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Experiment met stemmen in een willekeurig 
stemlokaal binnen de eigen gemeente 

Hierbij informeer ik u over het te houden experiment met het stemmen in een 
willekeurig stemlokaal binnen de eigen gemeente (SWS) bij de Europese 
verkiezingen op 4 juni 2009. 

Het kabinet heeft in het standpunt over het rapport van de Adviescommissie 
Inrichting verkiezingsproces aangegeven het stemmen in een willekeurig 
stemlokaal binnen de eigen gemeente landelijk te zullen gaan invoeren. Dit zal, 
net als de andere maatregelen die door de Adviescommissie zijn voorgesteld en 
door het kabinet zijn overgenomen, wettelijk worden geregeld in een wet inzake 
de inrichting van het verkiezingsproces. Het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkriiksrelaties werkt thans aan dat wetsvoorstel. De planning is erop 
gericht om het wetsvoorstel voor het einde van dit jaar voor advies aan de Raad 
van State te zenden. Het staat echter vast dat bij de verkiezing van de leden van 
het Europees parlement op 4 juni 2009 de nieuwe wet niet in werking zal zijn 
getreden. Gelet daarop zal bij deze verkiezing gebruik gemaakt worden van de 
Experimentenwet Kiezen op Afstand om experimenten met SWS toe te staan. 
Het ministerie van BZK zal de gemeenten die eerder met SWS hebben 
geëxperimenteerd vragen of zij opnieuw in 2009 een experiment willen houden. 
Gemeenten die niet eerder hebben geëxperimenteerd zullen niet worden 
benaderd. Het ministerie van BZK is van mening dat, vooruitlopend op de 
landelijke invoering van SWS, het niet wenselijk is het aantal experimenten uit te 
breiden. 
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