
Model N I 0-1 Proces-verbaal van een stembureau

Model N 10-1

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

op 16 maarl2022

Gemeente Boekel

Kieskring Boekel

Waarom een proces-verbaal?
Elk stembureau maaK 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-verbaaÍ.
Na afloop van de telling ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal.

1. Stembureau, locatie en openingstijden tijdens stemming

1a Stembureaugegevens tijdens stemmang

Nummer
stembureau

:l
AdreMocatie stembureau Dag Maand Jaar

I ib lor3 "tt c>i S)O

Openingsiijden (van - tot)

)+ 3rí) 2)t I

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

Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)
i1

Nummer
slembureau

íb

Nummer
stembureau

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

AdÍes/localie stembureau Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)
li

íc Geef aan of het een stembureau met beperkte toegang is
Vul hieronder in of het al dan niet gaat om een stembureau met een bepert<te toegang.

ffi een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers.

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

I I
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Model N I 0-1 Proces-verbaal van een stembureau

2. Aanwezigheid stembureauleden

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

Voorlette(s) Achternaam

Aanwezig op slembureau:

Dag Maand Jaar

(Y1

Uren (van - tot)

t i{-r
I();i I t t9

l[t
I(r ,3 ? ',6i2 iz-

I 6 o i:: ztoiziz

ijt I

cr l: t-ic>i zlz

EL

-'?_ nio

a C) ó

'':L C) c)

1t9 r, ln

j .) g itt

zi.) -: ir>

?, oo t t- 3 l)

e
I

l I
l

l

I

II

I

I

i
I l

I

Datunr: 25-02-2A22 20 :1 8:26 pagina 2 I 15



Model N í 0-1 Proces-verbaal van een stembureau

3. Toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige sÍempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen rn btj A, B en C.
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.
lndien u een eerder ingevuld getal moet conigeren kunt u dat in de rechter vakjes doen.
streep dan het foute getal door en plaats het geconigeerde aanta! in het rechter vak.

Ruiíïtte voor conec{ie

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewqzen (schriftelijk of via ingevutde stem- of kiezerspas)

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

Telop+ 

-TeloD+

Totaal aantal toegelaten kiezers (A + B + C = D ) E q='-lli j

êoi
t32

4. 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 aanta! toegelaten kiezers (D = H).
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

RuiÍnte voor corÍeclie

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal on geldige stembiljetten

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

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

Tel op +

- 

Telop+

a

4as
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

5' Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

ls er een verschl fusse n het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen
(rubriek 4, ondedeel H)?

NEE - Ga dan door naar rubriek 6.

JA - Verklaar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande srïuaÍies heeft geconstateerd.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande srïuaÍies 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 vefularingen en het aantal keer dat deze situaties zich hebben voorgedaan)

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

, .'i,, ,,!,ii.-; -:,i:-|J:,,jii,.lrii I t;ii.-;r;, .lí,11,,..r ..í tr..,_r_l - ,r,,l.rlji.r,,.,,

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereiK

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Datum: 25-02-2 A22 20:1 8:26 pagina 4 / 15



Model N 1 0-'l Proces-verbaal van een stembureau

6. 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, ongetdig 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 kiezêrs tijdens de stemming

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

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

Omschijf 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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Model N 1 0-1 Proces-verbaal van een stembureau

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

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

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

Datum: I A
Maand Jaartrjt W,c,Tj,-a

Naam voozitter

rn d r
Namen slembureauleden

+ -1 m uan t>or mecr - Voevenaar-s

A-\-(Z t:aa d,e. 6ets CL

-1 
- a. rn . 0erh ae aA t mn d.-er 66,-

(

a
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Model N 1 O-1 Proces-verbaal van een stembureau

9. Ondertekeningstembureauleden(proces-verbaal)

Alle stembureauleden die aanwezig zijn bij de tetting ptaatsen in deze rubriek hun handtekening.
Het proces-verbaal wordt minimaa! door de voorzitter en die andere stembureauleden ondertekend.

Dao Maand

Datum:[E tr'i5l zlD a', a

Handtekening voorzÍtter
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Model N 1 0-1 Proces-verbaal van een stembureau

Bijlage í: Aantal stemmen per lijst en kandidaat
(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één, twee of drie.)
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

ïelemans, M.J.A.
1 I 1
2

Gruijters, R.M. C'
van Mensvoort-Penninx, 3

G lA'tM 1
4

de Bruin, H.H.A. ) +
5

van den Broek, M.A.T. b
Comelissen, M.J.C.G. 6

van den Broek, W.J.A. 7

ó
Donkers, E.G.J.

8

') I

van Sleeuwen, A.J.
I

'2
10

Bevers, E.P.M Ll
11

van der Burgt, H.M.A. Ll
12

van Schaick, P.G.W. S
13

van den Elzen, P.J.G. I

Melis-van den Boogaard, 1a

WPM u d
Czlapa, M.L.

15

2 j

Rooijackers, T.T.P.J.

17
van Lankvelt, P.J.W. +

1A

van Grinsven, L.H. _t
Straatman, H.W.J.M 1s

z
van Sleeuwen, J.A.

20

van der Horst, C.A.B. 21

Nijhuis, E.M.G.M
2 .-,/-

Frenken, J.P.W.
23

van Sleeuwen-van Uden, 2a

AÍ:M g
ïelemans, M.P.J.M.

25

26
Kuipers, J.J.A. .S

Verbruggen-Derks, W.M.'7 q

Lijst 1. CDA
Naam kandidaaU
Kandideatnummer

Naam kandidaaU
Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmên

Zet in elk vekje één ciifer.
Begin reóts met het

laatste cijfer

Aantal stemmen

Hanenberg, J.R.M. 4

- 

Telop+

Subtotaal

Zet in elk vakje één cijfer
Begin Íechts met het

laatste cÍfer

Zet in elk vakje één cijfer.
rechts met het

laatste ciifer

3 D 6 Lt

Totaal 1 + 2

3 I o
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Model N 10-l Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 2. Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Naam kandidaaU
Kandidaatnummer Aanlal stemmen

van Eeí- van de Ven,
Á tpM I z

2
VMllems, H.A.J

2_ t,
3

de Bruin, S.A.H.M. z o
4

van den Hoogen, L.A. 2
Jacobs, R.R.M.

5

5
6

Braam- van Son, J.M.

van den Elzen- van der
Aa.l MM

7

z
Kanters, K.M.J.

I

I

Strik - van Hout, L.
I

+
10

Rovers, T.A.M. 3
Oomen- Meulenbroeks, 11

IPA tr 7
Gerrits, W.J

12

2
13

Jacobs- Schaap, M.A.J. 3
Willems, M.l.M

14

q
van Lieshout, A.P.B.

15

Maas, A.J.A.
t6

vanAlphen, H.G.M
1?

3
Kuipers, S.F.M.J.

'18

6
Althuizen, M.L.G

19

van Eert, A.J.A.
20 tl

van der Heijden, 21

lÀnta

van de Wetering, M.P.J.
2

I

van Grinsven, J.M.
23

I
Vermeer- Vissers, 24

MHMM '2

van Duijnhoven, J.M.
25

LT

- 

Telop+

Subtotaal

Zet in elk vakje één cÍfer
Begin rechts met het

laatste cijÍen

I 3 3

I I 3

Totaal 1

Zet in elk vakje één ciifer.
Begin Êchts met het

laatste citfer.
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Kanters, M.G.W.
I

I b 6
Jansen, G.L.C.W.

2

ri o
van der Kolk- 3

l.lÁ^Íórmáhè e À, H tí

Bos, J.R.M.
4

7
van Lanen, J.M.M. 5
ïmmermans-van 6

I rnkvê|.{ M -l M

van derAa, H.J.M
?

.5
I

Róben, E.W.M
-q

Pepers, N.S.
I

3
van de Ven, G.

10

5
Leenders, R.H.F,

11

3
Franssen-van Berkel, 12

.I G ÍIil

van Moorsel, J.C.P.J.
13 <l<)

Kamyab Rad, F.
14

3
Reijnen-van Zutven, 15

WM I

Vogels, S 4
17

van den Broek-Hotke, W. z
Megens, J.H.G

l8
Ll

Smits-van der Burgt, í9

À I tn,

van HooÍ, A.A.M.
20

van Alphen-van den 21

Roseh I A W LT

Knuvers, C.G.C.
2

3
van der Heijden, H.L.L.

23

Verkuijlen, W.J.M.
24

van Soest, M.C.F.A. I

Bullens, H.A.B.
26

t
Berkenbosch, C.Th.D.

27

Lijst 3. D.O.P.
Naam kandidaaU
Kandideatnummer

Subtotaal

Naam kendidááU

KandidaatnummerAantal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het

laatste cijÍef,

Subtotaal

Aantal stemmen

Zet in elk vakje één cijÍer.
Begin rechts met het

leatste cijfer.

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het

laatste cijÍel

Oerlemans, J.C.S.M. 28

29
van Boxtel-Arts, H.M.W. 5
Kanters, M.

30

ïhijssen, P.M.H.
31

Heunks-van Uden, 32

AAM 3

1_ a .9 f

Totaal 1 + 2

2 5 b
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Model N 1 0-í Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 4. WD
Neám kandidaau
Kandidaalnummer

Subtotaal

Aantal stemmên

- 

T€l op+

Zet in elk vakie óén cijfer.
Bsgin rechts met het

laatste cijfeÍ.

Buijsse, M.R.c.
1

v S
Dijcks, F.H.L. 3
Koolen, F.H.A.

3

l ?
ïelemans-Ewalts,S.G. 

4

q
Bouman, M.J. q

5
van Sleeuwen, D.J.P. tl
Rovers, T.M.M.

7

4
ïelemans, T.G.G.

8

I

Hartevelt, E.
I

I
10

van Goor, R.P.M.J.

Demuyt, F.R.G.
11

z
Dijcks-Mijland, N.

12

z

t 2 b

t 2- 6

Totaal 1

vakje één cjifer.
Bchts met het

láatste cijfsr.

Datum: 25-02-2022 2Q:1 8:26
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

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 redeÍijkenrrijs geen spraki meer
kan ziin. Een schorsing kan pas plaatsvinden nadat het stembureau ten minste eerst het aantál toegélaten 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 Aantal stemmen

í. CDA 3 I ó
2. Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel \ d z
3. D.O.P

2t \q b
4. WD à '6

Zet in elk vakje één dÍer
Begin rechts met het

laetste cijÍer.
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