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Voorstelnummer :   
Raadsvergadering :  30 januari 2007 
Classificatienummer :   
Naam opsteller : Annelies Houtenbos 
Informatie op te vragen bij :   
Portefeuillehouder(s) : Mr. A.Ph. Hertog 
 
onderwerp: deelname experiment Stemmen Willekeurig Stembureau 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: Deel te nemen aan het experiment Stemmen in Willekeurig Stembureau tijdens 

de Provinciale Staten verkiezingen van 7 maart 2007. 
 
1. Aanleiding 

Minister Nicolaï van BZK heeft de gemeenten die geen deel hebben genomen aan het 
experiment SWS tijdens de gemeenteraadsverkiezingen nogmaals uitgenodigd deel te 
nemen bij de Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart 2007. 

 
 
2. Feiten 

Tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen van dinsdag 7 maart 2006 hebben 239 gemeenten 
meegedaan aan het project “Stemmen in een willekeurig stemlokaal”(SWS). In deze gemeenten 
kon de kiezer op de dag van de verkiezing zelf bepalen in welk stemlokaal binnen de gemeente 
hij/zij wilde stemmen. In opdracht van het Ministerie van BZK heeft Interview.NSS na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart een evaluatie uitgevoerd onder kiesgerechtigheden, 
gemeentefunctionarissen en medewerkers van het stembureau. Stemmen in een willekeurig 
stembureau kan op veel steun rekenen. Zowel de kiesgerechtigden, de medewerkster van het 
stembureau als de gemeenten staan positief ten aanzien van deze mogelijkheid. Inmiddels is 
een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer aanhangig om SWS landelijk in te voeren. Aangezien de 
Provinciale Statenverkiezingen als laatste test worden beschouwd voor de eventuele landelijke 
invoering van SWS, hoopt de minister dat bij deze verkiezingen zo veel mogelijk gemeenten 
zullen deelnemen aan de nieuwe werkwijze. 

 
Om te kunnen stemmen in een stemlokaal naar keuze krijgt iedere kiesgerechtigde een 
stempas in plaats van een oproepingskaart. Een stempas is niet meer, zoals de gebruikelijke 
oproepingskaart, de officiële oproep om aan de verkiezingen deel te nemen: het is het 
exclusieve bewijs voor de kiesgerechtigdheid van de betreffende kiezer. Dit brengt met zich 
mee dat alleen kiezers in bezit van een stempas hun stem kunnen uitbrengen. 
 
Veranderingen: 
Stempas 
Vervangende stempas 
Bij verkiezingen kan een kiezer die geen oproepingskaart heeft, in het stemlokaal waar hij op de 
lijst van kiesgerechtigden staat zonodig op vertoon van een legitimatiebewijs een vervangende 
oproepingskaart verkrijgen. Dat is anders bij het stemmen in een willekeurig stemlokaal. De 
kiezer kan dan alleen stemmen als hij/zij in het stembureau een geldige stempas kan 
overhandigen. Wanneer een kiezer zijn stempas is verloren, of deze niet is bezorgd, dan kan 
hij/zij tot drie dagen voor de verkiezingsdag een vervangende stempas aanvragen bij de 
afdeling Publieksdiensten in het gemeentehuis. 
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De stempas heeft een andere ‘waarde’ gekregen dan de thans gebruikte oproepingskaart. De 
stempas moet tevens van “beveiligingskenmerken: zijn voorzien en deze meten dan ook door 
de stembureauleden gecontroleerd worden. Het Ministerie van BZV heeft daarom 11 eisen 
gesteld waaraan de stempas dient te voldoen. Dit brengt extra kosten met zich mee.  

Register van ingetrokken stempassen  
In de huidige situatie is op ieder stembureau een uittreksel uit het kiezersregister aanwezig 
waarin alle stemgerechtigden uit het stemdistrict zijn opgenomen. Wanneer kiezers in een 
willekeurig stembureau kunne stemmen voldoet dit kiezersregister niet meer. Daarom zal een 
Register van Ingetrokken Stempassen (RIS) worden ontwikkeld. In het RIS worden de 
gegevens van niet meer geldige stempassen opgenomen. (bijvoorbeeld verloren stempassen of 
stempassen van overledenen. Stembureauleden kunnen door raadplegen van dit register 
nagaan of er met de betreffende stempas mag worden gestemd. 
De gemeente dient zelf een zogenaamd negatief register te ontwikkelen worden. Het RIS is 
noodzakelijk om te kunnen controleren of de in het stembureau aangeboden stempas geldig is. 
Daartoe bevat het RIS de gegevens over alle stempassen die voorafgaand aan de stemming 
zijn ingetrokken c.q. ongeldig zijn verklaard. Bij elk stembureau is een RIS aanwezig zodat 
stembureauleden bij iedere kiezer kan controleren of de stempas ingetrokken is. Het RIS dient 
een aantal gegevens, vastgesteld door BZK, te bevatten. Bij voorkeur, gelet op het belang van 
het register, zou in het register ook aangetekend moeten worden hoe (met welk middel) de 
burger zich heeft gelegitimeerd bij een aanvragen van een vervangende stempas. De toegang 
tot het RIS zal met de nodige waarborgen omkleed moeten zijn. 

Onderhandse volmacht 
Een van de zaken die vaak voor onduidelijkheid zorgt voor kiezers, maar ook voor 
stembureauleden, is de volmacht via de oproepingskaart (onderhandse volmacht). In de huidige 
situatie kan een kiezer via een onderhandse volmacht alleen een andere kiezer uit hetzelfde 
stemdistrict machtigen. Bij het project SWS is het mogelijk om via de stempas een andere 
kiezer uit de gehele gemeente te machtigen 
 
3.  Aandachtspunten 

a. Juridische gevolgen 

n.v.t. 
 
b. Communicatie/voorlichting 

Er dient in de voorlichting naar de kiezers extra aandacht te worden besteed aan de 
veranderingen. Naast voorlichting via de krant kan ook de website worden ingeschakeld. 
Door de leverancier van het Integraal Stem Systeem (ISS) is een internetmodule 
ontwikkeld waarin een digitale plattegrond met de locaties van alle stemlokalen is 
opgenomen. Met deze module kan ook de verkiezingsuitslag worden gepresenteerd. 

 
c. Financiële gevolgen 

Extra kosten ontstaan door stempas en voorlichting kiezers: 
Extra kosten vervaardigen stempassen € 4,00 per 1000 kiezers is € 100,00 
De stempas moet tussen andere poststukken opvallen. De stempas is ook adresdrager en 
moet in een vensterenveloppe verstuurd kunnen worden. Wij moeten zelf de burger hierover 
informeren. Kiezers persoonlijk informeren aangezien de ervaring heeft geleerd (wijzigen 
stemdistricten na de fusie) dat niet alle inwoners informatie uit krant of internet halen. 
Totaal extra porti – en vrachtkosten bedragen € 15.000,00 (tweemaal portokosten van  
€ 0,40 per kiezer) minus stimuleringsbijdrage € 2.478,00 is € 12.522,00. Er wordt alles aan 
gedaan om dekking voor deze extra kosten kan worden gevonden binnen de budgetten 
62140300/34302 (Druk- en bindwerk) en 62140300/34376 (Porti en vrachtkosten) te vinden 
en de werkelijke kosten zo laag mogelijk te houden. 
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Instructie stembureauleden: 
Alle stembureauleden moeten verplicht worden de voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen en 
moeten er hiervoor meerdere voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden zodat 
iedereen in de gelegenheid wordt gesteld een bijeenkomst bij te wonen. Kosten vallen 
binnen lopende begroting. 

 
Personele inzet: 
Dit experiment zal, gelet op bovenstaande, meer tijd kosten. 
Dit kan worden opgevangen binnen de huidige formatie. 

 
Vergoeding: 
Het Ministerie stelt een stimuleringsbijdrage beschikbaar van € 0,10 per kiezer. Voor de 
Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2006 zijn er 24.478 kiezers opgeroepen en 
kan er rekening gehouden worden met een stimuleringsbijdrage van plm. € 2.478,00. De 
ontvangsten komen ten gunste van 62140300/34376 (Porti en vrachtkosten) 

 
 

4. Advies commissie(s) 

De commissie adviseert het voorstel als A--stuk in de raad van 30 januari 2007 te behandelen. 
De Minister wil graag voor 26 januari 2007 weten of de raad instemt met deelname aan het 
project. De commissie heeft ingestemd met het op voorhand verzenden van een concept 
raadsbesluit naar de Minister zodat de termijn van aanmelding wordt gehaald. 
 
5. Overige aspecten 

Voor- en nadelen: 
Voordelen: 
- kiezers kunnen zonder een kiezerspas aan te vragen in elk willekeurig stembureau binnen 

de gemeente hun stem uitbrengen 
- kiezers kunnen via de onderhandse volmacht nu ook kiezers buiten het eigen stemdistrict 

machtigen 
- bij een storing of calamiteit in een stembureau kan de kiezer zonder problemen stemmen in 

een ander stembureau 
Nadelen: 
- alleen met een stempas kan gestemd worden, kiezers kunnen niet meer op vertoon van een 

legitimatiebewijs een vervangende oproepingskaart verkrijgen in het stembureau 
- de kosten zijn structureel iets hoger 
 

Uit de evaluatie is gebleken dat zowel de kiezers als stembureauleden de voordelen van het 
stemmen via de stempas vinden opwegen tegen de nadelen 

 
 
Bergen,  16 januari 2007 
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger mr. A.Ph. Hertog  
secretaris burgemeester 
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