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Studentenparlement   Tijdelijke bepalingen in verband met de bescherming van de 

integriteit van verkiezingen (Tijdelijke wet bescherming 

integriteit van verkiezingen) 

  

  

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

  

 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-

Nassau, enz. enz. enz.  

 

 Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:  

 Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen over 

het verspreiden van onjuiste informatie en manipulatie van de publieke mening via het 

internet, waardoor de eerlijkheid van verkiezingen wordt geschaad;  

 Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen 

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en 

verstaan bij deze: 

 

Artikel 1 

 

 In deze wet wordt verstaan onder: 

 - Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Justitie; 

 - Kiesraad: de Kiesraad, genoemd in artikel A2 van de Kieswet; 

 - Commissariaat: het Commissariaat voor de Media, genoemd in artikel 7.1 van de 

Mediawet;  

 - exploitant van een online platform: een onderneming die diensten van de 

informatiemaatschappij verricht als bedoeld in artikel 15d van Boek 3 van het Burgerlijk 

Wetboek, bestaande uit het op verzoek opslaan en doorgeven van van een ander afkomstige 

informatie; 

 - verkiezing: verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, 

provinciale staten of het Europees Parlement. 

 

Artikel 2 

 

 Op voordracht van het Commissariaat kan de Kiesraad exploitanten van een online 

platform aanwijzen die in staat zijn een wezenlijke invloed uit te oefenen op de publieke 

meningsvorming in Nederland. De Kiesraad wijst geen exploitant aan die diensten verleent 

aan minder dan 500.000 gebruikers in Nederland.  

 

Artikel 3  

 

 1. Gedurende 12 weken voorafgaand aan de dag waarop de stemming plaats vindt voor een 

verkiezing, zijn aangewezen exploitanten van een online platform verplicht de volgende 

inlichtingen te verstekken aan de Kiesraad:  

 a. de identiteit van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een betaling aan de 

exploitant heeft gedaan voor het opslaan en doorgeven van informatie die kennelijk tot doel 

heeft het stemgedrag te beïnvloeden;  
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 b. kopieën van deze informatie in digitale vorm; 

 c. de hoogte van de bedragen die voor de opslag en het doorgeven van de informatie zijn 

betaald aan de exploitant;  

 d. de algoritmes die bepalen dat individuele gebruikers specifiek op hen afgestemde 

informatie ontvangen teneinde hun stemgedrag te beïnvloeden; 

 e. andere informatie die de Kiesraad verzoekt te ontvangen omtrent mogelijk misbruik van 

diensten van de exploitant waardoor de eerlijkheid van de verkiezing wordt geschaad. 

 2. Onze Minister stelt nadere regels vast inzake de wijze waarop aangewezen exploitanten 

van een online platform uitvoering geven aan de verplichtingen van het vorige lid. 

 3.  De Kiesraad maakt de verkregen inlichtingen zo spoedig mogelijk openbaar met 

inachtneming van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. 

 

Artikel 4 

 

 Gedurende 12 weken voorafgaand aan de dag waarop de stemming plaats vindt voor een 

verkiezing, nemen aangewezen exploitanten van een online platform alle nodige maatregelen 

om te voorkomen dat hun diensten worden misbruikt voor het verspreiden van onjuiste 

informatie, waardoor de eerlijkheid van de verkiezing wordt geschaad, in het bijzonder door 

grootschalig bedrog of door listige kunstgrepen.  

 

Artikel 5 

 

 1. De Kiesraad is met het toezicht op de naleving van deze wet belast. Hij kan bij 

overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze wet een last onder dwangsom opleggen.  

 2. Wanneer de Kiesraad vermoedt dat een bepaling van deze wet in grove mate wordt 

geschonden, kan hij het openbaar ministerie opdragen onderzoek te doen in een 

geautomatiseerd werk. Het openbaar ministerie kan in dat geval gebruik maken van alle 

bevoegdheden als bedoeld in artikel 126nba van het Wetboek van Strafvordering. Het 

openbaar ministerie stelt de Kiesraad zo spoedig mogelijk op de hoogte van zijn bevindingen. 

 

Artikel 6 

 

 In bijlage 2, hoofdstuk 2, artikel 2,  bij de Algemene wet bestuursrecht, wordt na het 

onderdeel “Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen”  ingevoegd: 

 Tijdelijke wet bescherming integriteit van verkiezingen 

 

Artikel 7 

 

 Een artikel van deze wet vervalt op de eerste dag van de tweede kalendermaand na de 

datum waarop de Europese Commissie een met redenen omkleed advies heeft uitgebracht dat 

dat artikel in strijd is met het recht van de Europese Unie. De datum waarop het artikel vervalt 

wordt zo spoedig mogelijk in het Staatsblad bekend gemaakt.  

 

Artikel 8 

 

 Deze wet treedt in werking op 1 januari 2022 en vervalt met ingang van 1 januari 2027. 

 

Artikel 9 
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 Deze wet wordt aangehaald als: Tijdelijke wet bescherming integriteit van verkiezingen. 

 

 

 Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, 

autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 

hand zullen houden. 

 

Gegeven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Justitie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Minister van Economische Zaken en Digitalisering, 

 

 


