
Geachte heer Plasterk, 

Gemeenten zijn blij met uw voorstel om een nieuw stembiljet te ontwikkelen. Het door u voorgestelde 
stembiljet is kleiner, A4 formaat, en daardoor eenvoudiger te tellen. Daarnaast is dit stembiljet ook te 
gebruiken voor mensen met een visuele beperking (met gebruik making van een mal) en wordt 
verwacht dat laaggeletterden baat hebben bij de opname van partijlogo’s en eventueel foto’s van 
kandidaten. Het nieuwe stembiljet is daarmee een duidelijke verbetering van de huidige stembiljetten. 

Toch verzoeken wij u om het wetsvoorstel aan te passen. Het wetsvoorstel biedt namelijk geen 
mogelijkheid om ook te experimenteren met het elektronisch tellen van de stembiljetten. Op 14 april jl. 
heeft de VNG, samen met de Kiesraad en de NVVB een gesprek gevoerd met de Vaste commissie 
van Binnenlandse Zaken. Tijdens deze hoorzitting hebben wij aangegeven dat gemeenten 
voorstander zijn van mogelijkheden om het verkiezingsproces elektronisch te ondersteunen.  
Een eerste stap die nu gezet kan worden is  het verbeteren van het telproces. Dit kan door het 
invoeren van een nieuw stembiljet dat, met behulp van scanapparatuur, elektronisch geteld kan 
worden. Dit is een verbetering van het huidige verkiezingsproces waarbij het tellen van de stemmen 
een knelpunt vormt. De werkzaamheden van stembureauleden wordt hiermee verlicht en hertellingen 
worden voorkomen.  
Ook de NVVB heeft aangegeven dat zij snel de stap willen maken naar elektronisch tellen.  

Door elektronisch tellen van een nieuw stembiljet mogelijk te maken wordt voor iedereen duidelijk dat 
er gewerkt wordt aan een beter verkiezingsproces. Dit wekt vertrouwen bij zowel de kiezers en 
politieke partijen (worden er geen telfouten gemaakt en klopt de uitslag wel) als gemeenten (het 
huidige stembiljet is onpraktisch en stembureauleden worden te zwaar belast). 
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Wij verzoeken u dan ook om onderliggend wetsvoorstel op dit punt aan te passen.  
Wij hopen dat u samen met de Kamer voortvarend te werk gaat om het stemmen met een nieuw 
stembiljet in combinatie met het elektronisch tellen mogelijk te maken. Wij denken hierbij aan een 
eerste experiment bij de herindelingsverkiezingen van 2016.  
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
drs. C.J.G.M. de Vet 
Lid directieraad  
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