
Kiesrecht, verkiezingen & 

vertrouwen 

Corien Prins, voorzitter WRR & 

hoogleraar Tilburg 



Inhoud voor vanavond 

 

1. Opkomst 

2. Vertrouwen 

3. Invloed digitalisering 

 



   WRR - Buitenhof 34 Den Haag 

 

 

 

Onafhankelijk advies voor regeringsbeleid 

Lange termijn 

Gevraagd & ongevraagd 

Kabinetsreactie 



3 juli 2017 



3 juli 2017 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI-rqpuNzYAhWQZFAKHeGkCcwQjRwIBw&url=http://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-in-de-klas/politiek-woordenboek/stemrecht&psig=AOvVaw1ltXU9SeQDVVUck4RZyxVo&ust=1516190518810391




Opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen 

Tot 1970 bestond opkomstplicht voor verkiezingen en schommelde het opkomstpercentage rond de 94 procent. De opkomst bij de verkiezingen in 
1998 was 73,3 procent (8,6 miljoen geldige stemmen); een historisch dieptepunt. Gemiddeld ligt de opkomst tegen de 80 procent. 
 
Vanaf 1971 zagen de opkomstcijfers voor de Tweede Kamerverkiezingen er als volgt uit: 



Opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen 





Opkomst verkiezingen gemeente Gilze en Rijen 

Uitslagen 1982-1994 zijn gebaseerd op voorlopige uitslagen, zoals gepubliceerd in De Telegraaf, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, Brabants 
Nieuwsblad, Nieuwsblad van het Zuiden en De Gelderlander. Deze kunnen in beperkte mate afwijken van de definitieve uitslag.  
 
Bron voor het aantal kiesgerechtigden, en de aantallen blanco en ongeldige stemmen is de Kiesraad/Databank Verkiezingsuitslagen. De uitslagen 
vanaf 1998 zijn gebaseerd op uitslagen, zoals gepubliceerd in o.a. NRC Handelsblad, de Telegraaf en het Reformatorisch Dagblad. 
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Vertrouwen in verkiezingen 

Bron: CBS Statline (peildatum 27-09-2013) 





wantrouwen is niet per definitie problematisch 

 

 gezonde scepsis 

 gebrekkig zicht op werkwijze, grenzen en 

mogelijkheden 

 wantrouwen vanuit politieke, ideologische of 

religieuze motieven 

 ‘heeft toch geen zin, we hebben toch geen 
invloed’ 

 maatschappelijk onbehagen, gevoel niet serieus 

genomen te worden – ‘ze begrijpen ons niet’ 
 

 



Aandacht voor … 

 Transparantie & Verantwoordelijkheid 

 O vat ook bekritiseerbaarheid i  gesprek et  

 Verantwoordelijkheid nemen voor relevantie politiek & beleid 

 (rechts)zekerheid; onzekere toekomst 

 wispelturig beleid (korte & lange termijn)  

 Besef van eigen grenzen en andersoortige wereldbeelden 

 Weten is nog geen doen 

 Eerlijkheid in verwachtingsmanagement (ook wat betreft 

maatschappelijk sentiment) 

 stad-platteland 

 decentralisatie  
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De digitale wereld als uitdaging 

 Klassieke vormen van ICT 

 ste busfraude   
 Big Data 

 Beschrijven; voorspellen; beïnvloeden 

 Big Data, Verkiezingen, Democratie 

 Fake News 

 Rol voor ….. 
 ….. de overheid, politiek, politieke partije ? 

 



Slechts enkele vragen 

- willen we dat politieke partijen met inzet van publieke middelen - namelijk 

campagnefinanciering – meewerken aan het schimmige verdienmodel van 

veelal Amerikaanse informatiegiganten? 

- hebben niet bij uitstek politieke partijen de geldende privacyregels te 

respecteren?  

- welke politieke, maatschappelijke en democratische waarden zijn in het geding 

bij politiek ingestoken micro targeting? 

- impliceert onze Nederlandse democratie niet dat beginselen als eerlijk, 

behoorlijk en oprecht ook ten grondslag hebben te liggen aan digitale 

methoden voor het voeren van politieke campagnes? 

- welke wettelijke regels hebben te gelden ten aanzien van politiek profileren 

(vgl. financiering)?  



Kiesrecht anno 2018 – nieuwe garanties 

Politieke partijen mogen:  

- het hoofd niet afwenden van een hoognodig debat over gedeelde morele 

waarden bij campagnevoeren in de eenentwintigste eeuw.  

 

De wetgever kan:  

- het hoofd niet afwenden van noodzakelijke garanties om eerlijke 

verkiezingen ook in een hoogtechnologische samenleving te garanderen. 

 

De politiek moet:  

- het…... 
 

 



Adviezen WRR gerelateerd aan verkiezingen 




