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Model N 10-1
Proces-verbaal van een stembureau
De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Hattem in maart 2022

Gemeente Hattem

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

Ontmoetingskerk
van Galenstraat 1,8051 VC, Hattem

3

1b

Maand

Jaar

16-03-2022

Openingstijden (van - tot)

07:30

21:00

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

Nummer
stembureau

1c

Adres/locatie stembureau

Dag

Maand

Jaar

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.
(Bt

Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers.

O

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

Stembureau 3
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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:

Voorletter(s)

Achternaam

Dag

i

Maand

Uren (van - tot)

Jaar
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3.

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

C]U/
é'é?
O
Tel op +

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

4.

B ^

Tel op +

r
l

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

E

£____

Aantal blanco stembiljetten

F

b

Aantal ongeldige stembiljetten

G

O
_Tel op +

Totaal 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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5.
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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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Bezwaren van kiezers
Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?
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
h \x f

Bezwaren van kiezers tijdens de telling
ia__L?4r
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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
_kX 7
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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 rubnek 8 alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubnek 9.
Dag

Datum:
Naam voorzitter

5

Vl. W.

6

T ’"7

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 - Christenunie
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Palland, A S. (Arend) (m)

Aantal stemmen

1

7

f

Brouwer - de Jonge, G.J. (Margriet) (v)

1

Kers, M.W. (Marinus) (m)

3

Zijlstra, J.J. (Jan Jaap) (m)

4

Beeftink, M, (Marten) (m)

5

L,
i

5

van der Minne, E.W. (Elze) (v)
□ijs - Stevens, H. (Harmke) (v)
van der Meulen - Knol, K.E. (Karin) (v)

)

Pleijsier, E. (Edwin) (m)
de Jong, P.A. (Peter) (m)

10

Haar - van de Wetering, D.N. (Denise) (v)

11

Nagelhout, H. (Henk) (m)

12

1

de Lange, R.J.L. (Rudi) (m)

13

1

Veltkamp - van der Worp, C.P. (Cathelijn) (v)

14

$

Buter - van Ommen, A.W. (Annet) (v)

15

1

Brommer, H.J. (Henk-Jan) (m)

16

2.

van der Helm, K.B. (Kor) (m)

17

Woudenberg - Gerritsen Mulkes, M.H.
(Margreet) (v)

18

Z
l

Teuben, L.A. (Luuc) (m)
Lankman, A. (Arjen) (m)

/
19

O
1

on
1

van der Beek, J.J.C. (Hans) (m)

21

Schipper, M.A. (Auke) (m)

22

Leene, A.M.J. (Almatine) (v)

23

3

Tel op +

Subtotaal

>

L

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

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 2 - CDA
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Hospers, F M. (Marlijn) (m)

1

Juk, T.B. (Teun) (m)

2

Klaassen, L.M. (Robert) (m)

3

van Duinen, J.E. (Judith) (v)

4

H
I

?>
h

j

Wilting - Kleinhuis, A.M.I. (Anne Mahje) (v)

i

Mulder - Roeterdink, S. (Sigrid) (v)

6

Dijkstra, R.J.E. (Remco) (m)

7

Immink, H.M. (Herald) (m)

8

Kremer, H. (Harry) (m)

9

van den Berg, H. (Herman) (m)

10

de Bruijne - Kemper, C.E. (Elisabeth) (v)

11

Schepers - Mulder, Y.J.A. (Yvonne) (v)

^2

Jonker, D. (Dries) (m)

13

Visscher, A.C.C. (Ad) (m)

14

van Helden - van der Meer, E.A.M. (Liesbeth)
(v)

15

van Hoorn, E. (Edwin) (m)

16

X

Terwisscha van Scheltinga, J.A. (Jan) (m)

17

I

Starrenburg, D.L. (Daniëlle) (v)

18

Dekker, DAN. (Alco) (m)

19

van der Kolk, G.B. (Gerard) (m)

20

van Duinen, M. (Martin) (m)

2.

Ir

b

LJ

91

Tel op +

Subtotaal

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

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 3 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

van Tiel, J. (Jaap) (m)

Aantal stemmen

1

Keizer, T. (Tonny) (m)
van Groningen, C.R. (Chris) (m)
Janssen, R.J. (Roel) (m)

2
4

Hogendoorn, B.E.W. (Birgitta) (v)

2L
i

<5

Brandt, S. (Sascha) (m)

6

Muruzabal Sanz, A. (Arturo) (m)

7

Slijkhuis, N.A. (Naomi) (v)

8

van Dijk, J.G. (John) (m)

9

4

Rischen - Sindram, EA. (Liesbeth) (v)

10

b

van Keulen, G. (Gerrit) (m)

11

Noordberger, A. (Arjen) (m)

12

Jurriens, J.W. (Hanneke) (v)

13

Sprokkereet, J.D.M. (Jan-Dirk) (m)

14

van Regteren - de Boer, W. (Wieneke) (v)

15

Broekhuis - Bonte, K. (Carla) (v)

16

Rischen, R.O. (Roel) (m)

17

5
)
k

1

J
/
)
H

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

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 4 - VVD
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Kleinpenning, E.J.M. (Erik) (m)

Aantal stemmen

1

)

Q

Örgüt, O.B. (Okyay) (m)
Boender, H.T.W. (Rosmarijn) (v)

3

Jansen, M.M. (Marnix) (m)

4

Broersma, A.H (Aukje) (v)

5

Bakker, E. (Erwin) (m)

6

van Eek - Davies, J.M. (Jenny) (v)

7

)

1

Ruijs - Boersma, LM. (Lily) (v)
Slump, G.F. (Guido) (m)

9

Prikken, A.M (Arja) (v)

10

Monster, F.H. (Freek) (m)

11

Steinmetz, P.A. (Piet-Hein) (m)

12

Tel op +

Subtotaal

r

& b

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

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 5 - D66
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Kwakkel, E. (Erwin) (m)

1

Kort, E.P.J. (Erik) (m)

2

Bossema, A.C. (Arlette) (v)

3

Vergunst, D.C. (Dick) (m)

4

Beerling, A.E.J. (Alette) (v)

3

Koop, P A. (Patrick) (m)

6

Slot, M.J. (Martin) (m)

7

Castelein, K.D.J. (Koen) (m)

8

Keijl, M. (Martin) (m)

9

van't Holt, L. (Bertus) (m)

10

Paap, C.A. (Chris) (m)

11

Ververs, M. (Mijndert) (m)

12

Veenstra, M. (Martin) (m)

13

Haverkort - Kamp, L.E.M.A. (Ineke) (v)

14

lo

si
i

2

Tel op +

Subtotaal

j

2.

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

Totaal 1
,Tel op +

£
Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 6 - HattemCentraal
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Guldenaar, G.J.T. (Gina) (v)

Aantal stemmen

1

G

Hogeweg, F.N. (Frank Nico) (m)
Borst, A.G, (André) (m)

3

de Boer, A. (Albert) (m)

4

)

L

-2. j

Koortens - van Brussel, P (Pascal) (v)
Q

de Groot, S.J. (Sander) (m)
Verduin, M. (Marco) (m)

7

5'

van Eikenhorst, M. (Reza) (m)
Bouw, M.FI. (Rien) (m)

9

van Dieren, K. (Klaas) (m)

10

Weststrate, L. (Linda) (v)

11

Bosch, R.P. (Robert) (m)

12

Kouwenhoven - van Tielen, M. (Margaret) (v)

13

de Graaf, A. (Andrew) (m)

14

Spakman, A.J. (Ad) (m)

15

I
2.

]

3

Tel op +

Subtotaal

r

i j

i

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

Zet in elk 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

Aantal stemmen

1 - Christenunie
2-CDA
3 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS
4-WD
5-D66
6 - HattemCentraal
Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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