
1
Model J (Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen)

Model J

Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen
Referendum Afvalbeleid 15-03-2022
Gemeente/openbaar lichaam Zoetermeer rr22

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. 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 correct verlopen is.

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 zitting ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk 
geval de voorzitter van het stembureau en minimaal drie andere stembureauleden.

1. Informatie over het stembureau
A Als het stembureau een nummer heeft, vermeld dan het nummer: 208

B Wanneer vond de stemming plaats?

Datum J ^ ~ van tot |_Zi_Ll: uur.

C Waar vond de stemming plaats?

Adres of omschrijving locatie

Gymnastieklokaal Velddreef 330- Velddreef 330

Als het gaat om een mobiel stembureau, noteer dan elke locatie waar het stembureau voor kiezers open was en houd per 
locatie de openingstijden bij:

Adressen of omschrijving iocaties mobiei stembureau

J

I

I

I

uur

uur

uur

D Vul in of het al dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang.

[^‘^Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers.

□ Een stembureau met beperkte toegang (bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig).
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2. Aanwezigheid stembureauleden
Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was.

Aanwezig op het stembureau
Voorletters en achternaam stembureaulid Datum van tot
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3. Bezwaren van kiezers
Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren: het stembureau is moeilijk bereikbaar, 
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het er niet mee eens is.
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

4. Onregelmatigheden of bijzonderheden
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.

5. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen)

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

A

B

C

D

H
m if
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6. Stembureauleden (proces-verbaal)

Alle stembureauleden die aanw/ezig zijn na afloop van de zitting noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de 
voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden. Ga daarna naar rubriek 7 voor de ondertekening.

SHIFT 1:

Naam voorzitter Shift 1
1.

^ ^ Pv~!r? 5^'r->t f-iCL n

Naam stembureauleden Shift 1
2.

3.

(V\. V
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m ■ v.di A/efA
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c
SHIFT 2:

Naam voorzitter Shift 2
6. i/r. i/a lA

Naam stembureauleden Shift 2
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OVERIGE STEMBUREAULEDEN:

Naam stembureauleden
11.

12.

13.
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(Lege pagina.)
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Model K-1 (Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau 

voor vervroegd stemmen)

1

Waarom een proces-verbaal?
Met het proces-verbaal legt het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen verantvi/oording af over het tellen van 
de stemmen die zijn uitgebracht op de maandag en dinsdag vóór de reguliere dag van de stemming en van de uitkomsten
daarvan.

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 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: Referendum Afvalbeleid

2. Zitting

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

Zoetermeer

/-o3 -Datum aanvang zitting /

Tijdstip aanvang zitting : |X^I uur
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3. Aanwezigheid leden gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

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

Voorletters 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:

Stembureaus met zitting op maandag 14 maart 2022 
Nummer: 101 Locatie stembureau: Stadhuis (ZOETERMEER)

Nummer: 102 Locatie stembureau: Speelboerderij Het Buitenbeest (ZOETERMEER)

Nummer: 103 Locatie stembureau: PKN Oosterkerk (ZOETERMEER)
Nummer: 104 Locatie stembureau: Buurtvereniging Buytenrode (ZOETERMEER)

Nummer: 105 Locatie stembureau: Sportzaal Groen-Blauwlaan 121 (ZOETERMEER)

Nummer: 106 Locatie stembureau: Gymnasttieklokaal Carmenschouw 9 (ZOETERMEER)

Nummer: 107 Locatie stembureau: Sportzaal Lijnbaan 311 (ZOETERMEER)

Nummer: 108 Locatie stembureau: Gymnastieklokaal Velddreef 330 (ZOETERMEER)

Nummer: 109 Locatie stembureau: Sportzaal Forelsloot 5 (ZOETERMEER)

Nummer: 110 Locatie stembureau: Pop-up Pilatusdam - Dorp (ZOETERMEER)

Nummer: 111 Locatie stembureau: Sportzaal Willem Alexanderplantsoen 6b (ZOETERMEER)

Nummer: 112 Locatie stembureau: Pop-up Nieuwlandstraat-1 - Oosterheem (ZOETERMEER)

Stembureaus met zitting op dinsdag 15 maart 2022

Nummer: 201 Locatie stembureau: Stadhuis (ZOETERMEER)

Nummer: 202 Locatie stembureau: Speelboerderij Het Buitenbeest (ZOETERMEER)

Nummer: 203 Locatie stembureau: PKN Oosterkerk (ZOETERMEER)

Nummer: 204 Locatie stembureau. Buurtvereniging Buytenrode (ZOETERMEER)

Nummer: 205 Locatie stembureau: Sportzaal Groen-Blauwlaan 121 (ZOETERMEER)

Nummer: 206 Locatie stembureau: Gymnastieklokaal Carmenschouw 9 (ZOETERMEER)

Nummer: 207 Locatie stembureau: Sportzaal Lijnbaan 311 (ZOETERMEER)

Nummer: 208 Locatie stembureau: Gymnastieklokaal Velddreef 330 (ZOETERMEER)
Nummer: 209 Locatie stembureau: Sportzaal Forelsloot 5 (ZOETERMEER)
Nummer: 210 Locatie stembureau: Pop-up Pilatusdam - Dorp (ZOETERMEER)

Nummer: 211 Locatie stembureau: Sportzaal Willem Alexanderplantsoen 6b (ZOETERMEER)

Nummer: 212 Locatie stembureau: Pop-up Nieuwlandstraat-1 - Oosterheem (ZOETERMEER)

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
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K

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

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.

2.

3.

Datum: dag maand jaar

Lb 0,3 ^,0,1 T)
Naam voorzitter

1.

Dl loiiiütninovtrï
Naam leden

0- Ottoi-loo

4.
o. o\jt ^Q-CX)
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Bijlage bij proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen 1
RR22

Bijlage: uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen

Vul voor elk stembureau voor vervroegd stemmen afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen: 

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen:

208
Gymnastieklokaal Velddreef 330 

Velddreef330 ZOETERMEER

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 stempas) 

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente 

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

A

B

11^

C
n.v.t.

D

2. Aantal getelde stembiljetten
Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen.

n*Aantal stembiljetten met een geldige stem op een “JA” en “NEE 

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.

E

F

G
H

/ ^

3

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.

Nee, ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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Bijlage bij proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen 
RR22

2

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de 
stempassen 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 stempas)

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 + 6.2 + C.2 = D.2

A.2

6.2

C.2

D.2

lü
n.v.t.

Let op: de onder A.2, B.2, C.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals vastgesteld 
door het stembureau voor vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek 1).

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

□ Ja, ga verder met rubriek 4

□ Nee. er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld? 

Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld? A /

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
Venneld 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.

9 i
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Bijlage bij proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen 
RR22

3

4. Bij gecombineerde stemmingen

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

P Nee.

□ Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen 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 en het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, 
volmachtbewijzen dat is aangetroffen.
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4

5. Aantal stemmen “Ja”- “NEE”- Blanco - ongeldig

Telling Referendum Afvalbeleid 

Referendum Afvalbeleid

Aantal stemmen

JA

NEE

Totaal (E)
Overnemen Totaal (E) ^

1-é
3u2

Totaal op JA en 
NEE uitgebrachte 
stemmen (E)

Aantal stembiljetten op JA en NEE:

Blanco stemmen 
(R Aantal blanco stembiljetten:

« I

Ongeldige stemmen 
(G) Aantal ongeldige stembiljetten:

3

Eindtotaal (H) Totaal aantal getelde stembiljetten

2
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