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Samenvatting:
Sinds 2013 experimenteert de overheid met centrale stemopneming bij verkiezingen. Doel van het
experiment is het telproces betrouwbaarder, transparanter en daarmee beter controleerbaar te maken.
Het kabinet wil doorgaan met de experimenten en bereidt een wetsvoorstel voor waarmee centraal tellen
wordt opgenomen in de Kieswet. In een brief aan alle burgemeesters nodigt minister Ollongren (BZK)
gemeenten uit om deel te nemen aan het experiment. Mogelijk moet worden geloot als veel gemeenten
zich hiervoor aanmelden. Ondanks een uitgesproken intentie blijft uiteindelijke deelname een onzekere
factor. Gemeenten die zich aanmelden voor het experiment centraal tellen vervaardigen op de dag van
verkiezingen alleen op lijstniveau een voorlopige telling. Tellen op het niveau van kandidaten vindt dan
plaats op de volgende dag door een daarvoor in te stellen gemeentelijk stembureau. Op 20 maart 2019 zijn
er gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen. Op 23 mei 2019 vindt de stemming
plaats voor het Europees Parlement. De verkiezingen van 2019 genieten bij menig kiezer een geringe(re)
belangstelling. Qm te starten met experimenteren lijkt 2019 daarmee voor Aalten een uitgelezen kans.

Pagina 1 van 3

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 3

c. B en W vergaderingen - 3451

Informatieblad
Nummer:
Beslispunten

1

:

De belangstelling kenbaar maken voor deelname aan het experiment centraal tellen bij
verkiezingen in 2019

2.
3.
Inleiding
Sinds 2013 experimenteert de overheid met centrale stemopneming bij verkiezingen. Doel van het
experiment is het telproces betrouwbaarder, transparanter en daarmee beter controleerbaar te maken.
Het kabinet wil doorgaan met de experimenten en bereidt een wetsvoorstel voor waarmee centraal
tellen wordt opgenomen in de Kieswet. Ondanks een uitgesproken intentie blijft uiteindelijke deelname
een onzekere factor. Gemeenten die zich aanmelden voor het experiment centraal tellen vervaardigen
op de dag van verkiezingen alleen op lijstniveau een voorlopige telling. Tellen op het niveau van
kandidaten vindt dan plaats op de volgende dag door een daarvoor in te stellen gemeentelijk
stembureau. Om te starten met experimenteren lijkt 2019 (met drie verkiezingen) een uitgelezen kans.
Argumenten

In de verkiezingshectiek blijkt het telproces een element te zijn dat zorgt voor (tel)fouten die van
invloed zijn op de uitkomst van de stemming. Dat heeft hier en daar gevolgen die heel onplezierig zijn,
zoals hertelling of een stembusuitslag die later niet blijkt te kloppen. Op dat soort beslissingen zit geen
enkele gemeente te wachten. Centraal tellen heeft het voordeel dat dit gestructureerd en uniform kan
worden georganiseerd zonder de tijdsdruk om snel een voorlopige uitslag bekend te moeten maken.
Kanttekeningen

Er is geen zekerheid over uiteindelijke deelnamen ook al meldt een gemeente dat zij wenst deel te
nemen aan het experiment centraal tellen. Dit valt op te maken uit de zin: Als veel gemeenten zich
aanmelden voor het experiment, zal er mogelijk moeten worden geloot”. Gemeenten die belangstelling
hebben, moeten dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk 1 oktober 2018) melden in een e-mailbericht aan
experimentcentraaltellenminbzk.nl).
Intern overleg gevoerd met: (Afd.; Team; Persoon.)

Overlegpunten:
Participatie en Communicatie

Vervolgstappen inclusief tijdspad

Bijlage(n)

Brief van het ministerie van BZK, kenmerk: 2018-0000342849

Pagina 2 van 3

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 3

c. B en W vergaderingen - 3451

Nummer:

Beslispunten
1.
De belangstelling kenbaar maken voor deelname aan het experiment centraal tellen bij
verkiezingen in 2019
2.
3.

Collegebesluit
Opmerkingen van de secretaris en/of het college
Conform

S

VV.

17

j’

2818

Conform met opmerkingen:

Niet conform:

Aangehouden:

Persgesprek

Ja

Nee

Pagina 3 van 3

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 3

