Dienst Burgerzaken & Gemeentebelastingen
Bureau Verkiezingen

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
VOOR DE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT GELDT EEN
GEHEIMHOUDINGSPLICHT, U MAG OP GEEN ENKELE W IJZE DE UITSLAG BEKEND
MAKEN (dit geldt voor zowel de reguliere media als alle social media -> u mag de
uitslag dus niet via
Twitter, Facebook e.d. bekend maken)!
Geacht stembureaulid,
Neemt u voordat u begint eerst de checklist door 'checklist begin van de dag'. Aan het einde van
de dag doet u hetzelfde met de 'checklist eind van de dag'.
Openbaarheid van het stemproces
Tijdens de hele verkiezingsdag, van opening tot het moment dat het proces-verbaal is opgemaakt, zijn
burgers welkom om te observeren, dit betekent dat het stemlokaal 's avonds bij het tellen van de
stemmen toegankelijk dient te zijn. Zij mogen niet helpen met het tellen van de stemmen.
Bij de afgelopen verkiezingen zijn diverse stembureaus bezocht door burgers die het verkiezingsproces
kwamen observeren. Alhoewel dit door stembureauleden als storend kan worden ondervonden, hebben
zij het recht om de verrichtingen binnen het stembureau gade te slaan. Zij hoeven zich niet te
legitimeren of voor te stellen. Als er bezwaren worden gemaakt over de gang van zaken binnen het
stembureau moeten die in het proces-verbaal worden opgenomen. De verwachting bestaat dat er bij
deze verkiezingen meer kiezers aanwezig zullen zijn bij het tellen van de stemmen. Dat is uiteraard
toegestaan. De voorzitters dienen, als er kiezers aanwezig zijn, de uitslag voor te lezen.
De geheimhoudingsplicht geldt tot zondagavond 25 mei 23.00. Om deze reden hoeft u geen voorlopige
uitslag door te bellen.
Stempas en legitimatieplicht
Met de stempas kan de kiezer in ieder stembureau van de gemeente waar hij/zij woont zijn/haar stem
uitbrengen. Stempassen van andere gemeenten kunnen niet gebruikt worden om in Utrecht te
stemmen.
Bij stempassen waarop iemand is gemachtigd (onderhandse volmacht, de achterkant van de
stempas is dan ingevuld), moet (een kopie van) het legitimatiebewijs van de oorspronkelijke eigenaar
van deze stempas worden getoond, dit mag ook getoond worden via een smartphone of een tablet. Ook
dit legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
Bij een volmachtbewijs (niet te verwarren met een onderhandse volmacht) hoeft degene die komt
stemmen geen (kopie) legitimatie te laten zien van de persoon voor wie hij/zij stemt. Zie het voorbeeld
hiervan in de enveloppe.
Kiezerspassen
Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd. De kiezer kan uitsluitend met deze pas
stemmen. Bij de stemming overhandigt de kiezer zowel zijn kiezerspas als een identiteitsdocument aan
het stembureau. Sinds 2014 is de kiezerspas een aparte stempas, zie het voorbeeld hiervan in de
enveloppe. Het is ook nieuw dat er op een kiezerspas een onderhandse volmacht verstrekt kan worden.
U dient er ten alle tijden voor te zorgen dat u de identiteit van de kiezer duidelijk kunt vaststellen. Als er
kiezers komen stemmen met gezichtsbedekking moet u vragen of ze dit tijdelijk willen verwijderen
zodat u de identiteit vast kunt stellen.

Z.O.Z.

Opstelling stemhokjes
In de folder 'Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag' staan op pagina 2 en 3 informatie over de
opstelling van stemhokjes. Wij verzoeken u deze regels strikt te hanteren. Indien u de indruk heeft dat
de opstelling niet volgens de regels van de Kieswet is neem dan contact op met Bureau Verkiezingen.
Stembiljetten en stembus
De stembiljetten dienen altijd buiten bereik van de kiezer te staan. De stembus staat altijd in de directe
nabijheid van de stemtafel.
Stemmen als stembureaulid
Als stembureaulid mag u, als u in een andere gemeente woont, ook uw stem uitbrengen in het
stembureau waar u benoemt bent tot stembureaulid. Hiervoor heeft u geen kiezerspas nodig.
ROS (register ongeldige stempassen)
Elk stembureau beschikt over een register van ongeldig verklaarde stempassen (ROS). Dit register moet
voorkomen dat een kiesgerechtigde tweemaal kan stemmen. Let op: u dient te controleren of de
stempas voorkomt in het ROS bij het stembureau waar de kiezer opgeroepen is. Bijvoorbeeld: u bent
stembureaunummer 15. Er komt een kiezer bij u stemmen die opgeroepen is bij stembureaunummer 20.
U kijkt dan in het ROS bij stembureaunummer 20 of deze stempas is ingetrokken.
Filmen in het stemlokaal
Als hoofdregel geldt dat een stemming rustig en ordelijk verloopt en dat kiezers niet worden belemmerd
of gehinderd in het uitbrengen van hun (geheime) stem.
Vaststelling uitslag
Bij het tellen van de stemmen gaat u eerst de totaal uitgebrachte stemmen per lijst vaststellen. Het is
e
e
vanzelfsprekend dat alle stembureauleden (dus ook het 4 en evt. 10 lid en toezichthouder) aan het
tellen moeten deelnemen.
Invullen van het proces-verbaal
Op grond van de gewijzigde Kieswet beperkt de telling zich tot twee hoofdpunten:
1. Het aantal stemmen dat is uitgebracht.
2. Het aantal kiezers dat is toegelaten, op grond van het aantal geldige stempassen, kiezerspassen en
volmachtbewijzen.
In het proces-verbaal moet worden vermeld of er verschillen zijn tussen het aantal stemmen dat is
uitgebracht en het aantal kiezers dat is toegelaten, en zo ja, welke. Voor zover mogelijk, verklaart het
stembureau waardoor dit verschil is ontstaan.
Na het tellen van de uitgebrachte stemmen per lijst en per kandidaat gaat u het proces-verbaal invullen.
Vult u direct duidelijk in wat het stemdistrictnummer (stembureaunummer) is en de locatie van het
stembureau. Als u het proces-verbaal heeft ingevuld vult u daarna de bijlage van het proces-verbaal in.
Dit dient op een uiterst zorgvuldige wijze ingevuld te worden. Als u de enveloppen vult let u er dan goed
op dat het stembureaunummer duidelijk vooraan op de enveloppen wordt vermeld.
Aanwezigheid stembureauleden
Er dienen altijd minimaal 3 leden aanwezig te zijn op het stembureau. Noteer de aanwezigheid op het
proces-verbaal. Op de laatste pagina van het proces-verbaal moeten alle stembureauleden een
handtekening zetten.
Afsluiting verkiezingen bij de inleverpunten
Na inlevering van de verkiezingsbescheiden zijn alle stembureauleden en tellers bij de inleverpunten
van harte welkom voor een hapje en een drankje. NB: er is dit keer geen mogelijkheid om de
stemtas in te leveren bij de Bibiliotheek in Overvecht.
Het verkiezingsteam wenst u een succesvolle verkiezingsdag toe!

