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Raadsvergadering d.d. 25 november 2008 agendapunt 7 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 20 oktober 2008 
 
Onderwerp: Experiment “Stemmen in een Willekeurig Stembureau” (SWS) 
 
Portefeuillehouder: Dhr. F.A. van Zuilen 
Behandelend ambtenaar:        Mevr. A. Dob-Akker 
Doorkiesnummer:                    0592 - 266 708 
E-mail adres:                           a.dob-akker@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                     Instemmen om deel te nemen aan het experiment "Stemmen in een 

Willekeurig Stemlokaal" tot SWS landelijk wordt ingevoerd en de 
Kieswet daarop wordt aangepast. 
 

Bijlagen :  
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op 17-09-2008 een brief ontvangen 
betreffende het project “Kiezen op Afstand” (KOA). Doel van het project is het stemproces in Nederland te 
vergemakkelijken en meer plaatsonafhankelijk te maken. 
Onderdeel van het project is het “Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal” (SWS).  
SWS houdt in dat een kiezer zijn stem uit kan brengen in een door hem zelfgekozen stemlokaal binnen de 
eigen gemeente. De gemeente heeft tevens de mogelijkheid om stemlokalen in te richten waar geen 
kiesdistrict aan hangt, de zogenaamde mobiele stembureau’s. 
 
Bij de drie laatst gehouden verkiezingen is het SWS als experiment en met veel succes toegepast in veel 
Nederlandse gemeenten. Ook onze gemeente heeft driemaal deelgenomen aan het experiment en zowel 
de gemeente als de kiezer heeft dat als zeer positief ervaren. Met name de vrije keuze van stembureau 
en de inzet van mobiele stembureau’s ( stembureau in het gemeentehuis en de stembus) is succesvol 
geweest.  
 
Het besluit  vam het Ministerie van BZK is dan ook het SWS landelijk in te voeren. Dit brengt een wijziging 
in de Kieswet met zich mee. In afwachting van de landelijke invoering en de wijziging van de Kieswet 
heeft het Ministerie van BZK besloten dat gemeenten SWS in experimentele vorm, basis van de 
Experimentenwet Kiezen op Afstand, kunnen blijven toepassen indien zij dit  wensen  Dit tot de landelijke 
invoering definitief is.  
De staatssacreatris roept daarom de gemeenten op om mee te doen aan SWS. De geplande 
eerstvolgende verkiezing is de verkiezing voor het Europees Parlement op 4 juni 2009.  

Vervolgprocedure 

Er worden een aantal veranderingen in het experiment doorgevoerd ten opzichte van de eerder gehouden 
experimenten. Deze veranderingen hebben betrekking op de stempas, de termijn waarin een 
vervangende stempas kan worden aangevraagd en de invoering van de identificatieplicht bij het stemmen.   
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Stempas 
Voor de geplande eerst volgende verkiezingen (4 juni 2009) wordt landelijk één model stempas 
voorgeschreven. Deze wordt voorzien van echtheidskenmerken.  De stempas wordt eenmalig verstrekt. 
Bij verlies kan de kiezer een vervangende stempas aanvragen. Zonder stempas kan de kiezer zijn stem 
niet uitbrengen. 
 
Aanvraagperiode vervangende stempas 
In het Tijdelijke Experimentenbesluit Kiezen op Afstand wordt opgenomen dat de kiezer tot en met de 
tweede dag voor de verkiezingen een vervangende stempas kan verkrijgen. Dit was tot nu niet vastgelegd 
en de gemeenten konden daar zelf een termijn voor vaststellen binnen bepaalde grenzen. 

Identificatieplicht 
Om te kunnen vaststellen of degene die de stempas gebruikt ook de kiesgerechtigde is, wordt de 
identificatieplicht, als onderdeel van het experiment, ingevoerd. Vooruitlopend op de wettelijke regeling 
wordt de identificatieplicht geregeld in het Experimentenbesluit. Voor wat betreft de toegestane 
identiteitsbewijzen wordt aangesloten bij de bepalingen in de Wet op de identificatieplicht. 

Gevraagd besluit 
Instemmen om deel te nemen aan het experiment "Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal" tot SWS 
landelijk wordt ingevoerd en de Kieswet daarop wordt aangepast. 

 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen burgemeester. 
 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 


