Model 0 3 (Wrr 73)

Proces-verbaal van het hoofdstembureau voor het
referendum
Met dit formulier stelt het hoofdstembureau de uitkomst vast voor een kieskring voor het referendum.

1. Stemming
Dit proces-verbaal heeft betrekking op:
het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
Datum stemming 21 maart 2018

2. Zitting
Het betreft de openbare zitting van het hoofdstembureau in Groningen.

Datum zitting
Tijdstip zitting

23 maart 2018
10:00

Het aantal kiesgerechtigden in de kieskring bedraagt 458131

3. Aantal stemmen
61200
105009
3916

- aantal geldige stemmen voor de wet of het verdrag
- aantal geldige stemmen tegen de wet of het verdrag
- aantal blanco stemmen
- aantal ongeldige stemmen

384

+
170509

Hoeveel stembiljetten zijn er geteld?
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4. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stemmen
In de processen-verbaal van de stembureaus is vastgesteld in hoeverre er:
meer stembiljetten zijn geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten;
minder stembiljetten zijn geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten.
Voor beide categorieën afzonderlijk stelt u het aantal voor de kieskring vast.
Welke verschillen zijn in de processen-verbaal vastgesteld tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde
stembiljetten?
•

In de stembureaus zijn 27 stembiljetten meer geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming.

•

In de stembureaus zijn 83 stembiljetten minder geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming.

Hoe worden deze verschillen in de processen-verbaal verklaard?
Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan volgens de processen-verbaal.

32

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?
Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

0

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

17

Hoe vaak kon er geen verklaring gegeven worden voor het verschil?

55

7

Hoe vaak is er een andere verklaring gegeven?

5. Aantal kiezers dat bij volmacht mocht stemmen
Het aantal kiezers dat mocht stemmen met een geldig volmachtbewijs (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas), bedraagt 13909

6. Bezwaren van aanwezige kiezers
Er zijn tijdens de zitting:
J( geen bezwaren ingebracht.
o

bezwaren ingebracht: zie de gewaarmerkte bijlage met opmerkingen van het hoofdstembureau.
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7. Ondertekening
Hierbij verklaar ik, de voorzitter van het hoofdstembureau, dat de tellingen waarvan de resultaten zijn weergegeven in
dit proces-verbaal, zijn uitgevoerd volgens de voorgeschreven procedures.

Datum:

23 maart 2018
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