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Samenvatting 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt gemeenten uit deel te 

nemen aan het experiment centrale stemopneming bij de gemeenteraadsverkiezing op 21 

maart 2018. Het experiment heeft tot doel het telproces van de stembiljetten efficiënter, 

betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken. De definitieve 

aanwijzing kan pas door het ministerie worden afgegeven als uw Raad instemt met het 

experiment. 

 
 

Wat is de juridische grondslag? 
Tijdelijke experimentenwet, experimentenbesluit en experimentenregeling stembiljetten 

en centrale stemopneming. De definitieve aanwijzing kan pas door het ministerie worden 

afgegeven als uw Raad instemt met het experiment. 

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
Uit de evaluaties van de verkiezingen die het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties de afgelopen jaren heeft gehouden, blijkt dat gemeenten knelpunten 

ervaren met het handmatig tellen van de stembiljetten door de stembureaus. Het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) probeert waar mogelijk 

het verkiezingsproces te verbeteren. Om het telproces te verbeteren, heeft het ministerie 

heeft een experiment opgezet voor het centraal tellen van de stemmen (centrale 

stemopname). Na opgedane ervaringen bij eerdere deelnames wordt voorgesteld bij de 

gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 weer deel te nemen aan het experiment. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Wij verwachten op korte termijn een bevestigingsbrief van het Ministerie te ontvangen 

waarin staat aangegeven dat de gemeente Ouder-Amstel deel mag nemen aan het 

experiment. Voor het daadwerkelijk kunnen meedoen aan het experiment is het nodig 

dat de gemeenteraad instemt met deelname. 

 

Wat gaan we doen? 
Deelname aan het experiment betekent wat voor het telproces (de stemopneming). Bij 

centraal tellen van de stemmen worden de stembiljetten in het stembureau tot op 

lijstniveau geteld om een voorlopige uitslag te kunnen produceren op de avond van de 

stemming. Het stembureau telt dus niet de stemmen die op afzonderlijke kandidaten zijn 

uitgebracht. Dat gebeurt de volgende dag op een centrale locatie door een daarvoor in te 

stellen gemeentelijk stembureau. Alle tellers werken onder verantwoordelijkheid van dit 

gemeentelijk stembureau dat van elk stembureau de uitslag vaststelt. 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Doel van het centraal tellen van de stembiljetten is het telproces efficiënter, 

betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken. 
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Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Het betreft deelname aan een experiment dat in Ouder-Amstel reeds meerdere keren in 

de praktijk is gebracht. Uit de evaluatie van de vorige experimenten, ook door diverse 

andere gemeenten, bleek dat een extra dag zorgt voor minder stress en geen nachtwerk. 

Zo ook kwalitatief een betere uitslag. Er zijn geen te verwachten risico’s bij deelname. 

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Er wordt een nieuwe instructie gemaakt voor stembureauleden, voor de (centrale) tellers 

en voor (de ondersteuning van) burgerzaken. Hierbij verwachten we geen significante 

meer- of minderkosten, wel een beter proces. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Deelname aan het experiment heeft gevolgen voor de het telproces en daarmee de 

indeling van de tellers. Begin 2018 worden stembureauleden geworven en kort voor de 

verkiezingen worden zij ingelicht over de nieuwe werkwijze. 

 

Wat is het vervolg? 

Aangezien we de bevestigingsbrief van het Ministerie nog niet hebben ontvangen is het 

nog niet duidelijk binnen welke termijn de gemeenteraad een besluit over deelname 

moet hebben genomen. Vooruitlopend op de brief van het Ministerie van BZK wordt 

verzocht wel alvast positief te besluiten op deelname, zodat we het ministerie tijdig 

kunnen infomeren over dit besluit en deelname aan het experiment geformaliseerd kan 

worden. 

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
Een evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van het experiment met de centrale 

stemopneming vindt plaats na afloop van het experiment. 
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