
Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Model N l0-1

Proces-verbaal van een stembureau
de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Moerdijk

op 16 maart2022

Gemeente Moerd'rjk

Kieskring Moerdijk

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.

'1. Stembureau, locatie en openingstijden tijdens stemming

Otur ¿¿ e

1a Stembureaugegevens t'rjdens stemming

Nummer
Adres/locat¡e stembureau

Nummer
stembureau

Dag Maand Jaar Openingstüden (van - tot)

Openingstijden (van - tot)

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

Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar

lb 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

lc 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.

ffifen stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers.

! fen stembureau met beperkte toegang.

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

Openingstijden (van - tot)

l'b¡ o3 2 c) L oo
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2. Aanwezigheid stembureauleden

o'

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

Aanwezig op stembureau:

Voorlette(s) Achternaam Dag Maand Jaar

i 1., ô'\ O ,n 9-tÐ

Uren (van - tot)
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3. Toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige sfempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen m bij A, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.
lndien u een eerder ingevuld getal moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakjes doen.
Sfreep dan het foute getal door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechtervak.

Ruimte voor correctie

Aantal geldige stempassen

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

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

Totaal aantal toegelaten kiezers (A+ B + C = D )

A Áao
B ha
c

f

Tel oD + Tel oÞ +

4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu over op het tellen van het aantal stemmen uiþebracht 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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Vetulaar dat op volgende pagina.

E 1Ðt
F / u\

+ODTel TêI oD +

G
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

Is er een verschilfussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen

(rubríek 4, onderdeel H)?

NEE

aÐ
- Ga dan door naar rubriek 6.

+ 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 zijn meer 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 situaties 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 vefularing zijn.

2,

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
(vermetd hieronder de andere verklaringen en het aantal keerdat deze situatieszich hebben voorgedaan)
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opme*ingen van kiezers.

Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeil'tjk bereikbaar,

er staat meer dan één peßoon in een stemhokie.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco

vefulaard, het resultaat van de telling wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg atle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens rs met de kiezer.

Heeft het stembureau een reactie op het bezwaafl Noteer die dan ook.

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van k¡ezers tijdens de stemming

Bezwaren van k¡ezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of b'tjzonderheden tiidens 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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L Stembureauleden aanwez¡g bij de telling

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

Let op: U vult in rubriek I alleen de namen in.

Veruolgens onde¡tekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek g.

Datum

Naam voorzitter

3'o 2Z

,,r .-¡É? tvg
Namen stembureauleden

e.,L'Ld

5 tt4
6 / t
7 evc I

I

I

l0

11

12

13

14
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Bijlage l: Aantal stemmen per lijst en kandidaat
(Afhankeltjk van het aantal kandidaten bednagi het aantal kolommen vaor elke lijst één, twee of drie.)
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Lijst 1. Onafhankelijk Moerd¡jk
Naam kand¡dâau

Kand¡daatnummer Aantal stemmen

van Dorst, C.J.A. / g
2

van Brenkelen, J 2
van Dijkhorst-
Þn¡larl¿arkan li S Þ / /
Lems, J

4

ù /
Tolu, M.

6
Blom, G.J.M

7
Scheenaard. C.PM.

I
Huijzer, A.

s
Fens, A.C.M

10

Hagenbeuk, J.M. 4
11

Lam,A.W ¿t
12

Visbeen, M.

't3

Nieuwkerk, J.E.M.

Mulders, P.H.A.
14

15
van den Baard, J

't6
van Dorst, J.P.J.C

Schets, P.PM.
17

Vollebregt, PC.M.
18

19

de Bruijn-Sterk, M.V

20

Otto, A.

Sterk, E.J.H.
21

Fakkers, F.P î
Schoneveld, E. /

Tel op +

Subtotaal

Zet ¡n elk
Begin

cijfer.

q I

Totaal 1

q q

- 

Telop+

Zet in elk

laatste cijfer
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Lijst 2. WD
Naam kandidaau
Kand¡daatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

laatste

Zel

1

Dingemans, A.M.J. /t I
van der Linden, E.P.H.J I
Koevoets, J.M.C.W.

3

( q
4

Vos, G. Á,

Koomans-Schreuders, 5

Þtrl: I
6

Heus, R.H

7

van der Plas, G.N.J

E

Kamp, D.M. q a
Broekman, B. 7

10

Dusseldorp, M.J.F
t

11

Andreae, P.

12

den Hollander, J.

de Haas, K.

14

van Steen, D.H.C.M.J

15

Gerla-van Wijlen, R.

16

van de Merbel, D.A. 5
17

den Dubbelden, W.P

18

Benneker, R.

l9
Vogelaar, D.

van de Corput, A.L.M
20

21

Koevoets, L.M

van der \Â/yck-Helmer, 22

tu tvt

I å1q

Totaal 1

- 

Tdlop+

Zet ¡n elk

laatste cüfel

I b1q

Datum: 03-03-2022 16.1 9:53

Beg¡n

pagina 12 I 19
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Lijst 3. CDA
Naam kândidaau
lGndidaalnuÌnmer Aantal stèmûsn

- 

T€lop+

zel^ êlk

Subtotaal

Vermunt, C.L.F. 3 t
Ardon-Zagan, L.

2

( I
3

Kavelaars, A. h 1
van Drimmelen, N.C.

4 T

Haverkamp, A.J.M.
5 I
ô

Strootman, H. t
7

de Rond, H.L.P.M. s)

Kavelaars, C.F.A. /
den Hollander, P.G.

I

l0
Brummans, D.J .3
Witkamp, W.P.S.

't1

van Ëersel-den 12

I'lallan¿{er fi/l ,l I
VrolüK L.C.M.

l3

xg
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Lijst 4. Moerd¡jk Lokaal
Naam kandidaat/
Kandidaatnumlûor Aantâl stêmmen

Joosten - Wsssellus, 1

Þ fi, t ø 6
Willegers, M.M.J I 1
Willemse -Vorster, E.

3

1

den Ridder - van Oers, I
IJ ¡T' /

5
Punt, G.

van Dongen, D.W.
6

de Wolff, J.A.X.
7

I
Harting, D.l

van Beek, C.A.
I I ô

Schaaf, A.J.M.
10

Á

Tel op +

Subtotaal

Zèl

3 I Lt

&Lt (r,

Zet ¡n elk
mst
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Lijst 5. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Naam kand¡daau
Kandidaatnummer Aantal stemmen

1

Çiçek, B. I fl
2

Schreuders, C.G ?
3

Pas, M.A. ?,

4

Dalderop, B.J.

van de Bergh,
tt llrtÂê

6

van Ham, J.H.

7

Hendrikx, C.H.M.

8

Kapiteijn, K.

I
Nuijten, D.H.L. I

10

de Ridder, K.H.

11

de Vos, G. I
van Walsum, J.

de WiþGreuter, M.G.
'13

3
14

Witjes, W.J.

P¡storius-van Geel, M.A.

Tel op +

Subtotaal

Zet ¡n elk
Beg¡n

laatste

J I

Totaal 1

Tel op +

laatsle

ilq
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1

Schreuders, L. 1
2

Janse. H.J.

3

Oskam, J.

4

Keur, H

5

Fransen-Jung, J.C.D. I I
6

Burgers, D

Baas-van der Panne, 7

n^
van Oord- I
Niar rrrranhr ¡izan Â C

I
Strootman. M.C.

t0
van Veelen, P

11

de Jonge, D

de Fijter-Zwij nenburg, 12

I f\,
l3

Nieuwstraten, E.A.

Lijst 6. ChristenUnie
Naam kand¡daat/

Kand¡daâtnummer Aantal stemmên

Tel op +

Subtotaal

Zet ¡n elk vakjs één c¡jfer
Begin rechts met het

laatste c¡jfêr

e .1

Totaal I

- 

Telop+

Zet ¡n elk
Begin

vakje één c¡jfêr
rechts met het

laalste cùfer
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Lijst 7. Burger Belangen Moerdiik / BBB Bondgenoot
Naam kand¡daau
Kand¡daalnummer Aantal stêmmen

1

Stehouwer, P / I
2

Kamp, J.J. )
3

Damen, C.A.M.

4
Willemstein, K.A.

5

Laheij, G.

6
Schreuders, J.G. 1 {

7

de Deugd, M.J.F.
I

I
de Deugd, A.B.P

I
Stoop, C.J.

10

Breure-Fijneman, E.M.G I 6
't1

de Pijper, W.M.

- 

Têlop+

Subtotaal

Zet in elk vakie één c¡jfer
Beg¡n rêchls met het

laatste c¡jfer.

I a 1

Totaal 1

- 

Tslop+

Zet ¡n elk vakje één cifer
Beg¡n rechts met het

laatste c¡jfer

/ a
^
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Lijst 8. D66
Naam kandidâau
Kândidaatnummer Aar¡tal stêñmsn

- 

Telop+

Subtotaal

I
Wiers, G. B
Kuüpers, M.F.M.

2

l) ,jí

Stoot, F.

van Hoof,A.A.D.M
4

Martens-Berk, J.A.M.
5 I
6

Damen, P. I ô

{ 14
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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 voozitter, 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 heefr verricht. U vult de resultaten van de voorlopige telling op

lijstniveau in deze bijlage in. De definitieve telling verricht het stembureau de volgende dag.

en Aantâl stêmmen

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het

laatste cijfen

L Onafhankelijk Moerdijk

2, WD

3, CDA

4. Moerdijk Lokaal

5. Partij van de Arbeid (Pv.d.A.)

6. ChristenUnie

7. Burger Belangen Moerdijk / BBB Bondgenoot

8. D66
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