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Het hoofdstembureau (HSB) heeft tot taak het optellen van de uitkomsten van de gemeentelijke stembureaus (GSB’s) in  
de desbetreffende kieskring. In deze factsheet leest u meer informatie over de samenstelling van het hoofdstembureau (HSB)  
en de organisatie van de zitting van dit HSB.

Wanneer is er wel of geen HSB?
• Bij de volgende verkiezingen is er géén HSB:

• verkiezingen voor provinciale staten in provincies met één kieskring;
• verkiezingen voor waterschappen;
• verkiezingen voor gemeenteraden.

• Tot 1 januari 2023 viel bij deze verkiezingen het HSB samen met het CSB.
• Bij de volgende verkiezingen is er wél een HSB:

• verkiezingen voor provinciale staten in provincies met meer dan één kieskring;
• verkiezingen voor de Tweede Kamer;
• verkiezingen voor het Europees Parlement.

• De HSB’s voor provinciale statenverkiezingen in provincies met meer dan één kieskring worden ingesteld door gedeputeerde staten. 
Provinciale staten wijzen de gemeente aan waar het HSB is gevestigd.

Uit welke leden bestaat het HSB?
• Het HSB bestaat uit vijf leden, van wie er één voorzitter en één plaatsvervangend voorzitter is.
• De leden van het HSB worden voor elke specifieke verkiezing opnieuw benoemd.
• De benoeming gebeurt door het college van B&W van de gemeente waar het HSB wordt ingesteld. 
• Let op: dat is een andere werkwijze dan voorheen. Tot 1 januari 2023 werden de HSB-leden voor vier jaar benoemd, door de minister 

van BZK (bij Tweede Kamerverkiezingen) of gedeputeerde staten (bij provinciale statenverkiezingen).
• Vanaf 1 januari 2023 benoemt het college van B&W van de aangewezen gemeente de leden van het HSB. 

Welke eisen gelden er voor leden van het HSB?
Voor leden van het HSB geldt de eis dat zij:
• op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn;
• geen kandidaat zijn voor de betreffende verkiezing of lid zijn van het orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden;
• geen lid zijn van een stembureau, het GSB of het CSB voor dezelfde verkiezing;
• niet uit het kiesrecht zijn ontzet;
• als lid van een HSB bij een vorige verkiezing niet hebben gehandeld of een handeling hebben nagelaten in strijd met de Kieswet.
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Zitting hoofdstembureau (HSB)
• Het HSB houdt bij de bovengenoemde verkiezingen op de vijfde dag na de stemming om 10:00 uur zijn zitting. Dat is dus 

op de maandag na de stemming. Bij Europees Parlementsverkiezingen is de zitting op de dinsdag na de stemming.
• Deze zitting is niet openbaar. Er is dus ook geen gelegenheid voor kiezers om bezwaren in te brengen.
• Tijdens deze zitting stelt het HSB de uitkomsten van de telling op kieskringniveau vast. 
• De voorbereidingen voor deze zitting kunnen desgewenst eerder aanvangen.
• Het vaststellen van de uitkomsten op kieskringniveau gebeurt aan de hand van 3 stappen.

STAP 1 CONTROLE VERZENDING DIGITALE BESTAND VOLGENS VOORSCHRIFTEN

• Het HSB controleert of het digitale bestand met de uitkomsten van de telling op gemeenteniveau is verzonden volgens de 
voorschriften:
• Elk bestand met digitale uitkomsten op gemeenteniveau (GSB) moet op zodanige wijze zijn verzonden dat het HSB de 

authenticiteit ervan kan vaststellen.
• Als het bestand is verzonden via het digitale overdrachtsplatform van de VNG en de Kiesraad, wordt de authenticiteit van 

het bestand door OSV gecontroleerd bij het inlezen daarvan.
• Komt het digitale bestand langs een andere weg bij het HSB? Dan moet het HSB de authenticiteit ervan controleren, door 

na te gaan of het bestand is voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening.
• Is het bestand niet volgens de voorschriften verzonden, dan verzoekt het HSB de burgemeester van de desbetreffende 

gemeente om dat alsnog te doen.

STAP 2 OPTELLEN VAN DE UITKOMSTEN VAN DE GSB’S

• Het HSB telt de uitkomsten van de GSB’s binnen zijn kieskring bij elkaar op. Dat doet het HSB met behulp van programmatuur 
(OSV).

• Het HSB moet de juiste werking van OSV controleren aan de hand van een door de Kiesraad opgesteld controleprotocol, waarin 
de controles zijn omschreven. Uiterlijk op de dag van de kandidaatsteling maakt de Kiesraad dit controleprotocol bekend.

STAP 3 VASTSTELLEN UITKOMST OP KIESKRINGNIVEAU

• Vervolgens stelt het HSB de uitkomst op kieskringniveau vast.
• Aan het einde van zijn zitting maakt het HSB van al zijn werkzaamheden een proces-verbaal op (Model O 7), dat door de 

leden wordt ondertekend.
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Fouten of vermoedens van fouten?
• Het kan zijn dat het HSB tijdens zijn werkzaamheden constateert (of een vermoeden krijgt) dat in het proces-verbaal 

van een of meer GSB’s een of meer fouten staan. Het HSB noteert dat dan in zijn proces-verbaal (rubriek 5 van 
model O 7).
• Van een fout is bijvoorbeeld sprake als een of meer aantallen uit het proces-verbaal niet overeenkomen met 

de aantallen die het GSB heeft ingevoerd in de programmatuur (zoals weergegeven in het digitale bestand dat 
het HSB van het GSB heeft ontvangen). Het HSB neemt dan in zijn proces-verbaal de aantallen over vanaf het 
papieren proces-verbaal en niet vanuit het digitale bestand.

• Het HSB hoeft zelf niet met deze fout (of vermoeden van een fout) aan de slag. Na de zitting van het HSB zal het CSB 
beslissen dat het desbetreffende GSB opnieuw in openbare zitting bijeen moet komen, om de (vermeende) fout te 
onderzoeken en, zo nodig, te corrigeren (zie factsheet 11).

• Als het GSB inderdaad een of meer fouten corrigeert, hoeft het HSB vervolgens niet opnieuw een kieskringtotaal vast 
te stellen. Het GSB stuurt het corrigendum bij zijn proces-verbaal in dat geval namelijk rechtstreeks naar het CSB. 
Het CSB stelt vervolgens een corrigendum vast bij het proces-verbaal van het HSB. Het HSB houdt dan dus 
geen nieuwe zitting.

• Als het CSB een corrigendum bij het proces-verbaal van een HSB vaststelt, zal de burgemeester van de gemeente 
waar het HSB zitting heeft het corrigendum wel nog moeten publiceren op de eigen website. Daar staat immers 
nog steeds het oude, ongecorrigeerde proces-verbaal gepubliceerd. Het oude proces-verbaal wordt niet verwijderd. 
Voor informatie over de openbaarmaking van het corrigendum en het verbeterde proces-verbaal, zie onderaan 
deze factsheet.

Na de zitting van het HSB vinden de volgende stappen plaats:

Openbaarmaking proces-verbaal HSB en terinzagelegging
• Onmiddellijk na de zitting maakt de burgemeester van de gemeente waar het HSB zitting heeft, het proces-verbaal van het HSB 

elektronisch openbaar op de gemeentelijke website.
• Ook wordt een afschrift van het proces-verbaal van het HSB op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegd totdat over de toelating van 

de gekozenen is beslist.

Overdracht stukken aan het centraal stembureau (CSB)
• Na de openbaarmaking en terinzagelegging, brengt de burgemeester alle documenten die het HSB heeft ontvangen van de gemeen-

ten binnen zijn kieskring, plús het proces-verbaal van het HSB zelf, naar het CSB.
• Ook het digitale bestand met uitslaggegevens wordt aan het CSB verstrekt.

Eventueel: openbaarmaking corrigendum bij proces-verbaal HSB
Als het CSB later een corrigendum vaststelt bij het proces-verbaal van een HSB, is het belangrijk dat de burgemeester van de gemeente 
waar het HSB zitting heeft vervolgens – naast het oorspronkelijke proces-verbaal van het HSB – zo spoedig mogelijk ook het corrigen-
dum openbaar maakt. Dat gebeurt als volgt:
• Het CSB stelt een corrigendum op bij het proces-verbaal van het HSB, dat door de voorzitter van het CSB wordt ondertekend.
• De voorzitter van het CSB maakt op het originele proces-verbaal van het HSB een aantekening van het bestaan van het corrigendum.
• Het CSB maakt vervolgens een kopie van het originele proces-verbaal van het HSB (met daarop de genoemde aantekening) en van het 

opgestelde corrigendum.
• Het CSB verstrekt deze kopieën zo spoedig mogelijk aan de burgemeester van de gemeente waar het HSB zitting heeft.
• De burgemeester maakt het proces-verbaal met de aantekening én het corrigendum zo spoedig mogelijk elektronisch openbaar.
• Op de website wordt het eerder gepubliceerde bestand niet vervangen, maar wordt het nieuwe bestand toegevoegd.
• Ook legt de burgemeester het verbeterde proces-verbaal, met corrigendum, ter inzage.


