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Model N to-t (Wr,66l Proc€s.verbaal van êeo stembur€au

Model N 10.1 (Wr 66)

Proces-verbaal van een stembureau

Waarom een proces-vetbaal?
Met een proces-verbaal legt een sternbureau

verantwoording af voor:
. het verloop van de stemming;
i hel tellgn van de stemmen.

Het ls belangrijk dat een proces-verbaal duidel¡jk

en volledig ls, want op basls van de processen-
verbaal wordl de uitslag van de slemming
vastgesteld. Daarnaast ls het proces-verbaal
openbaar. Dil betekenl dat kiezers het ln de dagen
na de stemming mogen lnzíen. Alle zaken die van
invloed (kunnen) zijn op het resullaat van de

stemming moeten daarom in het proces-verbaal

staan. Klachlen of aanmerkingen van kiezers
bljvoorbeeld ook, ln de wet staat dlt ornschr€vso

als'be¡¡vaar'.

Waarom dlt formuller?
Dlt formulier ls gemaakt om ervoor te zorgen dal
alle slembureaus op dezelfde manlsr €en
proces-verbaal maken. Bovendlen werkt het

formulier als €sn checklist. Als alle ondsrdelen
goed ziJn ingevuld, dan voldoet het proces+erbaal

aan de eisen van de wet. Vul het formulier daarom

correct en zo volledig mggelijk ln. :

l. Stemming

Dit proces-verbaal heefl betrekklng op het referendum over ds wel lol goedkeuring van de

Associatieovereenkornst tussen de Europese Unie en Oekraihe.

Datum slemmlngl 6 april 2016

2. Stembureau

Gemesnte's-Grãvenhâge

Klôskring 12

Adres van het stembureau

Nurnmer van het stembureau 3

Wat rvaren de openingstflden?

f
vn ¡ô,1' Ép¡ r",,Ag, ¡Q.,g uut
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Modsl N fo.l (Urrr 6ô) Procos-verbaal van cen stemburêau

Gegevens stembureaulEden

Voodelly(s) en achternaam steybJreaut¡d

i.
Op welke ltdstippen aanwezlg?

Van
Van

Van
Van

'ttl : Ê..]lltot l_,_¡ : L,_luur.
: L,_ltot l_,_l: [_,_luur.

2.'

.).

{2,h,l1,il,ltotl-,-l: I , luur.
l_Ll: l_,_ltot l_,1 : l_,_l uur.

van lL/J I lLp tror ¿,-f : ¡{Q vur.
Van l-,-1,: l-'-J tol l---l: l-,-luur.

v"n Ê.,Á,¡¿l-,ô | tot Ll,t93 uur.
Van I '_ l: l_,_ltot LL_l ; I , luur.

van t/'$ p ,2¡totl2,2¡,)0,.o1uur.
Vanl_,_l :l_,_l totl.,_l :l , luur.

van 2!,fi :pl-ttotl\A:lÒ Õtuur.
ValL,_l:l*,_ltotl ¡ l:l , luur.

VanL*,_l :L, ltotl , l:l , luur.
Van l_,_l : l_'J lot L,_l :1 , I uur.

iJ

3. Toegelaten kiezers
Hoeveel kiezers mochten gtêmmen rnel een:

- geldlge stempas

- geldig volmachlbawijs (schríftelíjk of via Ingevulde achtertant van

stsmpas of klezerspas)

- geldlge klezerspas (pas om te stemmen ln andere gemeente)

Hoeveel kiezers zijn ertoegelaten tot de stemming?

/t
v

+

z3 (A)

4. Getelde stembiljetten

Hoeveel stembluetten zljn:

- geldlge st€mmen voor dê wet / het verdreg

- geldige stemmen tegen de wet / hel verdrag

- blanco

- ongeldig

Hoeveel stembi{etten z[n er geteld?

I

I

+'a<
(B)
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lrodel N 10-1 (Wrr 66) Proces'verbaal van een slembureau

5. Verschiltussen het aantal toegelaten klezers en het aantal getelde stembilietten

Is çr een vsrschil tussen hst aantal to€gelaten kleze¡s (A) en het aantal gelelde slembiljetten (B)?

t'*"". Ga door mel onderdeel6.

t .ta. Zijn er méér of julst minder slembifetten geteld dan het aantal tosgelet€n kiezers?

n Er z¡jn meerstembl[etten geteld, namellk -* stembifetten

! er ø¡n mlnder stemblljelten getefd, namêllj¡( stemblljetten.

Hoa is het verschll mogeliJk te verklaren?

Kruls een reden aan voor het verschll en geef aan hoe vaak hier sptake van vas.

Het ¡s mogelük om meêrdere vakJes aan lo kruìsen.

Mogel[ke roden voor het verschll

I Klezers die een stemb¡ljel hebben gekregen, hebben loch niet

ggslemd.

tr Er zijn te weinig st€mbl[etten uitgerelkt'

tr Er ziJn te veel stembllielten uitgereikl.

U Er zijn slembl[etten krvljtgeraakt.

tl Gean verklarlng.

tl Andere verklaring. namelijk

Hoe vaak sprake van?

keer

keer

keer

keer

keer

6. Onregelmatigheden

Waren er onregelrnatigheden of bijzonderheden t¡jdens hel stemmen of tildens het tellen van de slemmen?

frttee.
[ .la, Om wat voor onregelmatigheid of biJzonderheid gaat het?

Noteer de onregetmalþheid of bi¡zondêrhstd, geef aan hoo vaak hler sptake van was en geef

loat¡chling als dat nodig ls, Voorbeeld€n: hal brandalam glng af en hel slamlokaal moesl wotdan

ontrulmd, actívltellen ln a! d¡çhlbü het stemlokaal þoTnvloedden de klezer, de stemôus was vol an ar

was geen tweede stembus, een stambureaulld waste laat ol is halemaal nfet gehomen.
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Mod6l N 10.1 lwrr 88) Proces-verbEat van sen stemburesu

7. Bea,¡aren van kiezers

Tljdens de stemmlng

Hâdden de aanwezige kíezers beã,varen (klachten of aanmerkingen) lljdens de stemming?

D Nee.

ü ¡.. Wal was het bezwâar?

Nateer het bealaar. ook als u het er nlat mee eens bent. Geef aan hoe vaak het baanaar ls gemeld en

' ook bi!. Voorbeelden van benvaren tìJdens de stemming: hel slembureau is moellljk bereikbaar, er
staan maerdere mensen ln een stemhokje, de po/fMen doen het nlot.

4¿¿ ¿.X47t'/¿j -¿,.*

¿4-

-rç /1,. , d¿l _árrZ;:.L.
¿*

T[dens hot tôllÊn van de stemmen

Hadden de aanwezige kieze¡s bezwaren (klachten of aanmerkfngen) tijdens het lellen van de stemmen? ,

'S¡¡.".
Ü,1a. Watwas het bezwaar?

Noleer het bonvaar, ook als u het er niet mee eens öent êeef aan hod vaak het bez¡taar Ís gemeld en

geef toêlichl¡ng als dat nodig ls. Heefr. het stembuîeau ean opmeffing bÍj hal bezwaar? Zet dle dr dan

aok bîi, Voorbeelden van bez¡taren tildens de telling: een stembiljet wordt onterecht geldig, ongetdig of
btanco verklaard, hat resullaat van ds slemmlng wordt nlel bekend gemaakt, erwordt een onjuìst

resu/laaf van de stemmlng bekand gemaakt.

-n!;t
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Mod8l N l0-r (Wrr 68) Proc€s-verbaal van Êsn $smbureau

8, Ondertekenlng stembureau

Atle aanweztga slembureaateden moelen het proces-verbaal ondeilekenen Aa altoop van de tgtþg. Dlt z¡in

mlnlmeal drie leden Incluslef devoorzltler. :

Datum 6 apdl 2016

Naam

1t. .Voozitter

Leden

5

6
--- j,
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