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Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Waterland in maart 2022

Gemeente Waterland

Waarom een proces-verbaal?
Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af 
over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de 
verkiezing vastgesteld. 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 stemming en de telling van de stemmen correct verlopen zijn.

Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het?
Alle stembureauleden zijn verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van het proces-verbaal.
Na afloop van de telling ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal.
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1. Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming

1a Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)

:ztnD£/?u>oude -/I / 6 a:i 2'2

Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau voor kiezers open is.

Nummer
stembureau Adres/iocatie stembureau Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)

1b Stembureaugegevens tijdens telling
Als de telling op een andere locatie plaatsvindt dan de stemming, vul dan hier de gegevens in.

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)

1c Geef aan of het een stembureau met beperkte toegang is
Vul hieronder in of het al dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang.

O Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers,
O Een stembureau met beperkte toegang.

(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig).
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E Aanwezigheid stembureauleden

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was.

Aanwezig op het stembureau: 
Dag MaandVoorlefteits) Achternaam Jaar Uren (van - tot)
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E Toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige stempassen. volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. 
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.
Indien u een eerder ingevuld getal moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakjes doen.
Streep dan het foute getal door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechter vak.

Ruimte voor correctie

Aantal geldige stempassen A

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B

Aantal geldige kiezerspassen (om te stemmen in een andere gemeente) C

_Tel op ♦ Tel op ♦

H 2 32-Totaal aantal toegelaten kiezers ( A B C = D )

E Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu over op het tellen van het aantal stemmen uitgebracht op de stembiljetten. 
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H). 
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Ruimte voor correctie

2JtAantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E

Aantal blanco stembiljetten F /
r

Aantal ongeldige stembiljetten G

Tel op + Tel op ♦

HTotaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H )

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen? 
Verklaar dat op volgende pagina.
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i Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen 
(rubriek 4. onderdeel H)?

NEE -* Ga dan door naar rubriek 6.
JA Verklaar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meer zijn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan. 
Er kan meer dan één verklaring zijn.

Aantal keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan. 
Er kan meer dan één verklaring zijn.

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)
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E Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geurt?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming; het stembureau Is moeilijk bereikbaar, er staat meer dan 
één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem 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 vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de kiezer. Heeft 
het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

Bezwaren van kiezers tijdens de telling
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Onregelmatigheden of bijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was geen 
tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het 
stemlokaal beïnvloedden de kiezer.

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

Onregelmatigheden en bijzonderheden
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn. 
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden.

Let op: U vult in rubriek 8 alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

Maand Jaar

Datum: - O J -^0^9

Naam voorzitter

srauR1

Namen stembureauleden

G

3 9AAM

LI5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat
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Lijst 1 - CDA

Naam kandidaat t Kandidaalnummer Aantal stemmen Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen
1 282Endennk, A. (Bert) (m) \ Zondervan, J. (Jaap) (m)

2 29van Altena, J.E. (Jacob) (m) I Zeeman, A, (Aagje) (v)

3 3Boogaard, S.M. (Simone) (v)

4 /Oussoren, N. (Nico) (m)

5Kaars, J. (Jelle) (m)

6Verbeek, S.G. (Slmon) (m)

7 7Brenninkmeijer, J.M.H. (Jeroen) (m)

6Terra, C.W. (Cees) (m) /
9van Altena, M.J. (Marten) (m)

10Kielenstijn, I.C.A. (Ivo) (m)

11Kröner - Roos, S.M. (Simone) (v)

12Meijer, J.W. (Jan) (m)

13Pott - Buter, H.A. (Hettie) (v)

14Visser, S.J. (Sijmen) (m)

15de Boer, M.P, (Martijn) (m)

16Abma, H.P. (Hans) (m)

17Roeteveld, G.A.M. (Berrie) (m)

18Visser, C.J. (CeesJan) (m)

19de Baal - Maas, H.E. (Heiena) (v)

20Roos, K. (Klaas) (m)

21Kaars - van den Bosch, H.C.C. (Ria) (v)

22van der Weijden, C.G.M. (Cor) (m)

23Visser, C. (Cees) (m)

24Wierlsema. P.W. (Paul) (m)

25van Altena, P. (Pieter) (m)

26Zeeman, K. (Klaas) (m)

27van der Lee. W.C. (Wim) (m)

Tel op + Tel op ♦
1Subtotaal Subtotaal

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rectits met het laatste cijfer.

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met hel laatste cijfer

Totaal 1+2

Zet in elk vakje één cijfer 
Begin rechts met het laatste cijfer
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Lijst 2 - WD

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

1Wolters, R.D.F. (Roland) (m)

b2Hoekstra, T. (Tjeerd) (m)

3Oranje, J.J. (Jaïro) (m)

4van den Berg, J.A.K. (Josine) (v)

5Hoekstra, P.R. (Patrick) (m)

6Schilder, J.P. (Jacco) (m) I
7Lens, N.W.A. (Nico) (m)

8 /Wolters, D.R.I. (David) (m)

9Poesiat. E.J. (Lies) (v)

10Lammes - Hopman, E.H. (Liesbeth) (v) 3l
11Brouwer, M.G.J. (Maurice) (m)

12de Gier, H.R. (Harry) (m)

13Klingen, P.J. (Peter) (m)

14Kruijer, J. (Joram) (m)

15Oostland, R. (Rob) (m)

16Schröder, R. (Rob) (m) /
17Nijssen, E.E. (Ellen) (v)

Tel op +

H 2-Subtotaal

Zet in elk vakje één cijfer 
Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op +

4 -z
Zet in elk vakje één cijfer 

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 3 - GROENLINKS

Naam kandidaat i Kandidaatnummer Aantal stemmen Naam kandidaat > Kandidaatnummer Aantal stemmen
1 28Koeree, V. (Vincent) (m) Kooij, A. (Anneke) (v)O
2 29Willig - Tol, T,M, (Trudy) (v) Schmidt, G,J,M- (Mauiits) (m)/
3 30Klein Haneveld. B, (Barend) (m) z Ronchetti, F. (Frans) (m)

4 315van de Weijenberg, A.M.H. (Astrid) (v) Lok, J.P, (Johan) (m)

5 32Beintema, J, (Jochem) (m) Bromet, L, (Laura) (v) /
6van den Eeckhout, D. (Daan) (m)

7de Lange, J. (Jeroen) (m)

8van der Eerden, D, (Dries) (m)

9Kijlstra, W.S. (Sjoerd) (m)

10Wijman, J,G, (Janneke) (v)

11Visser. J. (Jaap) (m)

12Wortel, J.J. (Jaap) (m)

13Zaal, G.R. (Robert) (m)

14Richter, F.P.J. (Ferdinand) (m)

15Georgopoulos, P. (Pascatle) (v)

16Lagrand, H.J.L. (Rick) (m)

17Vegter, A. (Ate) (m)

18Weel, P.M.M. (Nel)(v) a
19Horjus. J, (Johan) (m)

20 IBromet, R. (Ruben) (m)

21 2Klein Haneveld, E.L.M. (Evelyn) (v)

22Bianchi, A.G. (Anita) (v)

23de Vries, W. (Willem) (m)

24Ronchetti, M.P.R. (Migo) (m)

25Rood, L.L.M. (Lydia) (v)

26Verburg. F.A.J. (Erik-Jan) (m)

27Koeree, L.M. (Loïs) (v)

Tel op ♦ Tel op ♦

élSubtotaal ISubtotaal

Zet in elk vakje één cijfer 
Begin rechts met het laatste Qjfer.

Zet in elk vak^e één a;fer. 
Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1+2

Zet in e!k vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer
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Lijst 4 - WaterlandNatuurlijk

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

/p1 sGras - Hogerwerf, Y. (Yvonne) (v)

2Scheepstra, H.C. (Harm)(m) /
3Schomakers, A. (Andre) (m)

4Pons, V.D. (Victor) (m)

5Berger, J. (Jans) (v)

6 ZTobias, C.G. (Kitty) (v)

7Zwikker, R.J, (Rob) (m) I
8van Hamersveld, G.H. (Truus) (v) /
9Groenewoud, C.J.A. (Cees)(m) 9
10Greuter, S.A.M. (Sandra) (v)

11Sta van Uitert - de Groot, T.E. (Dora) (v)

12Persijn, A.U. (Astrid) (v)

13Dussel, M.H. (Rinus) (m)

14de Boer, H.J. (Henk) (m)

15Schomakers, A,B,C. (Caya) (v)

16Scheulderman, P. (Pimme) (m)

17van Vliet, R, (Ron) (m)

Tel op ♦

Subtotaal

Zet in eik vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 5 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

1van Lint, P.S. (Petra) (v) SL
2van Berkum, H. (Henk) (m)

3Kaars, A. (Alexander) (m)

4Stolk, J.M. (Jelmer) (m)

5Steege, S, (Symen) (m)

6Schalkwijk, B.G. (Bert) (m)

7Berendse, L.F. (Lgcio) (m)

8Molleman, H. (Herman) (m)

9Omvlee, F.R. (Fred) (m)

10Buis, B, (Brigitte) (v)

11Swildens - Rozendaal, W.J.C, (Willie) (v)

12van Beijma - van Dam, B,M, (Barbara) (v)

13van Nieuwkerk, A,A, (Ton) (m)

14Janssen van Raai], A.B, (Beate) (v)

Tel op ♦
1Subtotaal

Zet In elk vakje éen cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op +

I 3
Zet In elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer.



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 18/19

Lijst 6 - D66

Naam kandidaat/Kandidaatnummer Aantal stemmen

1Meij. G. (Gerard) I L
2 5Zaal, L.J. (Luuk)

3van Wijk, A.W.M. (Anton)

4Kniesmeijer, A.H.M. (Bart)

5Boerjan, D J. (Diederik)

6Breuer, G. (Gaby) 2
7Wiegel, C.C.N. (Chrisnanne) 9
8van Mourik, P.J. (Piet)

9Bekhuis. G.J.M. (Gabriëlle)

10Ongering, M.J.J. (Marjoke)

11Fomier. P.P.E.M. (Peter)

12Verweij, M. (Maarten)

Tel op +
1Subtotaal

Zet in elk vakje éen cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1

Zet in eJk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer
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Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau
(alleen in te vullen bij schorsing stemopneming)

Let op: U vult deze bijlage alleen in als de voorzitter, na overleg en in overeenstemming met de burgemeester, de telling schorst, 
omdat de tellers zo vermoeid dreigen te raken dat van een zorgvuldige stemopneming redelijkerwijs geen sprake meer kan zijn. 
Een schorsing kan pas plaatsvinden nadat het stembureau ten minste eerst het aantal toegelaten kiezers heeft vastgesteld 
(rubriek 3) en een voorlopige telling op lijstniveau heeft verricht. U vult de resultaten van de voorlopige telling op lijstniveau in 
deze bijlage in. De definitieve telling verricht het stembureau de volgende dag.

Lijstnummer en lijstnaam Aanlal stemmen

2. 71 - CDA

z2-WD

3 - GROENLINKS

S 94 - WaterlandNatuurlijk

5 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1
6-D66

Zet in elk vakje ëén cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer


