
Het tellen van de stemmen: 
hoe gaat dat? 

Op 14 maart & 15 maart 2022

U kunt vervroegd stemmen in een aantal stemlokalen 
tussen 7.30 en 21.00 uur. Na 21.00 uur blijven de stem
bussen met daarin de stembiljetten gesloten. Alleen de 
stempassen en volmachten worden geteld. 

• De gemeente vervoert de stembussen, stempassen en 
volmachten naar een veilige opslag. De sleutel van elke 
stembus wordt apart vervoerd. 

• Het vervoer van de spullen gebeurt altijd door minimaal 
twee personen. 

• De stemmen die op maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn 
uitgebracht, worden op woensdag 16 maart overdag 
geteld. U mag daarbij zijn. 

• U ontvangt van de gemeente een overzicht met de 
locaties, data en openingstijden van de stembureaus  
en tellocaties. 

Op 16 maart 2022 

U kunt stemmen tussen 7.30 en 21.00 uur.

• Overdag worden de stemmen geteld die op 14 en  
15 maart zijn uitgebracht. De uitkomst van de telling 
wordt na 21.00 uur bekendgemaakt.

• Om 21.00 uur starten de stembureaus met het tellen van 
de stemmen die zijn uitgebracht op woensdag 16 maart. 

• Sommige gemeenten doen mee aan een experiment 
centraal tellen. In die gemeenten tellen de stembureaus 
op woensdag 16 maart alleen het aantal stemmen per 
lijst. De stemmen per kandidaat worden op donderdag  
17 maart geteld.

• Goed om te weten: u mag bij alle telmomenten  
aanwezig zijn.

Hoe worden de stemmen geteld?

De leden van het stembureau:

1. Tellen alle stempassen en volmachten  
(het aantal toegelaten kiezers).

2. Openen en legen de stembus.

3. Vouwen de stembiljetten open.

4. Sorteren de stembiljetten per lijst en vervolgens  
per kandidaat.

5. Tellen het aantal stemmen per lijst en per kandidaat.

6. Tellen het aantal blanco en ongeldige stemmen.

De voorzitter:

7. Rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit.  
Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten 
kiezers. Als deze aantallen niet gelijk zijn, wordt er 
opnieuw geteld. Als het stembureau een telling niet 
kloppend krijgt, maakt het daarvan een aantekening  
in het procesverbaal.

8. Noteert alle aantallen op het procesverbaal.  
Net als eventuele bezwaren van kiezers.

Kijk voor meer informatie op elkestemtelt.nl  
of op de website van uw gemeente.

Wat gebeurt er na het tellen van de stemmen? 

1. De gemeente ontvangt alle processenverbaal van  
de stembureaus. 

2. De gemeente telt de uitslagen van alle stembureaus  
bij elkaar op.

3. De gemeente publiceert de processenverbaal met 
daarin de aantallen per stembureau op de website. Dit  
gebeurt zo snel mogelijk na het optellen van de stem
men. U vindt deze processenverbaal ook via  
www.kiesraad.nl. 

4. Op maandag 21 maart stelt het gemeentelijk centraal 
stembureau tijdens een openbare zitting de definitieve 
uitslag en de zetel verdeling vast.

5. Op woensdag 30 maart treden de zittende gemeente
raadsleden af en volgt de installatie van de nieuwe leden 
van de gemeenteraad. Vanwege een gemeentelijke 
herindeling wordt de nieuwe raad van de gemeente 
Amsterdam al op 24 maart geïnstalleerd.

Welke regels gelden er bij het tellen?

• Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom 
om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.

• Het tellen wordt uitsluitend verricht door leden van het 
stembureau en tellers die zijn benoemd of aangewezen 
door de gemeente. 

• Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen 
van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van 
het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in 
het procesverbaal.

• U mag het telproces en de stembureauleden niet 
hinderen.

• U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken. 

• U mag een foto maken van het procesverbaal met 
daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces 
verbaal is ondertekend door de leden van het stem 
bureau. Er mogen geen foto’s worden gemaakt van de 
handtekeningen van de leden van het stembureau.


