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Waarom eenproces-verbaal?
Het centraal stembureau heeft het vermoeden dat er een of meerfouten staan in het proces-verbaal van het gemeentelijk
stembureau/stembureau voorhet openbaarlichaam. Het centraal stembureau heeft daarom aan het gemeentelijk
stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam verzocht om opnieuwin openbarezitting bijeen te komen, om dit vermoeden
te onderzoeken.De bevindingen van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam staanin dit proces-

verbaal.

1 Zitting :

Het betreft de openbarezitting van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam in de gemeente/het

openbaarlichaam ses Cla inA
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Aanwezigheid leden gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam

 

Houdperlid van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam detijden bij waarop hetlid
aanwezig was. Indien er meerderezittingslocaties waren, vermeld danperlid de locatie.

Voorletters Achternaam leden gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam Aanwezig (van - tot)
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3. Redenen nieuwezitting

GEMEENTEN WAAR EEN CENTRALE STEMOPNEMING HEEFT PLAATSGEVONDEN

Het centraal stembureau heeft aan het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam verzocht om

opnieuwin openbare zitting bijeen te komen.

Kruis aan wat van toepassingis. Indien van toepassing, kruist u meerdere vakjes aan.

O Het centraal stembureau heeft in bijlage 2 bij het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau/stembureau

voor het openbaarlichaam voor een ofmeer stembureaus een onverklaard verschil aangetroffen tussen het

aantal toegelaten kiezers zoals vastgesteld door het stembureau enhet aantal getelde stembiljetten zoals

vastgesteld door het gemeentelijk stembureau. Het centraal stembureau heeft daarbij geconstateerd dat het

gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam de toegelaten kiezers voor deze stembureaus
niet opnieuw heeft vastgesteld.

 

Het betreft de stembureaus met de volgende nummers:

s¢ Het centraal stembureau heeft het vermoeden dat het proces-verbaal van het gemeentelijk

stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam een ofmeer fouten bevat.
 

Welke opdracht heeft het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam van hetcentraal
stembureau gekregen?

Lee vader oudiw2oek aay pust > x
Van proces. Virbaal Na 8-2 : stewbuvigh YP dn OF
outbike Ken.

 

 

GEMEENTEN WAAR EEN DECENTRALE STEMOPNEMING HEEFT PLAATSGEVONDEN

Het centraal stembureau heeft aan het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam verzocht om

opnieuw in openbarezitting bijeen te komen.

Kruis aan wat van toepassingis. Indien van toepassing, kruist u meerdere vakjes aan.

O Het centraal stembureau heeft in het proces-verbaal van een ofmeer stembureaus een onverklaard verschil

aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten, en daarbij geconstateerd dat

het gemeentelijk stembureau/stembureauvoor het openbaarlichaam de stembescheiden voor deze stembureaus
niet geheel of gedeeltelijk opnieuw heeft geteld.

Het betreft het proces-verbaal van de volgende stembureaus:

 

 

 

Locatie stembureau Nummerstembureau

Locatie stembureau Nummerstembureau

Locatie stembureau Nummer stembureau

Ete.

O Het centraal stembureau heeft het vermoedendat het proces-verbaal van het gemeentelijk

stembureau/stembureauvoor het openbaarlichaam en/of het proces-verbaal van een of meer stembureaus een of

meer fouten bevat.

Kruis aan watvan toepassingis. Indien van toepassing, kruist u meerdere vakjes aan.

0 Hetbetreft het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam.

Welke opdracht heeft het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam van hetcentraal

stembureau gekregen?

 

 

 

 

 



Model P 2a: Proces-verbaal nieuwezitting gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam (in
opdrachtvan centraal stembureau)

O Het betreft het proces-verbaal van de volgende stembureaus:

Locatie stembureau Nummerstembureau

Welke opdracht heeft het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam voordit stembureau

van het centraal stembureau gekregen?

 

 

Locatie stembureau Nummerstembureau

Welke opdracht heeft het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam voordit stembureau

van het centraal stembureau gekregen?

 

 

Etc.

Correcties eerste proces-verbaal gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar

Teeelt

 

Heeft de nieuwezitting van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam geleid tot correctie

van een of meerdoor stembureausvastgestelde aantallen, of van een ofmeer eerder door het gemeentelijk
sStembureau/stembureau voor het openbaarlichaam vastgestelde aantallen?

LETOP:als er in een gemeente waar decentrale stemopneming heeft plaatsgevonden een correctie nodig
is van het proces-verbaal van een stembureau,danis ervrijwel altijd ook een correctie nodig van het
proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam!

OJA
>  Vul het corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau (Model Na 14-1) en/ofhet corrigendum bij

het proces-verbaal van gemeentelijk stembureau/stembureauvoor het openbaar lichaam (Model Na 14-2) in,

en ga daamadoor naarrubriek 5.

JA, maarer waren ook een ofmeer opdrachtenvanhetcentraal stembureau die niet hebben geleid tot correctie.

>  Vul het corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau (Model Na 14-1) en/of het corrigendum bij
het proces-verbaal van gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam (Model Na 14-2) in.

> Noteerwelke opdrachten van het centraal stembureau niet hebben geleid tot correctie:

i) stembureqt Ul alli woteren b> nual>
Van proce §—vebac| [Na 312 Jit f

2\ stemhurveau Ae nivel epuegma ha puut F
Van proces. Wtvbaal IN & 3-2 u f

> Ga daama door naar rubriek 5.

O NEE
> Ga doornaarrubriek 5.
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Bezwaren vanbelangstellendentijdens de zitting van het gemeentelijk

stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam

 

Bezwarenzijn klachten of aanmerkingen van belangstellenden. Voorbeelden van bezwaren: een stem op een

stembiljet wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco verklaard, het resultaat van detelling wordt niet bekend gemaakt,
het resultaat van detelling is onjuist.

Leg alle bezwarendie zijn ingebrachttijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau/stembureauvoor het

openbaarlichaam vastin dit proces-verbaal. Ook als het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar

lichaam heter niet mee eensis. Heeft het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam een

reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren

Onregelmatigheden of bijzonderhedentijdens de zitting

 

Omschrijf de onregelmatigheden of biizonderhedentijdens de zitting en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Let op: noteer geen persoonsgegevensvan kiezers.

OnregelmatighedenCo
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Leden van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam

Alle leden van het gemeentelijk stembureau/stembureauvoor het openbaar lichaam die aanwezig zijn aan het einde

van dezitting, noteren hieronder hun naam. Ga vervolgens naar rubriek 8 voor de ondertekening.
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