
Taken bij inclusieve stembureaus voor Prokkelduo’s 

In dit overzicht vertellen we welke 

taken/mogelijkheden er op een stembureau zijn. 

Overleg met elkaar én met de gemeente wat jullie 

kunnen en willen doen. Het kan zijn dat je beiden een 

aparte taak doet of samen één taak. In de training die 

je volgt, komt ook alles wat je hieronder leest aan 

bod. Alvast veel plezier gewenst en vergeet niet om 

zelf ook te stemmen! 

Ook als je als ‘starter’ gaat kijken bij een stembureau of juist helemaal alleen de taken gaat doen, is 

het handig de informatie hieronder door te lezen. 

Voorbereiding 

Iedereen die bij een stembureau zit, doet dit als vrijwilliger. Het kan gebeuren dat je een kleine 

vergoeding krijgt. Dat verschilt per gemeente. 

Als lid van het stembureau kun je verschillende taken uitvoeren. Per gemeente kan de verdeling van 

de taken iets verschillen. 

In de kieswet staat dat iedereen die in een stembureau helpt een training moet hebben gevolgd. De 

gemeente bepaalt zelf wat die training is. De meeste gemeenten geven medewerkers van een 

stembureau vooraf een gratis training. Vaak is die via internet te volgen. De Prokkelduo’s die vorige 

jaren mee hebben gedaan als stembureaulid hebben allemaal die training gedaan. Sommigen hebben 

het alleen gedaan, maar de meesten samen met hun maatje. 

Stichting Prokkel organiseert ook online trainingen. Daaraan kun je ook meedoen.  

 Je moet daarnaast ook de training van de gemeente doen. De trainingen van stichting Prokkel, die in 

januari zijn, zijn een soort voorbereiding op de training van de gemeente. De trainingen van stichting 

Prokkel die begin maart zijn, zijn een soort opfriscursus.  

De taken op de dag zelf 

Bij de ingang: 

Hieronder staan de werkzaamheden zoals die bij de vorige verkiezingen golden en waarschijnlijk ook 

op 15 maart 2023. Het kan zijn dat meerdere personen deze taken doen, bijvoorbeeld omdat iemand 

buiten staat en een ander binnen. 

 Je beoordeelt of er genoeg ruimte in het stemlokaal is om een nieuwe kiezer binnen te laten. 

Zo niet dan vraag je aan de kiezer om even buiten te wachten. 

 Je wijst op eventuele coronaregels als die gelden. 

 Je legt uit hoe de looproute is (soms is het meteen duidelijk, dan hoeft het niet uitgelegd te 

worden). 

 Misschien sta je verderop in het stemlokaal en dan is het jouw taak om de weg te wijzen. 



Achter de tafel 

Bij elk stembureau zitten er drie mensen achter de tafel die elk een eigen taak hebben. Zij worden 

halverwege de dag afgewisseld. In de training leer je meer over de verschillende 

identiteitsdocumenten en hoe je kunt zien of een stempas geldig is. Ook wordt er uitgelegd hoe een 

persoon namens iemand anders mag stemmen. Hieronder staan de taken alvast uitgelegd. 

 Controle van de identiteit van de kiezer aan de hand van een identiteitsdocument (paspoort, 

rijbewijs, ID-kaart. 

 De stempas in ontvangst nemen en controleren op echtheid. 

 Controle of het stempasnummer voorkomt in het register van ongeldige stempassen en de kiezer 

informeren. 

 Een stembiljet en een rood potlood geven aan de kiezer. 

 Soms zorgen ook de mensen achter de tafel dat het stembiljet in de juiste stembus terecht komt.  

Naast de stembus  

Het kan zijn dat er apart iemand bij de stembus staat. Deze vrijwilliger zorgt ervoor dat de kiezer het 

stembiljet in de bus doet. Het kan gebeuren dat iemand een vraag heeft over het invullen. Als je het 

antwoord hierop niet weet, kun je overleggen met de andere vrijwilligers op het stembureau. 

Stemmen tellen 

Als het stembureau is gesloten voor kiezers, moeten de stemmen geteld gaan worden. Allereerst 

moeten alle stembiljetten opengevouwen worden. Ze worden op aparte stapels gelegd. In de 

training leer je hoe het tellen precies gaat. Daarin wordt ook verteld over het noteren van de 

stemmen en wat er met de stembiljetten gebeurt.  

Daarna 

Als de dag of het dagdeel dat je helpt erop zit, kun je genieten van je werk. Je hebt een mooie 

bijdrage geleverd aan het stemmen in Nederland. Via de televisie, radio en internet kun je de 

uitslagen van de verkiezingen volgen. 


