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Proces-verbaal van de beoordeling van het definitief
verzoek
Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de werkzaamheden in het kader van de beoordeling
van het definitief verzoek tot het houden van een referendum.

1. Onderwerp
Het gaat om het definitief verzoek tot het houden van een referendum over de Wet tot goedkeuring van de op
27juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160 /
Kamerstukken 112014/15,34 116, nr. 2).

2. Zitting
Datum zitting

14 oktober 2015

Tijdstip zitting

10:00 uur

3. Aantal afgelegde ondersteuningsverklaringen
Het aantal afgelegde ondersteuningsverklaringen bedraagt

472.849

4. Aantal geldige en ongeldige ondersteuningsverklaringen
Alleen invullen indien het aantal afgelegde ondersteuningsverklaringen 300.000 of meer bedraagt

Het aantal geldige ondersteuningsverklaringen bedraagt

427.939

Het aantal ongeldige ondersteuningsverklaringen bedraagt

44.910

Toelichting op de berekening:
De controle van de verzoeken heeft plaatsgevonden met behulp van een steekproef overeenkomstig de artikelen
7 tim 9 van het Besluit raadgevend referendum. Het totaal aantal ingediende verzoeken dat niet op grond van
artikel 45, derde lid, onder a tot en met c, van de Wet raadgevend referendum ongeldig is verklaard
bedraagt: 472.272. Het aantal verzoeken dat voor de steekproef is geselecteerd bedraagt: 4.112. Het aantal in de
steekproef als geldig aangemerkte verzoeken 3.726 is gedeeld door de totale omvang van de steekproef:
4.112. De uitkomst van deze breuk geeft het percentage geldige verzoeken ten opzichte van het totaal aantal
onderzochte verzoeken in de steekproef. Op basis van dit percentage zijn in totaal 427.939 verzoeken als geldig
aangemerkt.
—

—

5. Bezwaren van aanwezige kiezers
Tijdens de zitting zijn:
geen bezwaren ingebracht.
bezwaren ingebracht: zie gewaarmerkte bijlage met opmerkingen van het centraal stembureau.

6. Ondertekening
Datum

14 oktober 2015

Naam en handtekening voorzitter

H.R.B.M. Kummeling

Naam en handtekening leden

M.H. Leyenaar
A.J. te Veidhuis
G.M. M. Blokdijk
P. Castenmiller

R.

