
Instructie controleurs stembureau 

 

Beste vrijwilliger, 

Geweldig dat je je hebt aangemeld als controleur bij de verkiezingen van 15 maart 

aanstaande! 

Om ervoor te zorgen dat je weet wat er van je verwacht wordt op de 15e, is het 

belangrijk dat je onderstaande informatie goed doorneemt.  

Ook op onze website kun je nuttige informatie vinden. Heb je daarna nog vragen, 

stuur ons dan een mail.  

 

Algemeen 

Op 15 maart sluiten de stembussen in bijna alle 8112 stembureaus om 21h00. Dat 

betekent dat er na 21h00 geen stem meer kan worden uitgebracht. De deuren van 

de stemlokalen blijven echter wel geopend, voor alle burgers die aanwezig willen 

zijn bij het telproces. Probeer in elk geval aanwezig te zijn voordat de stemlokalen 

gaan sluiten. Bij binnenkomst meld je je bij de voorzitter als waarnemer (controleur) 

van het telproces. Je bent niet verplicht je te identificeren.   

Natuurlijk is het altijd zinvol om eerder op de dag al het stemproces te monitoren, 

mocht je daarvoor tijd hebben. In de voorlichtingsvideo die we je hebben gestuurd 

(en die ook op de website te vinden is), leer je meer over de zaken waarop je in het 

stemlokaal kunt letten.  

Ook op16 maart overdag hebben we vrijwilligers nodig. Daarover lees je verderop in 

de instructie nog meer.  

Onze organisatie heeft in sommige gemeentes een teamleider aangesteld. Deze 

werkt op 15 maart zelf ook als controleur. Als er in jouw gemeente een teamleider 

aan het werk is, zal hij/ zij je op de hoogte houden van eventuele aanvullende 

instructies of last-minute wijzigingen en dergelijke. Als er geen teamleider is, ontvang 

je benodigde informatie gewoon van ons, via de mail. Houd dus voor de zekerheid 

op deze dag ook je mailbox in de gaten. 

Zijn jullie met meer controleurs namens onze organisatie op dezelfde stemlocatie 

aanwezig? Probeer dan te verspreiden over verschillende stemlocaties in jullie 

gemeente, om onze dekking te vergroten.   

 

Het telproces 

Zodra het stemlokaal haar deuren sluit, wordt gestart met het tellen van alle 

uitgebrachte stemmen. In de meeste stemlokalen worden alleen de stemmen op 

partijniveau geteld (en gebeurt het tellen van het aantal stemmen op 

kandidaatniveau later en op een andere plek). In sommige stemlokalen worden 



echter de stemmen zowel op partij- als kandidaatniveau geteld (dit kan het geval 

zijn in een klein stemlokaal waar maar weinig stemmen uitgebracht zijn, waardoor er 

voldoende tijd is om direct beide te doen). Voor onze controle richten we ons op de 

stemmen op partijniveau, dus als er in jouw stembureau niet op kandidaatniveau 

wordt geteld, dan is dat niet erg.  

Het tellen gaat volgens het “meer-ogenprincipe”, wat wil zeggen dat er altijd 

minstens 2 personen samen dezelfde stembiljetten tellen. Zo wordt de kans op 

fouten of fraude verkleind. De getelde stemmen worden mondeling aan de 

voorzitter van het stemlokaal doorgegeven. De voorzitter noteert alle doorgegeven 

aantallen en maakt hiervan een zogeheten “proces-verbaal” (kortweg “PV”) op. 

Een voorbeeld van hoe een PV eruitziet, vind je hier.  

Tot slot gaan alle stemmen, samen met alle overgebleven niet-gebruikte 

stembiljetten, terug in de stemcontainer en wordt deze vergrendeld (doorgaans met 

een hang- of cijferslot).  

 

Jouw taken 

• Tijdens de telling van alle stemmen is het allerbelangrijkst dat er over de 

schouder van de voorzitter meegekeken wordt om te controleren of hij/zij de 

getallen die door de tellers mondeling aan hem/haar doorgegeven worden, 

correct noteert en in het PV invoert.  

 

• Als je met meer vrijwilligers bent, kunnen sommigen ondertussen rondlopen 

om te kijken of ook het tellen van de stemmen volgens de regels verloopt.  

 

• Wanneer het PV is opgemaakt, kun je er een kopie van vragen. Als er geen 

kopieermachine aanwezig is, moet je met je telefoon foto’s maken van het 

PV.  

➢ Goed om te weten: je hebt het recht om een kopie van het PV te vragen. 

Wanneer het om wat voor reden dan ook niet mogelijk is om jou een 

kopie te verstrekken, dan heb je het recht om van het PV foto’s te maken. 

Een uitzondering daarop is de laatste pagina van het PV, waarop de 

namen en handtekeningen van alle stembureaumedewerkers staan. Van 

deze pagina mag vanwege privacywetgeving geen kopie of foto worden 

gemaakt. 

   

• Maak tot slot een foto van de container waarin alle stembiljetten worden 

opgeslagen na de telling. Als de container van een nummer of markering is 

voorzien, fotografeer deze dan. Heeft de container geen nummer of speciale 

markering, noteer deze informatie dan.  

 

• Na 15 maart zal je een bericht ontvangen wanneer je ons de kopieën of 

foto’s (van het PV, de stemcontainer en eventueel andere zaken die je hebt 

vastgelegd) kan toesturen. Omdat het landelijk om heel veel bestanden gaat 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/20/model-n-10-1


die allemaal in ons systeem verwerkt moeten worden, zal dit gefaseerd 

gebeuren.  

 

 

Belangrijke aandachtspunten  

• Het is niet toegestaan om op je kleding of accessoires (zoals buttons, petten, 

tassen etc.) uitingen van of verwijzingen naar politieke partijen te dragen. 

Doe je dit wel, dan zal je de toegang tot het stemlokaal worden ontzegd. 

Ook andere “activistische” uitingen (hoe vredelievend ook) worden niet 

getolereerd. Kom dus in neutrale kleding zonder leuzen, en laat de bekende 

gele paraplu’s en hartjesballonnen en dergelijke thuis.  

 

• Het is belangrijk dat je zorgt voor een kopie of foto’s van het PV. Deze bestaat 

overigens uit meerdere pagina’s. Zorg dat je foto’s of kopieën van alle 

pagina’s hebt (en niet alleen het voorblad). Zoals eerder gezegd mag de 

laatste pagina (met de namen en handtekeningen) niet worden 

gefotografeerd. Deze laat je achterwege.     

 

• Let er bij het maken van de foto’s op, dat de foto’s niet wazig zijn en dat elke 

pagina van het PV volledig in beeld is, zodat alle belangrijke elementen 

herkenbaar en goed leesbaar zijn. 

 

• Zijn er andere zaken of situaties die volgens jou mogelijk duiden op 

onregelmatigheden? Meld dit dan direct bij de voorzitter. Hij of zij is namelijk, 

in lijn met het protocol, verplicht om jouw bezwaar op te nemen in het PV. Als 

de voorzitter weigert dit te doen, registreer dit dan, eventueel middels foto’s 

en/of filmopnames. Blijf altijd rustig en beleefd. Je kan ons ook een mail sturen 

(vergeet daarin niet aan te geven in welke gemeente en bij welk stembureau 

de situatie zich voordoet).    

 

• Bij het maken van foto- of filmopnames is het niet toegestaan om de andere 

stembureaumedewerkers (inclusief de voorzitter) herkenbaar in beeld te 

brengen. Vermijd dit dus, om problemen te voorkomen.  

 

• Bewaar de gemaakte foto’s en eventuele filmopnames, ook nadat de 

verkiezingsuitslagen eenmaal bekendgemaakt zijn en zelfs nadat je ze naar 

ons hebt opgestuurd. Jouw foto’s bevatten namelijk een datum- en 

tijdstempel, welke absoluut noodzakelijk zijn om als bewijslast te dienen 

(mocht dit aan de orde komen). Stel ze dus veilig en zet ze desnoods op een 

USB-stick!  

 

Omgang met stembureaumedewerkers 

Net als jij doneren de aanwezige stembureaumedewerkers hun vrije tijd om ervoor 

te zorgen dat het stemproces eerlijk en ordentelijk verloopt. Ook zij proberen het 



stemproces op een goede manier te begeleiden. Streef naar een goede 

samenwerking.  

Blijf te allen tijde vriendelijk en professioneel, ook als je onregelmatigheden 

constateert of bij andere onverwachte of onprettige situaties. En wat er ook 

gebeurt, zorg ervoor dat je op geen enkele wijze het verloop van het stem- of 

telproces verstoort. Als je twijfelt over wat te doen in een afwijkende situatie, kun je 

je vraag stellen aan een andere stembureaumedewerker. Misschien kan hij/ zij je 

uitleg geven. Kom je er op die manier niet uit, zoek of je het antwoord op jouw 

vraag kan vinden in de informatie die je van ons hebt ontvangen (en die ook op 

onze website terug te vinden is). Als je antwoord daar niet tussen staat, stuur ons dan 

een mail. We zullen proberen deze direct te beantwoorden. 

We gaan er niet vanuit, maar het zou kunnen gebeuren dat 

stembureaumedewerkers, of andere aanwezigen in het gebouw, afwijzend 

reageren op jouw aanwezigheid als controleur. Blijf ook in dat geval altijd rustig en 

beleefd en neutraliseer de situatie. Kom je er niet uit? Stuur ons dan een mail 

(vergeet niet om te vermelden in welke gemeente en bij welke stemlocatie de 

situatie zich voordoet). We zullen proberen jouw mail direct te beantwoorden. 

 

Tot slot 

• Zorg dat je je (volledig opgeladen) mobiele telefoon (en zo nodig acculader) 

bij je hebt 

 

• Houd er rekening mee dat het proces van stemmen tellen en het opmaken 

van het PV zeker twee uur kunnen duren en dat je mogelijk pas rond of na 

23h00 klaar zult zijn. 

      

• Vergeet niet om vóór 21h00 ook zelf je stem nog uit te brengen! 

 

• Heb je 16 maart ook nog tijd om je in te zetten voor een eerlijk verloop van 

deze verkiezingen? Lees dan nog even verder zodat je kunt zien wat jij kan 

doen!  

 

Een belangrijke taak op 16 maart 

Elke gemeente heeft meerdere stemlokalen. De PV’s van al die stemlokalen worden 

op 15 maart ’s avonds laat (nadat jouw taak erop zit) naar het centrale stembureau 

van de gemeente gebracht. Op 16 maart worden daar al deze PV’s gedurende 

enkele uren ter inzage aangeboden.  

Omdat we niet voor alle stemlokalen van Nederland controleurs hebben, is het dus 

belangrijk dat op 16 maart zoveel mogelijk PV’s in het centrale stembureau 

gefotografeerd (of gekopieerd) worden.  

 



 

Wat vragen we je dus concreet? 

- Bel z.s.m. je gemeentehuis om te vragen waar de PV’s op 16 maart ter inzage 

worden aangeboden (vaak is dat het gemeentehuis zelf, maar niet altijd) en vanaf 

(en tot) hoe laat. 

- Zorg dat je er op tijd bent en probeer zoveel mogelijk PV’s te fotograferen. Jij 

bepaalt zelf welke je kiest. Bewaar alle foto’s goed! 

- Zijn er nog andere controleurs aanwezig die hetzelfde komen doen? Stem dan 

even onderling af zodat jullie niet dezelfde PV’s fotograferen. Hoe meer 

verschillende PV’s we van elke gemeente kunnen verzamelen, hoe beter.  

- Stuur een mail naar info@controle-verkiezingen.nl. In het onderwerp van de mail 

schrijf je: 16/03 + de naam van jouw gemeente. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk 

contact met je op.   

 

 

Alvast veel dank voor je tijd en inzet! 

Samen zorgen we ervoor dat elke stem telt! 

 
 

 

Web: www.controle-verkiezingen.nl 

Mail: info@controle-verkiezingen.nl 
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