
Waarom wil de gemeente Schagen hieraan meewerken? 

• Twee verkiezingen op één dag  is extra vermoeiend en kan leiden tot verminderende 

concentratie. Hierdoor ontstaat de kans op fouten. Als we aan dit experiment meedoen  

hoeven de  stembureauleden na sluiting van de stemming om 21.00 uur alleen een voorlopige 

telling te verrichten, uitsluitend op lijstniveau . Op grond hiervan kunnen we een voorlopige 

uitslag bekend maken. De leden van de stembureaus zullen hierdoor enorm ontlast worden. 

• Een centrale telling verloopt rustiger en overzichtelijker, verkleint het risico op het maken van 

fouten en een hertelling.  

• Centraal tellen geeft inwoners de mogelijkheid het proces van tellen van alle stembureaus op 

één locatie te volgen.  

• Door deelname doen we ervaring op en kennis. Het kabinet wil doorgaan met de 

experimenten en bereidt een wetsvoorstel voor waarmee centraal tellen in de Kieswet wordt 

opgenomen. 

 

Krijgen we dezelfde avond nog uitslag? 

Ja, de stembureaus verrichten na sluiting om 21.00 uur in het stemlokaal alleen een voorlopige telling 

per stembureau uitsluitend op lijstniveau. Op grond daarvan maken we op de avond van de stemming 

een voorlopige uitslag van de verkiezing bekend.  

Wordt er een proces-verbaal opgesteld van die telling? 

Ja, we stellen een apart proces verbaal (Model I) van de telling op lijstniveau vast op de dag van 

stemming na 21.00 uur. Dit model proces verbaal is speciaal ontworpen voor het centraal tellen. 

Komt er een uitslag per stembureau? 

Ja, op de avond van de verkiezingen komt, na 2100 uur, een uitslag per stembureau. Deze uitslag is 

uitsluitend op lijst niveau.  

Komen er op het stembureau ook nog extra tellers zoals gebruikelijk? 

Ja, zoals gebruikelijk komen er extra tellers op de avond van de verkiezingen. 

Worden de stembiljetten veilig opgeborgen tot het centraal tellen? 

Ja, hiervoor huren wij een speciale container die we afsluiten met een slot. De container komt te staan 

in een afgesloten ruimte die is voorzien van een alarm. We huren tijdens de bewaring van de 

stembiljetten een bewaker in, die voortdurend de stembiljetten bewaken, Dit doet hij totdat de 

stembiljetten de volgende dag vervoerd moeten gaan worden naar de locatie van het centraal tellen.  

Wie gaan er de volgende dag tellen? 

Voor het tellen op de centrale locatie stellen we  een gemeentelijk stembureau in. Deze bestaat uit vijf 

leden, waarvan één voorzitter en één plaatsvervangend voorzitter. Behalve de stembureauleden zijn er 

tellers aanwezig om de stembiljetten te tellen. De tellers zijn onderverdeeld in telteams. We werven 

tellers binnen en buiten de ambtelijke organisatie. 

 

Waar wordt er geteld? 

De locatie van het centraal tellen is Dorpshuis Waarland. Wij hebben het dorpshuis bezocht en kunnen 

gebruik maken van de zalen. In het dorpshuis is voldoende ruimte. Ook zijn er voldoende tafels 

beschikbaar die wij kunnen gebruiken.  

Is die telling openbaar? 

Ja, kiezers mogen deze zogeheten stemopneming bijwonen, als zij de orde niet verstoren.  

Dekken de inkomsten de extra kosten? 

• De extra kosten kunnen we betalen uit het verkiezingsbudget en de extra vergoedingen die wij 

ontvangen. Door deels medewerkers als teller in te zetten kunnen we de kosten zoveel mogelijk 

laag houden; 

• Van het ministerie van BZK ontvangen wij een bijdrage in de kosten van  € 7500,- voor 

deelname aan het experiment centraal tellen;  



• Net zoals in 2015 (verkiezingen Provinciale Staten tegelijk met Waterschap) komt er ook voor 

2019 via het gemeentefonds geld beschikbaar voor de gemeentes. Er is nog geen definitief 

besluit genomen over de hoogte van het bedrag. Zodra hierover meer bekend is  zullen de 

gemeentes geïnformeerd worden. In 2015 was dit  € 6500,- 

 

Krijgen de tellers een vergoeding? 

Ja, de tellers ontvangen een vergoeding. Medewerkers van de gemeente Schagen krijgen indien het 

niet onder werktijd is, hier tijd voor terug.  

Hoe controleert/ volgt BZK dit experiment? Krijgen we een toezichthouder of zo iets? 

1. Er komt geen aparte toezichthouder van het ministerie. Op de centrale tellocatie is een 

vertegenwoordiging van de gemeente aanwezig. De medewerkers van de gemeente hebben 

een rol bij het in ontvangst nemen van de transportboxen en de processen verbaal  van de 

stembureaus. 

 

Wat wij  aan ondersteuning krijgen en hebben gekregen:  

2. Er komt een instructie bijeenkomst in december 2018 voor alle deelnemende gemeenten 

georganiseerd door het Min van BZK.  

3. Schriftelijk hebben wij een handleiding ontvangen hoe het hele proces in te richten.   

4. Vorige maand een gesprek gehad met een adviseur van het min van BZK. Hierbij is gesproken 

over deelname aan dit experiment. Wat er als extra bij komt kijken, in grote lijnen.  

5. Er is een helpdesk waar je alle vragen kunt stellen. 

6. Na de gehouden verkiezingen vindt in samenwerking met het ministerie van BZK een evaluatie 

van deze gewijzigde werkwijze plaats. Dit zal zijn in de vorm van een vragenlijst. 

7. Na de verkiezingen zal het min van BZK een aantal gemeenten een bezoek brengen. Dit geeft 

het ministerie van te voren aan.  

 

 


