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Kernboodschap  Tijdens de Tweede Kamer Verkiezingen van 17 maart 2021 kan er al op 15 en 16 

maart gestemd worden. Al deze stemmen, incl. de stemmen per brief, kunnen op 

17 maart in de ochtend geteld worden op een separaat ‘telbureau’ door een 

voorzitter en minstens 3 stembureau-leden. Omdat het hier alleen gaat om het 

tellen van stemmen en niet om de normale werkzaamheden van voorzitter en 

stembureau-leden op een stembureau, is het reëel om de gebruikelijke 

vergoedingen hierop aan te passen. 

 

Het college besluit om de vergoeding voor de voorzitter op een telbureau vast te 

stellen op € 100 en voor de stem-bureauleden op € 50 per telling. Stembureau-

leden kunnen 2 tellingen doen.  

Het college besluit de voorzitters en leden van stembureaus die op de avond van 

17 maart naar een tellocatie moeten reizen een vervoerskostenvergoeding toe te 

kennen van € 15. 
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Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Uitgaande van vigerend beleid t.a.v. vergoedingen stembureaus:  

een voorzitter ontvangt € 225 de leden € 180 en de tellers € 50. 

Besluit College  

d.d. 9 februari 2021 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 1. Het college besluit om de vergoeding voor de voorzitter op een telbureau vast 

te stellen op € 100 en voor de stem-bureauleden op € 50 per telling, voor 

maximaal 2 tellingen. (De voorzitter mag maar 1 telling doen en moet dan 

weer vervangen worden. Wel moet hij in de avond weer terugkomen om de 

uitslag bekend te maken.) 

 2. Het college besluit de voorzitters en leden van stembureaus die op de avond 

van 17 maart naar een andere locatie moeten reizen een 

vervoerskostenvergoeding toe te kennen van € 15. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

De Tweede Kamerverkiezingen van 2021 vergt extra organisatie i.v.m. de inachtneming van de 

corona-maatregelen. Het is mogelijk gemaakt om op 15 en 16 maart al te stemmen en 70-plussers 

kunnen per brief stemmen. Al deze stemmen worden op 17 maart in de ochtend geteld op een 

separaat ‘telbureau’ door een voorzitter en minstens 3 leden en maximaal 4 tellers. Omdat het hier 

alleen gaat om het tellen van stemmen en niet om de normale werkzaamheden van voorzitter en 

stembureau-leden op een stembureau, is het reëel om de gebruikelijke vergoedingen hierop aan te 

passen. Daarnaast is er niet op alle stembureaus genoeg ruimte om op een veilige manier stemmen 

te kunnen tellen. Daarvoor worden extra tellocaties in gebruik genomen. Hiervoor is het wenselijk 

om de voorzitters en stembureauleden een vervoersvergoeding aan te bieden om naar deze locatie 

reizen. 

 

2. Besluitpunten college 

 

Het College besluit: 

 • Het college besluit om de vergoeding voor de voorzitter op een telbureau vast te stellen op € 100 

en voor de stem-bureauleden op € 50 per telling, voor maximaal 2 tellingen. (De voorzitter mag 

maar 1 telling doen en moet dan weer vervangen worden. Wel moet hij in de avond weer 

terugkomen om de uitslag bekend te maken.) 

 • Het college besluit de voorzitters en leden van stembureaus die op de avond van 17 maart naar 

een andere locatie moeten reizen een vervoerskostenvergoeding toe te kennen van € 15. 

 

 

3. Beoogd resultaat 

  Het belonen van de werkzaamheden op een telbureau is afgestemd op de aard van de 

werkzaamheden 

  De vergoeding past binnen het budget 

  Mensen die naar een andere locatie moeten in staat stellen dat te doen, zonder dat zij eigen 

kosten daarvoor maken. 

 

4. Argumenten 

 

De vergoeding is naar verhouding en redelijk t.a.v. de aard van de werkzaamheden 

De werkzaamheden op een stembureau en een telbureau zijn verschillend. De normale vergoeding 

voor de voorzitter en leden die op 17 maart de gehele dag op een stemlocatie zitting nemen is als 

volgt: een voorzitter ontvangt € 225, de leden € 180 en de tellers € 50. 

Op een telbureau daarentegen wordt alleen geteld en zijn de voorzitter en leden aanwezig zo lang als 

de telling duurt. Dit kan ongeveer 4 uur duren. Daarna schorst de voorzitter de telling waarna de 

stemmen van een ander stembureau geteld kunnen worden. Omdat de werkzaamheden alleen het 

tellen betreffen, en het niet gaat om de andere werkzaamheden op een stembureau, is het redelijk 
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om de vergoeding hierop aan te passen.  

 

Voorzitters en leden van stembureaus waar niet geteld kan worden moeten reizen naar een andere 

locatie voor de telling. Een vervoerskostenvergoeding hiervoor is billijk.  
 

De vergoeding past binnen het budget: kostenraming 

 1. Vergoedingen voor het tellen van voorzitter en leden: 

          € 100 per voorzitters voor 22 telbureaus: € 2.200 

 € 50* per lid x 2 tellingen voor 5 leden per bureau: € 11.000 

 Subtotaal € 13.200 geraamde kosten voor deze vergoedingen. 

 

 2.  Vergoeding vervoerskosten van de stembureau-leden in de avond naar de vervangende 

tellocaties. 

 € 15 voor gemiddeld 5 leden per stembureau voor 40 locaties: € 3.000 

 

Totaal extra geraamde kosten bedragen € 16.200. Deze extra kosten passen in de huidige raming van 

uitgaven voor de verkiezingen.  

 

* Ter vergelijking: een teller op een stembureau ontvangt € 50 voor de gehele verkiezingsavond- en 

nacht. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

De organisatie van de komende Tweede Kamerverkiezing wijkt af van de normale gang van zaken 

rondom verkiezingen. De gemeente moet extra maatregelen nemen om de verkiezingen zo goed 

mogelijk en veilig te organiseren. In de decembercirculaire heeft het Rijk aan de gemeentes extra 

middelen toegewezen voor dit doel. Intern is een projectleider aangewezen welke het toegewezen 

budget beheert. Op die manier wordt zorgvuldigheid omtrent het te besteden budget is 

gewaarborgd. 

 

Het risico bestaat dat als mensen geen vervoerskosten krijgen uitbetaald zij na de stembureauzitting 

niet meer terugkomen voor de telling in de avond. De extra vergoeding voorgesteld in deze nota is 

bedoeld om dit risico te mitigeren.  

 

6. Uitvoering 

De vergoedingen worden aangepast en op de gebruikelijke manier uitbetaald. 

 

7. Bijlagen 

Niet van toepassing 
 

 


