
 
 
 
 
 
 
 
Aan de leden 
 
 
 
 
 

Den Haag, 2 juni 2014 
 
 
 
 
Betreft: procedure bij de benoeming de Nationale ombudsman 
 
 
 
 
1. Stemmen over personen 
De Kamer stemt overeenkomstig de artikelen 74 tot en met 83 van het Reglement van 
Orde. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft bij brief van 20 mei 2014 
(33825, nr. 3) voorgesteld om te benoemen:  
 
De heer mr. G.H.N.L. van Woerkom 
 
De fractie van GroenLinks heeft inmiddels gevraagd om schriftelijke stemming over de 
benoeming, die geagendeerd staat op de stemmingslijst van morgen, dinsdag 3 juni 
2014. 
 
De procedure is als volgt: 
 
2. De stemming 
Allereerst vraagt de Voorzitter de aanwezige leden of zij de presentielijst hebben 
getekend. Vervolgens benoemt zij 4 stemopnemers. Deze stemopnemers nemen 
plaats aan de tafel in het midden van de zaal. Vervolgens verzoekt de Voorzitter de 
bodes de stembriefjes uit te delen. De leden worden geacht op het stembriefje één 
naam te schrijven.  
Niet ingevulde briefjes, briefjes met meerdere namen of onleesbare briefjes zijn 
ongeldig en tellen ook niet mee voor het berekenen van het aantal stemmen dat nodig 
is voor het behalen van de volstrekte meerderheid.  
Vervolgens wordt door de Griffier van ieder lid de naam voorgelezen. De leden dienen  
op die oproep te reageren door op te staan en zich naar het stembureau te begeven, 
waar het stembriefje in de daarvoor bestemde bus wordt geworpen. Zo wordt 
voorkomen dat een lid als afwezig wordt afgekondigd. Ieder lid brengt het stembriefje 
persoonlijk naar de stemopnemers. Om gedrang te voorkomen worden de namen in 
een langzaam tempo afgeroepen. De Voorzitter verzoekt de leden om aan te sluiten bij 
de voorganger. Ook verzoekt zij de leden dringend hun plaats weer in te nemen nadat 
zij hun stem hebben uitgebracht. Voorts wordt het op prijs gesteld dat de leden niet 
door de zaal gaan lopen en de zaal ook niet verlaten, want dat bemoeilijkt de  



overzichtelijkheid. Het stembriefje van de Voorzitter zal door de Kamerbewaarder bij de 
stemopnemers worden gebracht en de stemopnemers zelf zullen aan het slot hun stem 
uitbrengen.  
 
3. De uitslag (de eerste stemronde) 
De eerste stemronde is een vrije ronde. Dat betekent dat de leden hun stem vrij mogen 
uitbrengen op een ieder die voldoet of kan voldoen aan de in de Wet Nationale 
ombudsman genoemde voorwaarden. De voorzitter van het stembureau deelt na de 
telling aan de Kamer mee hoeveel stemmen op de verschillende personen zijn 
uitgebracht. Om te worden benoemd is de volstrekte meerderheid (meer dan de helft 
van de geldig uitgebrachte stemmen)  nodig. De Voorzitter deelt het aantal 
uitgebrachte stemmen mee, het aantal leden dat de presentielijst heeft getekend en het 
aantal van de volstrekte meerderheid en constateert vervolgens of één der personen 
deze volstrekte meerderheid heeft behaald.  
 
4. De tweede stemronde 
Als géén der personen waarop stemmen zijn uitgebracht de volstrekte meerderheid 
heeft behaald wordt overgegaan tot een tweede stemming. Tijdens een tweede 
stemming wordt de procedure van de eerste stemming herhaald echter de stembriefjes 
die de bodes uitdelen hebben een andere kleur. De tweede stemronde is wederom een 
vrije ronde. Dat betekent dat de leden wederom hun stem vrij kunnen uitbrengen. Als 
weer géén der personen de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft 
behaald wordt overgegaan tot de derde stemronde.  
 
5. De derde stemronde  
De derde stemronde vindt plaats tussen de vier personen die bij de tweede stemming 
de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn echter bij de tweede stemming 
slechts op drie of vier personen stemmen uitgebracht, dan vindt de derde stemming 
plaatst tussen de twee personen op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht. 
 
6. De vierde stemronde 
Wanneer ook bij de derde stemming wederom géén volstrekte meerderheid wordt 
verkregen heeft een vierde stemming plaats tussen de twee personen die bij de derde 
stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. 
 
7. Tussenstemming 
Indien bij de tweede of derde stemming niet is uitgemaakt  tussen wie moet worden 
overgestemd heeft er nog een tussenstemming plaats om hierover te beslissen. Indien  
bij een tussenstemming of bij een stemming tussen twee personen de stemmen 
staken, beslist het lot. Hiertoe deponeert één van de leden van het stembureau de 
naambriefjes in één bus. Een andere stemopnemer trekt vervolgens deze briefjes uit 
de bus en leest ze voor. De persoon, op het eerste uitgetrokken naambriefje vermeld, 
is degene die als eerste op de voordracht wordt geplaatst.  
 
De Griffie Plenair/BW 
 

1) Voorbeeld: Er zijn 140 geldige stemmen uitgebracht, om een volstrekte 
meerderheid te hebben verkregen dienen 71 stemmen op een persoon die op 
de aanbevelingslijst voorkomt te zijn uitgebracht. 

 


