
Model K-2 (Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd
stemmen bij het experiment met een centrale stemopneming)

Centrale stemopneming
Dit proces-verbaal wordt gebruikt door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen in gemeenten waar de
stemopneming op een of meer centrale locaties plaatsvindt.

De voorlopige telling
Het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen telt de stembiljetten alleen op lijstniveau. Het resultaat wordt
opgeschreven in dit proces-verbaal. De definitieve telling op kandidaatsniveau wordt donderdag verricht door het
gemeentelijk stembureau.

Waarom een proces-verbaal?
Met het proces-verbaal legt het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen verantwoording af over de
voorlopige telling van de stemmen die zijn uitgebracht op de maandag en dinsdag vôôr de reguliere dag van de
stemming en van de uitkomsten daarvan. Vul het proces-verbaal daarom altijd juist en volledig in.

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunnen zij nagaan of de telling van de stemmen
correct verlopen is.

Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het?
Alle leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen zijn verantwoordelijk voor het correct en
volledig invullen van het proces-verbaal. Na afloop van de telling van de stemmen ondertekenen alle leden die op
dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het gemeentelijk stembureau
voor vervroegd stemmen en minimaal drie andere leden.

1. Verkiezing

Dit proces-verbaal heeft betrekking op:
de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Dantumadiel.

o 2. Zitting

Het betreft de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen in de gemeente
Dantumadiel.

Datum aanvang zitting 1 b Cr’cic.r 4 O22.

Tijdstip aanvang zitting : OQ uur

1/34



3. Aanwezigheid leden gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

Houd per lid van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de tijden bij waarop het lid aanwezig was.
Indien er meerdere tellocaties waren, vermeld dan per lid de locatie.

Aanwezig op het gemeentelijk
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Voorletter(s) Achternaam leden gemeentelijk stembureau
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4. Stembureaus

Overzicht van de nummers en locaties van alle stembureaus voor vervroegd stemmen binnen de gemeente:

Nummer Locatie stembureau [ Open op

13 Gemeentehuis 14 maart 14-03-2022

14 Gemeentehuis 15 maart 15-03-2022

15 Kerkelijk Centrum De Mienskip 14 maart 14-03-2022

16 Kerkelijk Centrum De Mienskip 15 maart 15-03-2022

17 Lokaal De Ferbiningstsjerke 14 maart 14-03-2022

18 Lokaal De Ferbiningstsjerke 15 maart 15-03-2022

0

0
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5. Bezwaren van kiezers tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau voor
vervroegd stemmen

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren van kiezers: een stem op een
stembiljet wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekend
gemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers die zijn ingebracht tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd
stemmen vast in dit proces-verbaal. Ook als het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen het er niet mee
eens is. Heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen een reactie op het bezwaar? Noteer die dan
ook. Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers

6. Onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de zitting van het gemeentelijk
stembureau voor vervroegd stemmen

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was. Let op: noteer geen
persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden of bijzonderheden
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7. Leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

Alle leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen die aanwezig zijn na afloop van de telling van
de stemmen, noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het gemeentelijk stembureau voor
vervroegd stemmen en minimaal drie andere leden. Ga vervolgens naar rubriek 8 voor de ondertekening.

Naam voorzitter

dag maand

1 i bi 1 ° i t
1. rn. L)cr’

Naam leden

2.

de LJ:
uo\ de L&Jc t

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Datum: jaar

t 21Q IQLI 1
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Bijlage: uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen

0

0
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13 Gemeentehuis 14 maart

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen 13

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen Gemeentehuis 14 maart

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het
proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas*)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)*

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op! A + 8 + C = D

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

A

B

c 0

J2. Qc

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaal aantal getelde stembiljetten. Tel op! E + F + G H

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op (zie rubriek 5 van deze bijlage).

2?cj

—

(2kj

E

F

G

H
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13 Gemeentehuis 14 maart

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

Is het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

Ja, ga verder met rubriek 4.

0 Nee, ga verder met het vetvoig van rubriek 3.

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen
de stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit
stembureau als volgt vastgesteld: —

________

Aantal geld ige stem passen A.2

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B.2

Aantal geld ige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) *

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau
voor vervroegd stemmen. Tel op! A.2 ÷ B.2 + C.2 = D.2

C.2 0

D.2

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

Is het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

o Ja, ga verder met rubriek 4.

o Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

o Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten.
Vermeld hoe vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.

________

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

________

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

_________

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

_________

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was.

0
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13 Gemeentehuis 14 maart

4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

Nee.

o Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van
aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in

aparte pakken worden verpakt en worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan wel
stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.
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13 Gemeentehuis 14 maart

5. Aantal stemmen per lijst

0

3

Lijstnaam

4

5

6

Lijstnummer

1 CDA

2 Gemeentebelangen Dantumadiel

5 2. Sociaal Links

‘—j5 ChristenUnie

20 FNP

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

7 WD

\ Belang van Nederland (BVNL)8
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14 Gemeentehuis 15 maart

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen 14

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen Gemeentehuis 15 maart

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het
proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas*)

Aantal geld ige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)*

(‘) Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op! A + 8 + C = D

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

B L4Z

—s.__
D

2. Aantal getelde stembiljeften

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaal aantal getelde stembiljetten. Tel op!E + F + G = H

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op (zie rubriek 5 van deze bijlage).

2342
2

2

-

E

F

G

H
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14 Gemeentehuis 15 maart

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

Is het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen
de stem passen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit
stembureau als volgt vastgesteld: —

________

Aantal geldige stempassen A2

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B.2

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) *

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau
voor vervroegd stemmen. Tel op! A.2 + B.2 + C.2 = D.2

C.2 0

D.2

Is het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

o Ja, ga verder met rubriek 4.

o Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

o Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten.
Vermeld hoe vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was.

Ja, ga verder met rubriek 4.
0 Nee, ga verder met het vetvolg van rubriek 3.

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.
)

0
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14 Gemeentehuis 15 maart

4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stem passen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

• Nee.

o Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van
aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in

aparte pakken worden verpakt en worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan wel
stempassen, volmachtbewjzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.
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14 Gemeentehuis 15 maart

5. Aantal stemmen per lijst

0

4

5

Lijstnummer 1 Lijstnaam

1 CDA

2 1 Gemeentebelangen Dantumadiel

3 Sociaal Links

14 ChristenUnie

‘29-

6 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

,2 WD

2 Belang van Nederland (BVNL)

7

8
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15 Kerkelijk Centrum De Mienskip 14 maart

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen 15

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen Kerkelijk Centrum De Mienskip 14 maart

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het
proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas*)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)*

(D Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op! A + 8 + C = D

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

A

B

c 0

D

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaal aantal getelde stembiljetten. Tel op! E ÷ F + G = H

C’) * Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op (zie rubriek 5 van deze bijlage).

i&L

—

‘&

E

F

G

H
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15 Kerkelijk Centrum De Mienskip 14 maart

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

Is het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder 0) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen
de stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit
stembureau als volgt vastgesteld: —

________

Aantal geldige stempassen A2

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B.2

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) *

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau
voor vervroegd stemmen. Tel op! A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

C.2

D.2

0

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

Is het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

O Ja, ga verder met rubriek 4.

o Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

o Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten.
Vermeld hoe vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was.

Ja, ga verder met rubriek 4.

0 Nee, ga verder met het vervolg van rubriek 3.

0
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15 Kerkelijk Centrum De Mienskip 14 maart

4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

• Nee.

o Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van
aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in

aparte pakken worden verpakt en worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan wel
stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.

0
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15 Kerkelijk Centrum De Mienskip 14 maart

5. Aantal stemmen per lijst

5 Belang van Nederland (BVNL)

0

4

5

Lijstnummer Lijstnaam

1 CDA

2 Gemeentebelangen Dantumadiel

3 SiS? Sociaal Links

l ChristenUnie

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

-

WD

6

7

8
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16 Kerkelijk Centrum De Mienskip 15 maart

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen 16

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen Kerkelijk Centrum De Mienskip 15 maart

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het
proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas*)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)*

() Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op! A + B + C = D

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

Qbr
-- QJ

c 0

- Q9L)

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaal aantal getelde stembiljetten. Tel op! E + F + G = H

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op (zie rubriek 5 van deze bijlage).

23
—

—

2

E

F

G

H
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16 Kerkelijk Centrum De Mienskip 15 maart

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

Is het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

0 Ja, ga verder met rubriek 4.

® Nee, ga verder met het vetvoig van rubriek 3.

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

de stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit
stembureau als volgt vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) *

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau
voor vervroegd stemmen. Tel op! A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

A.2

B.2

C.2

D.2

21’r
Q

0

2i

Is het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

o Ja, ga verder met rubriek 4.

o Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

• Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten.
Vermeld hoe vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was.

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

0

24 / 34



16 Kerkelijk Centrum De Mienskip 15 maart

4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

• Nee.

o Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van
aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in

aparte pakken worden verpakt en worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan wel
stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.
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16 Kerkelijk Centrum De Mienskip 15 maart
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17 Lokaal De Ferbiningstsjerke 14 maart

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen 17

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen Lokaal De Ferbiningstsjerke 14 maart

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het
proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas*)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)*

() Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op! A + 8 ÷ C = D

Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

A

B 21

-__

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaal aantal getelde stembiljetten. Tel op! E + F + G = H

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op (zie rubriek 5 van deze bijlage).

(2Lg

.—

—

I3L

E

F

G

H
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17 Lokaal De Ferbiningstsjerke 14 maart

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

Is het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen
de stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit
stembureau als volgt vastgesteld: —

________

Aantal geld ige stempassen A.2

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B.2

Aantal geld ige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) *

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau
voor vervroegd stemmen. Tel op!A.2 + B.2 + C.2 = D.2

C.2

D.2

0

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bijeen gemeenteraadsverkiezing.

Is het aantal toegelaten kiezers (0.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

o Ja, ga verder met rubriek 4.

o Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

o Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten.
Vermeld hoe vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.

_________

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

_________

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

_________

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

_________

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was.

Ja, ga verder met rubriek 4.
0 Nee, ga verder met het vetvolg van rubriek 3.

0
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17 Lokaal De Ferbiningstsjerke 14 maart

4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

• Nee.

o Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van
aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in

aparte pakken worden verpakt en worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan wel
stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.
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17 Lokaal De Ferbiningstsjerke 14 maart

5. Aantal stemmen per lijst
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18 Lokaal De Ferbiningstsjerke 15 maart

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen 18

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen Lokaal De Ferbiningstsjerke 15 maart

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het
proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas*)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)*

6) Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op! A + B + C = D

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

:-&r

c 0

D QL1

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaal aantal getelde stembiljetten. Tel op! E + F + G = H

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op (zie rubriek 5 van deze bijlage).

Q5L1

—

—

Qb1

E

F

G

H
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18 Lokaal De Ferbiningstsjerke 15 maart

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

Is het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

de stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit

stembureau als volgt vastgesteld: —

________

Aantal geldige stempassen A.2

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B.2

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) *

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau
voor vervroegd stemmen. Tel op! A.2 + B.2 + C.2 = D.2

C.2

D.2

0

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

Is het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

o Ja, ga verder met rubriek 4.

o Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

o Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten.
Vermeld hoe vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.

_________

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

_________

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

_________

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

_________

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was.

• Ja, ga verder met rubriek 4.

0 Nee, ga verder met het vervolg van rubriek 3.

0
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18 Lokaal De Ferbiningstsjerke 15 maart

4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

Nee.

o Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van
aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in

aparte pakken worden verpakt en worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan wel
stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.

0
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18 Lokaal De Ferbiningstsjerke 15 maart

5. Aantal stemmen per lijst
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