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Bijgaand zend ik u een afschrift van mijn brief aan het college van Burgemeester 
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het experiment met Stemmen in een willekeurig stemlokaal (SWS) bij de 
Europese verkiezingen op 4 juni 2009. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

Onderwerp 

Uitnodiging deelname experiment Stemmen in 
een willekeurig stemlokaal bij de Europese 
verkiezingen op 4 juni 2009 

Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan het experiment Stemmen in een 
willekeurig stemlokaal (SWS) bij de Europese verkiezingen op 4 juni 2009. 

Zoals aangegeven in mijn brief van 10 juli 2008 (kenmerk BPR2008/U56375) heb 

ik besloten om bij de Europese verkiezingen een nieuw experiment met SWS te 

houden op basis van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Ten opzichte van 

experimenten met SWS die in eerdere jaren hebben plaatsgevonden zullen in 

2009 een aantal veranderingen worden doorgevoerd. Deze veranderingen 

hebben betrekking op de stempas, de termijn waarin een vervangende stempas 

kan worden aangevraagd en de invoering van een identificatieplicht bij het 

stemmen. 
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Stempas 
In de evaluaties van de gehouden experimenten is aandacht gevraagd voor de 
mogelijke vervalsing van de stempas. Bij het experiment in 2009 wordt één model 
stempas voorgeschreven. Deze wordt, in lijn met de aanbevelingen van de 
Adviescommissie inrichting verkiezingsproces, voorzien van 
echtheidskenmerken. Het model van de stempas wordt ontwikkeld door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Aanvraagperiode vervangende stempas 
De huidige flexibele termijn voor het aanvragen van een vervangende stempas 
leidt tot onduidelijkheden voor de kiezer. Om dergelijke onduidelijkheden bij het 
experiment in 2009 te voorkomen, wordt de termijn voor het aanvragen voor een 
vervangende stempas geüniformeerd. In het Tijdelijke Experimentenbésluit 
Kiezen op Afstand wordt opgenomen dat de kiezer tot en met de tweede dag 
voor de verkiezingen een vervangende stempas kan verkrijgen. 
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Datum 

17 September 2008 

Ons kenmerk 

BPR2008/U57869 

Identificatieplicht 

Een ander kwetsbaar punt bij het stemmen in een willekeurig stemlokaal betreft het 

kunnen vaststellen dat degene die de stempas gebruikt ook de kiesgerechtigde is. 

De huidige wetgeving voorziet er momenteel niet in dat de kiezer zich bij het 

uitbrengen van zijn stem in een stemlokaal dient te identificeren. Daar moet 

verandering in komen. Daarom zal, zoals geadviseerd door de Adviescommissie en 

de Kiesraad, een identificatieplicht ingevoerd worden. Vooruitlopend op de wettelijke 

regeling wordt de identificatieplicht voor het experiment in 2009 geregeld in het 

Experimentenbesluit. Voor wat betreft de toegestane identiteitsbewijzen wordt 

aangesloten bij de bepalingen in de Wet op de identificatieplicht. 

Onderdeel 

DGKB/BPR 

Blad 

2 van 2 

Vergoeding 
Voor deelname aan het experiment met SWS bij de Europese verkiezingen in 
2009 stelt het ministerie van BZK geen stimuleringsbijdrage beschikbaar. Op dit 
punt verwijs ik naar (bijgaande) correspondentie met de Nederlandse Vereniging 
Voor Burgerzaken. 

Aanmelding 
U kunt voor 14 november 2008 aangeven of uw gemeente wenst deel te nemen 
aan het experiment met SWS bij de Europese verkiezingen in 2009. Uw 
voorlopige opgave kunt u sturen naar: verkiezinqsproces@bprbzk.nl. Bij uw 
voorlopige opgave ontvang ik graag de volgende informatie: 

de geplande datum van het raadsbesluit; 
naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres van uw contactpersoon. 

Na ontvangst van uw opgave ontvangt u hiervan een bevestiging. Een afschrift 
van deze brief stuur ik naar de raadsgriffier van uw gemeente. U kunt het 
raadsbesluit sturen naar: 

Agentschap BPR 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Programma inrichting verkiezingsproces 

t.a.v. mw. C. Laurent 

Postbus 10451 

2501 HL Den Haag 

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES, 

drs. A.Th. B. Bijleveld-Schouten 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 0 
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Ministens van Binnenlandse Zaken er, Koninkrijksrelaties 

Aan de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van 
Burgerzaken 
de heer C. Meesters 
Postbus 79 
2700 AB Zoetermeer 

Onderwerp 

Experiment Stemmen in een Willekeurig 
Stemlokaal 

Geachte heer Meesters, 

Met uw brief van 7 juli 2008 verzoekt u mij gemeenten die niet eerder hebben 
geëxperimenteerd met Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal (SWS) toch toe te 
staan deel te nemen aan het experiment dat bij de Europese verkiezingen in 
2009 gehouden zal worden. In uw brief geeft u aan het een groot gemis te vinden 
dat deze gemeenten niet mogen deelnemen. 

Ik heb goede nota genomen van de argumenten die u hiervoor aandraagt en van 
het feit dat u aangeeft dat het niet noodzakelijk is om de gemeenten die niet 
eerder geëxperimenteerd hebben een financiële vergoeding te geven. Uw 
argumenten overwegende ben ik bereid om alsnog gemeenten die niet eerder 
deel hebben genomen aan het experiment de mogelijkheid te geven zich 
daarvoor aan te melden. Ik wijs er daarbij wel op dat ik het voornemen heb een 
aantal wijzigingen door te voeren. Zo zal er in navolging van de aanbevelingen 
van de Adviescommissie inrichting verkiezingsproces bij het experiment één 
model stempas met echtheidskenmerken voorgeschreven worden en zal er bij 
het stemmen in een willekeurig stemlokaal een identificatieplicht gaan gelden. 
De gemeenten ontvangen binnenkort een brief waarin ze onder andere hierover 
nader worden geïnformeerd. Tot slot merk ik op dat de aard van de 
Experimentenwet Kiezen op Afstand zich er tegen verzet dat alle gemeenten 
deelnemen aan een experiment. 
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lederlandse Vereniging voor Burgertaken 
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mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten 
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Inlichtingen bij: 
Tel: 
E-Mail: 

Ronald Zijlsira 
079-3617747 
nvvb@nvvb.nl 

Datum: 31-7-2008 
Uw kenmerk: 8PR2008/U56375 
Ons Kenmerk: B2008/0362 

Onderworp: Experiment Stemmen in een Willekeurig 
Stemlokaal 

Geachte mevrouw Bijleveld, 

Met uw brief van 10 juli 2008, kenmerk BPR/20O8/U56375 informeert u gemeenten over het te houden 
experiment met het stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen de eigen gemeente (SWS) bij de 
Europese verkiezingen op 4 juni 2008. 

Allereerst geeft u aan dat het kabinet op het standpunt staat dat SWS landelijk wordt ingevoerd. Om
dat de Kieswet op dit punt niet voor 4 juni 2009 zal zijn aangepast, is de werkingsduur van de Experi
mentenwet Kiezen Op Afstand verlengd. 

Wij begrijpen goed dat u gemeenten, die eerder met SWS hebben geëxperimenteerd, zult vragen of 
zij opnieuw in 2009 een experiment willen houden. Echter, gemeenten die niet eerder hebben geëxpe
rimenteerd worden niet benaderd. Uw ministerie is van mening dat, vooruitlopend op de landelijke 
invoering van SWS, het niet wenselijk is het aantal experimenten uit te breiden. 
Concreet betekent dit dat gemeenten die de stempas niet eerder hebben ingevoerd, dat bij de komen
de verkiezing ook niet zouden mogen doen. 
Wij missen in uw brief overigens de argumenten die tot dit standpunt hebben geleid. 

Een aantal gemeenten hebben zich reeds bij de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken gemeld 
met de mededeling dat zij zich alsnog wensen aati te sluiten bij de groep gemeenten die reeds eerder 
aan het experiment hebben meegedaan. Veel gemeenten zijn nu al bezig met de voorbereiding van 
de verkiezingen van 4 juni 2009. 
Uw ministerie kan er toch geen bezwaar tegen hebben of een gemeente wel of niet aan SWS mee
doet? 

Wij kunnen ons voorstellen dat uw ministerie geen vergoeding geeft aan de gemeenten die nog niet 
eerder meededen en dat nu wel zouden willen. 

Wij noemen hierna de argumenten die ons inziens ertoe leiden dat de groep gemeenten die willen 
meedoen aan het experiment kan worden uitgebreid. 

• SWS wordt landelijk ingevoerd Uitbreiding van het aantal deelnemende gemeenten ligt dus 
voor de hand. Dit is ook goed in verband met de voorbereiding op de landelijke invoering. 

• Bij voorgaande verkiezingen is nooit een limiet aan deelname gesteld. 
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• Kiezers en stembureauleden moeten uitgebreid geïnformeerd, geïnstrueerd en opgeleid wor
den over stemmen met stembiljetten. Gevolgen van de invoering van SWS Kunnen dan direct 
worden meegenomen. 

• Gemeenten moeten extra stomlokalen inrichten. SWS maakt hel dan voor de kiezers gemak
kelijker om naar een ander stemlokaal te gaan. Gemeenten kunnen hiermee rekening houden 
bij de indeling in stemdistricten. 

• Daarnaast gelden alle andere argumenten die voor de landelijke invoering van SWS zijn aan
gedragen. 

Wij verzoeken u dringend uw beslissing om geen nieuwe gemeenten toe te laten tot SWS te herzien 
en zijn graag bereid tot nader overleg hierover. 

Met vriendelijke groet, 

NEDERLANDSE VERENIGING 
VOOR BURGERZAKEN 

JU-^ 
C. Meesters mr. A.G.W. van der Velden-Walraven 
Voorzitter Secretaris 


