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Onderwerp: Experiment centrale stemopneming bij 

gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 

Zaaknummer: 660374 

Voorstel: 

1. Deelnemen aan het experiment centrale stem- 

opneming bij de gemeenteraadsverkiezingen op 

21 maart 2018. 

    

Argumenten 

1.1 Door deelname aan het experiment centrale 

stemopneming willen we bereiken dat het proces van 

het handmatig tellen van de stemmen, betrouwbaarder, 

transparanter en beter controleerbaar wordt. Verder 

maakt deelname aan het experiment het mogelijk om 

de telling te laten verrichten door personen die niet al 

een vermoeiende werkdag achter de rug hebben. Dit 

voorkomt fouten. 

1.2 Omdat deze verkiezing naar alle waarschijn- 

lijkheid wordt gecombineerd met een referendum leent 

deze verkiezing zich goed voor deelname aan het 

experiment. Naast de telling voor de gemeenteraads- 

verkiezing zal ook de telling voor het referendum die 

avond moeten worden uitgevoerd. Deelname aan het 

experiment zal de tellast bij een stembureau verlichten. 

Er hoeft immers alleen maar op lijstniveau geteld te 

worden. 

1.3 Door de centrale stemopneming zal relatief snel 

een voorlopige uitslag op lijstniveau bekend zijn. In 

grote lijnen zal het telproces er als volgt uit gaan zien. 

Na sluiting van de stembureaus zal een eerste voor- 

lopige telling van het aantal stemmen per lijst worden 

verricht. Met deze voorlopige telling zal een voorlopige 

uitslag op lijstniveau gegenereerd worden. Ook kan het 

aantal zetels al bekend worden gemaakt. 

Na de voorlopige telling worden de stembiljetten 

ingepakt en vervoerd naar een centrale tellocatie. Op 

de centrale tellocatie wordt de volgende dag de 

definitieve telling op kandidaat-niveau verricht. Het 

tellen van de stemmen gebeurt door een nieuw in te 

stellen orgaan, het ‘gemeentelijk stembureau’. Alle 

tellers werken onder verantwoordelijkheid van dit 

gemeentelijk stembureau. 



Risico’s 

Deelname aan het experiment beperkt juist de risico's 

in plaats van dat dit risico’s oplevert. Het risico van een 

foutieve telling wordt door deelname aan het 

experiment centrale stemopneming aanzienlijk beperkt. 

Uit de evaluaties van de in 2015 en 2017 gehouden 

experimenten zijn geen risico’s gebleken. 

Alternatieven 

Het alternatief is niet mee te doen aan het experiment 

centrale stemopneming. 

Uitvoering 

Omdat al eerder aan het experiment is meegedaan, 

beschikken wij al over de kennis en benodigdheden om 

het experiment goed uit te kunnen voeren. De ver- 

wachting is dat de kosten niet meer zullen bedragen in 

vergelijking met een verkiezing met een ‘normale’ 

stemopneming. Uw besluit zal worden medegedeeld 

aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. 
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