaar waren. Het is niet aan 
de rechter om te beoordelen of de minister er verstandig aan heeft gedaan door in dit op- 
zicht te verklaren dat “het mag” zonder daarbij tevens en met nadruk te wijzen op de hier 
beschreven ernstige nadelen. In dit kort geding kan slechts een oordeel worden gegeven 
over het al dan niet rechtmatig zijn van de uitingen. De slotsom is dat deze niet onjuist wa- 
ren, en daardoor niet onrechtmatig. Gelet op het voorgaande en op het door de Staat geda- 
ne aanbod zoals vermeld in 1.9, ziet de voorzieningenrechter evenmin grond of aanleiding 
de Staat te gelasten de overigens gevorderde maatregelen te treffen om het maken van 
stemfies te ontmoedigen. 


