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Bijlage 2: Correctie van fouten in het proces-verbaal van het 
gemeentelijk stembureau (uitkomsten per stembureau) 

 
Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijlage 2 van het proces-verbaal 
van het gemeentelijk stembureau (de uitkomsten per stembureau). Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus 
niet in te vullen. 
 

Vul voor elk stembureau waarvoor een correctie nodig is afzonderlijk deze bijlage in. 
 

Nummer stembureau   8 

 

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in): ___Opstandingskerk____ 

1. Aantal toegelaten kiezers 

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. 
Tel bij D de aantallen bij elkaar op. 

 
Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijlage 2 bij het proces-verbaal 
van het gemeentelijk stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen. 

 

 Aantal geldige stempassen  A 1187    

 
 Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)  B 97    

 
 Aantal geldige kiezerspassen  C 0    

     

 Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )  D 1284    

2. Aantal uitgebrachte stemmen 

Vul hieronder de correcte aantallen stembiljetten in bij E, F en G. 
Tel bij H de aantallen bij elkaar op. 

 
Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijlage 2 bij het proces-verbaal 
van het gemeentelijk stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen. 

 

 Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat  E   

 
 Aantal blanco stembiljetten  F   

 
 Aantal ongeldige stembiljetten  G   

     

 Het totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H )  H   
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3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen 

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijlage 2 bij het proces-verbaal 
van het gemeentelijk stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen. 

 
Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen 
(rubriek 2, onderdeel H)? 

 

□ NEE → Ga dan door naar rubriek 4. 

□ JA → Vul dan hieronder in hoeveel stembiljetten er meer en/of minder zijn geteld. 
 

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

 

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld  2    
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4. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat 

In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht. 
 


