
Model Il: Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau 

Bijlage 2: uitkomsten per stembureau 

Vul voor ieder stembureau afzonderlijk deze bijlage in. 

Nummer stembureau ·z-~J~--- 

Locatie stembureau 

1. Aantal toegelaten kiezers 
Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 6 van het proces-verbaal van het 

stembureau). 

Aantal geldige stem(plus)passen 

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

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

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

A 

B 

C 

D 

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat" 

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 z. (f 
F 

G 2- 
H 

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten 

Is het aantal toegelaten kiezers (D) en aantal getelde stembiljetten (H) gelijk? 

~ Ja, ga verder met rubriek 4. 

D Nee, ga hieronder verder. 
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Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stem(plus)passen, kiezerspassen 

en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt vastgesteld: 

Aantal geldige stem(plus)passen 

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

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

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau. 

Tel op! A.2 + B.2 + C.2 = 0.2 

A.2 

B.2 

C.2 

D.2 

Het gemeentelijk stembureau heeft de stem(plus)passen, volmachtbewijzen en kiezerspassen keer geteld. 

Het gemeentelijk stembureau heeft de stembiljetten keer geteld. 

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

D Ja, ga verder met rubriek 4 

D Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld? 

D Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld? 

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 
Vermeld hoe vaak de vol ende situaties zich hebben voor edaan. 

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 mogelijke andere verklaringen en geef aan hoe vaak er sprake van was. 
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4. Bij gecombineerde stemmingen 

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

~ Nee. 

D Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van 

____________ aangetroffen. Deze stembescheiden zijn in aparte pakken verpakt en 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 het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, 

volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen. 
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5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat 

Lijstnaam CDA 
Lijstnummer 
Nummer Aantal Naam kandidaat 
op de lijst stemmen 

101 Hekers, A.M.J. (Antoine) (m) 

2 3 Verheijen, R.J.M. (Rolf) (m) 

3 }_5 Koppen, CAM. (Charlot) (v) 

4 Lj Hoeben, M.L.M. (Mark) (m) 

5 ) Kurstjens, F.W.M. (Frank) (m) 

6 ) ten Kale, R. (Robert) (m) 

7 z_ Brinkmans, M.G.C. (Rian) (v) 

8 _3 van der Putten, H.M.M. (Eric) (m) 

9 1 Willekens, JA (Jos) (m) 

10 s Raemakers, L.W.P. (Lars) (m) 

11 Verheijen, R.G.JA (Rik) (m) 

12 Verheijen, J.M. (Ruud) (m) 

13 Pellemans, E.M.M. (Erwin) (m) 

14 van Heugten, J. (Jelwin) (m) 

15 van Roij-Derikx, J.L.M. (Annie) (v) 

16 Geraats, H.W.M. (Henk) (m) 

17 1 van Meel, R.W.A. (Rick) (m) 

Jy4 Totaal (stemcijfer) 

Lijstnaam Jongeren Akkoord Nederweert (J.A.N.) 
Lijstnummer 2 
Nummer Aantal Naam kandidaat 
op de lijst stemmen 

JO Vossen, M.JA (Marcel) (m) 

2 llf Dieteren, C.P.W.M. (Carla) (v) 

3 z_ Bax, K. (Kevin) (m) 

4 iz. Sieben-van den Boogaert, C.C.F. (Carin) (v) 

5 van Lierop, P.W.M. (Peter) (m) 

6 l de Rooij-Kanters, P.H.C. (Pascalle) (v) 

7 Jonkers, R.M.J. (Ralf) (m) 

8 Loonen, P.J. (Peter) (m) 

9 2 Veltrop, R.L.M. (Rudi) (m) 

10 Sengers, M.J.C. (Mels) (m) 

11 z. Vossen, J.M.I. (Jamie) (v) 

12 van Otterdijk, JAM. (André) (m) 

13 Baerveldt, L.M. (Leonie) (v) 

14 de Rooij, D. (Denise) (v) 

15 Knapen, WAM. (Wilhelmien) (v) 

16 z_ van Horik-Cuijpers, M.H.P. (Jet) (v) 

17 Knapen, M.J.H. (Mart) (m) 

ss Totaal (stemcijfer) 
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Lijstnaam Nederweert Anders 
Lijstnummer 3 
Nummer Aantal Naam kandidaat 
op de lijst stemmen 

er Stienen, M.G.L. (Ria) (v) 

2 van Nierop, J.A. (Jan) (m) 

3 / Vaes-Jacobs, E.J.M. (Els) (v) 

4 I Vaes-Schroën, M.J.G. (Marijke) (v) 

5 z_ Derksen, G.A.C. (Gerard) (m) 

6 z_ Jonkers-Haasen, M.P.D. (Marianne) (v) 

7 { de Nijs, C.J.G. (Cor) (m) 

8 van Nierop, S.J. (Stefan) (m) 

9 Vaes, K. (Koos) (m) 

10 Vaas, E.M.A. (Maan) (m) 

11 -3 Heemstra, E. (Evert) (m) 

12 Voss, F.D.J. (Frank) (m) 

( cS Totaal (stemcijfer) 

Lijstnaam D66 
Lijstnummer 4 
Nummer Aantal Naam kandidaat 
op de lijst stemmen 

2- van Montfort, M.W.A. (Martin) (m) 

2 t Bruijnaers, K.J.H. (Kyll) (m) 

3 Gijsen, F. (Fleur) (v) 

4 s Kooien, P.C.G. (Peter) (m) 

5 } Emans, P.J.M. (Paul) (m) 

6 Dur, J.W. (Joyce) (v) 

7 Breukers, S.R. (Sep) (m) 

8 Marouan, N. (Nidäl) (m) 

9 Kaan, M.G. (Matthijs) (m) 

10 Roos, P.A.J. (Paul) (m) 

11 Maas-Bergh, M.M.A. (Marlène) (v) 

12 3 Stienen, H.M.J. (Harry) (m) 

13 Smeets, J.M.T. (Jos) (m) 

14 Bekx, R.F.H. (Dolf) (m) 

15 Bastian, T.H.C. (Tobias) (m) 

16 Hermans, H.M.H. (Henk) (m) 

17 Roos, L.G.A. (Leo) (m) 

zo Totaal (stemcijfer) 
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Lijstnaam VVD 
Lijstnummer 5 
Nummer Aantal Naam kandidaat 
op de lijst stemmen 

---3 Franssen, J.W. (Jorik) (m) 

2 3 Teunissen, MAG. (Marijn) (m) 

3 3 van Lierop, P.J.J.M. (Hans) (m) 

4 z Schelfhout, R.L.E.M. (Roeland) (m) 

5 3 Coumans, M.T.J. (Theo) (m) 

6 { Scheepers, J.M.E. (Jorine) (v) 

7 de Meij, M. (Mick) (m) 

8 I Zwartjens, D. (Dion) (m) 

9 Scheepers-Dings, E.W. (Elly) (v) 

10 z_ Ogier-Dings, W.MA (Wilhelmien) (v) 

11 Cox, 0. (Oscar) (m) 

12 Wijnker, T.C. (Dirk) (m) 

13 Kok-Verheijden, J.G. (Coby) (v) 

14 Timmermans, L.M. (Lee) (m) 

ël{ Totaal (stemcijfer) 

Lijstnaam Hart voor Vrijheid 
Lijstnummer 6 
Nummer Aantal Naam kandidaat 
op de lijst stemmen 

_?, van Dort, C.M. (Karin) (v) 

2 van Bommel, M.T.E.M. (Marijke) (v) 

3 Mertens, J.P.M. (Hans) (m) 

4 de Jong, G. (Gaby)_(m) 

3 Totaal (stemcijfer) 

Lijstnaam GROEN LINKS 
Lijstnummer 7 

Nummer Aantal Naam kandidaat 
op de lijst stemmen 

iy Manders, MAM. (Marieke) (v) 

2 Bongers, J.P.T.M. (Jarno) (m) 

3 I van den Boom-Ulyashyna, MA (Marina) (v) 

4 1 Pahlplatz, RAJ. (Raymond) (m) 

5 c, Jacobs, F.J.C. (Femke) (v) 

6 Claessens, M.S.C.C. (Marie!) (v) 

7 Batenburg, P.J. (Paul) (m) 

8 Kuipers, SAL. (Sylvia) (v) 

9 Ramaekers, A.M.P.H. (Annemiek) (v) 

10 Boes, N.R.E. (Niclaa) (v) 

11 Ras, C. (Cindy) (v) 

12 Berben, J. (Jeroen) (m) 

~z f Totaal (stemcijfer) 


