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Geachte heer Plasterk, 

 

In maart dit jaar heeft het kabinet een standpunt ingenomen over het rapport van de Commissie Van 

Beek, Elke stem telt : Elektronisch stemmen en tellen. De VNG wil graag reageren op dit rapport en 

het standpunt van het kabinet.  

 

De VNG is positief over de oplossing die de commissie Van Beek voorstelt. In de afgelopen jaren 

hebben gemeenten aangegeven, dat het huidige proces waarbij met papieren stembiljetten wordt 

gestemd knelpunten oplevert. De fouten die worden gemaakt bij het tellen van de stembiljetten lopen 

het meest in het oog. Zo heeft bij de laatst gehouden raadverkiezingen in enkele gemeenten een 

hertelling plaatsgevonden. Minder zichtbaar zijn de problemen die kiezers hebben bij het invullen van 

de stembiljetten.  

De door de commissie Van Beek voorgestelde stemprinter plus scanner voor het tellen van de 

stemmen biedt een oplossing voor beide knelpunten. Doordat het papieren proces leidend is blijven 

de verkiezingen transparant en controleerbaar. Wij zijn dan blij met de voorgestelde oplossing die 

zowel de kiezer als de gemeenten voordelen biedt. 

 

In het rapport wordt een indicatie gegeven van de te verwachte kosten van de invoering van het 

elektronisch stemmen en tellen. Deze methode leidt tot hogere uitgaven dan de huidige methode met 

papieren stembiljetten. Deze uitgaven komen op basis van artikel 108 Gemeentewet voor  rekening 

van het Rijk. Wij willen graag hierover met u in overleg.  

U geeft in uw reactie aan dat het rapport van de commissie Van Beek een eerste aanzet geeft. Veel 

zaken moeten nog nader uitgewerkt worden. De VNG wordt hier graag bij betrokken. De organisatie 

en uitvoering zal op enkele onderdelen ingrijpend gewijzigd worden onder meer door een centrale 

beheersorganisatie. Hoe dit er precies uit komt te zien en welke taken van gemeenten bij deze 

organisatie worden neergelegd is nu nog niet duidelijk. U geeft in uw reactie aan dat u dit in overleg 

met gemeenten wilt oppakken. Wij ondersteunen dit uitgangspunt en werken hier graag aan mee.  

  

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

Dhr. dr. R.H.A. Plasterk  

Postbus 20011 

2500 EA  'S-GRAVENHAGE  

 

doorkiesnummer 

(070) 373 8479 
uw kenmerk bijlage(n) 

 

betreft 

Reactie op rapport elektronisch 

stemmen in het stemlokaal en 

kabinetstandpunt 

ons kenmerk 

ECLBR/U201400927 

 

datum 

2 mei 2014 



VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel 070-373 83 93 www.vng.nl  02 

 

 

Wij hopen dat u dit traject voortvarend wilt oppakken. De commissie Van Beek geeft aan dat het nog 

enkele jaren zal duren voordat de stemprinter en de scanner in alle gemeenten kan worden toegepast. 

Wij hebben begrip voor een zorgvuldige invoering maar willen ook pleiten voor een snelle aanpak. 

Gemeenten gaan op niet al te lange termijn een extra verkiezing organiseren (de 

waterschapverkiezingen) en het is niet ondenkbaar dat zij in de nabije toekomst ook (meerdere) 

nationale referenda moeten uitvoeren. Een snelle invoering van het elektronisch stemmen zal voor 

gemeenten (en voor stembureauleden en kiezers) een verbetering zijn. Wij overleggen graag met u 

over de implementatie van dit traject. 

 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
J.Kriens 

Voorzitter directieraad  

   

 




