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Inleiding

Dit protocol is bestemd voor het centraal stembureau dat de uitkomsten in het proces-verbaal van het 
briefstembureau onderzoekt op grond van het artikel P 1d van de Kieswet. Het doel van het 
controleprotocol is dat het centraal stembureau ervan overtuigd raakt dat er met de voorliggende 
stukken een betrouwbare uitslag is vast te stellen. 

In dit controleprotocol wordt aangegeven hoe dit onderzoek plaatsvindt. Hiermee kan het centraal 
stembureau zo objectief mogelijk beoordelen of het nodig is het briefstembureau te vragen nader 
onderzoek te doen en zo nodig over te gaan tot een nieuwe stemopneming (P1e Kieswet). 

Het controleprotocol maakt aan het briefstembureau duidelijk aan de hand van welke criteria zijn werk 
wordt beoordeeld. Bij andere centrale stembureaus vindt ook een controle op de optellingen en 
zetelverdeling plaats, maar omdat bij de verkiezing van het kiescollege niet-ingezetenen geen voor die 
verkiezing aangepaste programmatuur gebruikt wordt om dit te doen, is de controle hierop niet van 
toepassing. 

Controles op het briefstembureau

De werkzaamheden voor de controles op het briefstembureau bestaan uit twee onderdelen: 

1. Onverklaarde verschillen tussen het aantal toegelaten kiezers en getelde stembiljetten.
2. Overige mogelijke fouten in de stemopneming. 

Het centraal stembureau controleert of het briefstembureau heeft gehandeld zoals 
voorgeschreven in de wet en doet daarvan verslag in de bijlage 2 van het proces-verbaal van het 
centraal stembureau (model P 22-3).
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Onderdeel 1

1. Controle telverschillen tussen toegelaten kiezers en getelde stembiljetten 

Het centraal stembureau doet onderzoek in het proces-verbaal van de stemopneming (Model N 29-2) bij een 
briefstembureau naar onverklaarde verschillen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde 
stembiljetten. 

• Controleer hoeveel kiezers er zijn toegelaten in rubriek 2 van het proces-verbaal van de stemming van 
het briefstembureau (Model N 29-1).

• Controleer of dit overeenkomt met de aantallen in rubriek 2 en 3 van het proces-verbaal van de 
stemopneming van het briefstembureau (Model N 29-2).

• Controleer of hier een verklaring voor wordt gegeven in rubriek 4 en of de optelling klopt. 
 - Zo niet, dan verzoekt het centraal stembureau het briefstembureau alsnog nader onderzoek 

te doen en opnieuw te tellen.
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Onderdeel 2

2. Overige mogelijke fouten in de stemopneming

Naast de meldingen die het centraal stembureau van kiezers ontvangt over mogelijke fouten voert het 
centraal stembureau zelf een aantal controles uit bij de uitslag van het briefstembureau die kunnen wijzen op 
mogelijke fouten. Het gaat om de volgende uitslagen: 

• Een percentage van 3% of meer ongeldige stemmen. 
• Een percentage van 3% of meer blanco stemmen. 
 
Deze uitslagen duiden mogelijk op een fout, maar hoeven niet altijd te betekenen dat er een fout is 
gemaakt. Hoge percentages ongeldige of blanco stemmen kunnen echter wijzen op 
beoordelingsfouten van het briefstembureau. 

Stap 1 – vaststellen of er een opmerkelijke uitslag is

• Bereken hoeveel stemmen 3% van het aantal getelde stembiljetten is.
• Stel vast of het briefstembureau meer dan dit aantal ongeldige stemmen heeft. 
• Stel vast of het briefstembureau meer dan dit aantal blanco stemmen heeft.

Stap 2 – verzoek tot nader onderzoek

• Heeft het briefstembureau meer dan 3% ongeldige stemmen zonder dat opnieuw geteld is of 
onderzoek naar is gedaan? Neem contact op met het briefstembureau met het verzoek nader 
onderzoek te doen.

• Heeft het briefstembureau meer dan 3% blanco stemmen zonder dat er opnieuw geteld is of 
onderzoek naar is gedaan? Neem contact op met het briefstembureau met het verzoek nader 
onderzoek te doen.

• Doe verslag van de uitvoering van het controleprotocol in bijlage 2 van het proces-verbaal van 
het centraal stembureau (model P 22-3).




