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Voorstel: 

1. Deelnemen aan het experiment centrale 

stemopneming bij de verkiezing van de leden van 

de Tweede kamer der Staten Generaal op 

15 maart 2017 

    

Argumenten 

1.1 Door deelname aan het experiment willen we 

bereiken dat het proces van het handmatig tellen van 

de stemmen efficiënter, betrouwbaarder, transparanter 

en dus 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 Metname de verkiezing van de Tweede Kamer 

leent zich gezien het aantal partijen en de te 

verwachten opkomst bij uitstek voor dit experiment. 

Er zullen waarschijnlijk zeer veel partijen, en daarmee 

ook veel kandidaten, meedoen aan de verkiezingen. 

Ook wordt een hoge opkomst verwacht. Een reguliere 

telling na sluiting van de stembureaus om 21.00 uur is 

dan geen sinecure en zal erg veel tijd vergen. Bij 

deelname aan het experiment hoeft er alleen maar op 

lijstniveau geteld te worden aan het eind van de 

verkiezingsdag. 

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 

voorlopige telling van het aantal stemmen per lijst 

worden verricht. Na deze 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 verantwoor- 

delijkheid van dit gemeentelijk stembureau. 



Risico’s 

Uit de evaluatie van het in 2015 gehouden experiment 

zijn geen risico's gebleken. 

Alternatieven 

Het alternatief is niet deel te nemen aan het experiment 

centrale stemopneming. 

Uitvoering 

Omdat al eerder aan het experiment is meegedaan, 

beschikken wij al over de benodigdheden om het 

experiment goed uit te voeren. De verwachting 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 Koninkrijks- 

relaties. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris a.i., de bwóemeester, 

   

  

   

(geanonimiseerd)

drs. B. Marinussen .A.M. Nauta-van Moorsel 

(geanonimiseerd)


