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Model N 10-1 

Proces-verbaal van een stembureau 

De verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in maart 2021 

Gemeente Midden-Groningen 

Kieskring 1 (Groningen) 

Waarom een proces-verbaal? 

Elk stembureau maakt 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-verbaal. Na afloop 

van de telling van de stemmen ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-

verbaal. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het stembureau en minimaal drie andere stembureauleden. 
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1. Informatie over het stembureau 

Vul hieronder informatie in over het stembureau. 

q Het nummer van het stembureau: 
27 

g Op welke datum vond de stemming plaats? 

De stemming vond plaats op woensdag 17 maart 2021 van 07:30 tot 21:00. 

C Waar vond de stemming plaats? 

Gemeentehuis Muntendam 

Kerkstraat 2, 9649 GR, Muntendam 

p Op welke datum vond de telling plaats? 

Datum ~`1 _2J van ~i11 : ~~i(~~ tot I~—I ~ I Q~I uur. __~~__--

Datum van ~_i_~ : ~_i_~ tot ~_i_~ : ~_i_~ uur. 

~ ~ ~~~ l 

E Waar vond de teliinq plaats? 

Adres of omschrijving locatie: ~~~j ~ ~12~ ___ ___ _ ~s c____ 2~.___ _ 

F Vul in of het al dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang. 

A Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers. 

O Een stembureau met beperkte toegang, bijvoorbeeld in een zorginstelling (bij een stembureau met 

beperkte toegang is een waarnemer aanwezig). 
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2. Aanwezigheid stembureauleden 

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

Voorletters) en achternaam stembureaulid 

A. van Duren 

- ara ain 

A.J. Ponstein 

J.J. Dassen 

M.J. Hesp 

G. Rakers 

G.J. Damveld 

E. Zuiderra 

A. van Leeuwen - Vegt 

T. Wiering -Oosterhuis 

J.R. Christiaanse 

M. Snitjer 

H. Loots 

A.E. Hartman - Kruizinga 

Aanwezig op het stembureau 

Datum van tot 

\. — 

~ : G6 

2v.C~G 

1 

~, 

`Z,l ~`C` 

~` 

:Cl~ 

_~ 

, ~ 

uur 

uur 

ej~~ uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

:LIZ; uur 

uur 

uur 

~~ uur 

uur 

uur 

~ ~ ~C uur 

d ~~ uur 

t ~ uur 

uur 

uur 

uur 

~ ~, Qa uur 

uur 

uur 

~..LC~j uur 

~ ~, dQ uur 

uur 

~~ ~:~ uur 

~~, SC~c uur 

uur 

~~,(~ uur 

~~ ~~~ uur 

uur 

~~,i~~ uur 

uur 

uur 

~, ~;~ u u r 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 
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3. Bezwaren van kiezers tijdens de stemming en telling 

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen 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 

tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig 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 er niet mee eens is. 

Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook. Let op: noteer geen 

persoonsgegevens van kiezers. 

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming 

Bezwaren van kiezers tijdens de telling 

4. Onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling 

Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was geen 

tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het 

stemlokaal beïnvloedden de kiezer. 

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was. Let op: noteer 

geen persoonsgegevens van kiezers. 
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5. Aantal toegelaten kiezers 

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 + 8 + C = D 

A /I ~b' 
B ~ V 

C 

o / 353 

Let op! 

o Als uw stembureau zitting heeft op maandag of dinsdag (stembureau voor vervroegd stemmen), of 

als (bij een zitting op woensdag) de telling plaatsvindt op een andere locatie, vult u nu de bijlagen 3 

en 4 in. Daar noteren alle aanwezige stembureauleden hun naam en plaatsen hun handtekening 

(verklaring van authenticiteit). Eenmaal op de tellocatie gaat u verder met rubriek 6 e.v. 

o Als de stemming op woensdag plaatsvindt, en de voorzitter, na overleg en in overeenstemming met 

de burgemeester, de telling schorst, vult u nu bijlage 2 in. Daar vult u de resultaten van de 

voorlopige telling op lijstniveau in. Vervolgens vult u de bijlagen 3 en 4 in. Daar noteren alle 

aanwezige stembureauleden hun naam en plaatsen hun handtekening (verklaring van 

authenticiteit). Bij voortzetting van de telling gaat u verder met rubriek 6 e.v. 

o In andere gevallen gaat u nu verder met rubriek 6 e.v. 

6. Aantal getelde stembiljetten 

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 

E /3 ~= "l 
F .~. 

G Q 

H f~ yJ 
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7. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten 

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

O Ja, ga verder met rubriek 8 

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

~ 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 volgende situaties zich hebben voorgedaan. 

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 hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was. 

~~ 
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8. Stembureauleden (proces-verbaal) 

Alle stembureauleden die aanwezig zijn na afloop van de telling van de stemmen, noteren hieronder hun naam. Dat 

zijn in elk geval de voorzitter van het stembureau en minimaal drie andere stembureauleden. Ga vervolgens naar 

rubriek 9 voor de ondertekening. 

Datum: 

Naam voorzitter 

Naam stembureauleden 

dag maand 

~I 

jaar 

C1 I 2 

2. 

3. 

_ \~ 

4. 

5. 

6. 

-_ 

7. 

s. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
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9. Ondertekening stembureauleden (proces-verbaal) 

Alle stembureauleden die in rubriek 8 hun naam hebben genoteerd, ondertekenen het proces-verbaal. Houd hierbij 

de volgorde aan van rubriek 8. 

Datum: dag maand jaar 

~ I X1 3 Z I E I ~ I ~ 

Handtekening urea den '~ 

2. 

3. b

h. , ~̀1

4. 

5. 

6. 

7. 

VI~C~~Wl~ ~J 

8. 

9. ,y

10. ` 

11. 

12. 

13. 
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat 
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1 VVD 

Nummer 

op de lijst ~ - - Naam kandidaat 

1 ~ AJ C Rutte, M. (Mark) (m) 

2 ~!J van Ark, T. (Tamara) (v) 

3 Hermans, S.T.M. (Sophie) (v) 

4 ;~ Becker, B. (Bente) (v) 

5 Ye~ilg6z - Zegerius, D. (Dilan) (v) 

6 van 't Wout, B. (Bas) (m) 

7 Harbers, M.G.J. (Mark) (m) 

8 de Vries, A. (Rukje) (v) 

9 Wiersma, A.D. (Dennis) (m) 

10 Teltegen, O.C. (Ockje) (v) 

11 Hartsen, A.A. (Thierry) (m) 

12 Heinen, E. (Eetco) (m) 

13 Rajkowski, Q.M. (Queeny-Aimée) (v) 

14 Kamminga, R.J. (Roelien) (v) 

15 EI Yassini, Z. (Zohair) (m) 

16 van Campen, A.A.H. (Thom) (m) 

17 Paul, M.L.J. (Mariëlle) (v) 

18 Erkens, S.P.A. (Silvio) (m) 

19 Koerhuis, D.A.N. (Daniel) (m) 

20 Michon - Derkzen, I.J.M. (Ingrid) (v) 

21 Valstar, P.J. (Peter) (m) 

22 Ellian, U. (Ulysse) (m) 

23 Van Wijngaarden, J. (Jeroen) (m) 

24 de Groot, P.C. (Peter) (m) 

25 van den Hil, J. (Jacqueline) (v) 

26 Minhas, F.B. (Fahid) (m) 
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27 Tielen, J.Z.C.M. (Judith) (v) 

28 de Kort, A.H.J. (Daan) (m) 

29 Heerema, R.J. (Rudmer) (m) 

30 Brekelmans, R.P. (Ruben) (m) 

31 van Strien, P.J.T. (Pim) (m) 

32 van der Woude, H.H. (Ratte) (v) 

33 Idsinga, F.L. (Foikert) (m) 

34 de Neef, D. (Daan) (m) 

35 Klink, J.J. (Jan) (m) 

36 ~ Regterschot, K. (Kelly) (v) 

37 Smals, B.M.G. (Bart) (m) 

38 Strolenberg, M.F. (Mark) (m) 

39 Verkuijlen, R. (Ruud) (m) 

40 Haverkort, E.A. (Erik) (m) 

41 I Tabak, M.J.A. (Marinus) (m) 

42 Verbree, D.M. (Dorien) (v) 

43 Bevers, H. (Harry) (m) 

44 Rahimi, H. (Hawre) (m) 

45 Grevink, M. (Martijn) (m) 

46 Simons, C. (Chris) (m) 

47 Richardson, S.M. (Simone) (v) 

48 Bijenhof, Y. (Yvonne) (v) 

49 Patelski, M.J.L. (Max) (m) 

50 Arends -Drijver, K. (Kathy) (v) 

51 van Doeveren, L.N.M. (Laurens) (m) 

52 Simons, T.C.N. (Tim) (m) 

53 Buijsse, M.R.G. (Martijn) (m) 

54 Peters, F.A.J. (Frederik) (m) 

55 Bakker, R. (Ronald) (m) 
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56 Noomen, C.J. (Kees) (m) 

57 Vermeulen, S.M.J. (Sanneke) (v) 

58 Koebrugge, S.A. (Sabine) (v) 

59 Achterbergh - Copier, M. (Mark) (m) 

60 Elbertsen, J. (Jenny) (v) 

61 Jacobs, B. (Barry) (m) 

62 van Dijk, S. (Saskia) (v) 

63 Bellaart, H.M. (Hugo) (m) 

64 Maref, R. (Rebin) (m) 

65 de Wolff, 1. (Ivo) (m) 

66 Groot Bruinderink, L.I. (Laurence) (m) 

67 Lambers, L. F.J.M. (Lars) (m) 

68 Bonnevits - de Jong, L. (Laurine) (v) 

69 Nelisse, R.M.L. (Mirjam) (v) 

70 Rooijmans, E.M.N. (Liesbeth) (v) 

71 Malfait -van Ham, S.S.J. (Sharona) (v) 

72 ten Have, R.H. (René) (m) 

73 Matthijsse, H.A. (Henk) (m) 

74 Hoen, R.T. (Roelof Theun) (m) 

75 Janssen, S.M. (Sander) (m) 

76 van den Ham - Jaarsma, E. (Edith) (v) 

77 Lauwerysen, F.A. (Filip) (m) 

78 Bikkers, B.T. (Bart) (m) 

79 Kraanen, C.W. (Kees) (m) 

80 van der Weijden, M. (Maarten) (m) 

Totaal ~ 
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2 PVV (Partij voorde Vrijheid) 
Nummer 

op de lijst ~ - - Naam kandidaat 

1 ~(~~ Wilders, G. (Geert) (m) 

2 ~ Agema, M. (Fleur) (v) 

3 y~C. Markuszower, G. (eidi) (m) 

4 de Jong, L.W.E. (Léon) (m) 

5 Maeijer, V. (Vicky) (v) 

6 Kops, A. (Alexander) (m) 

7 ~, Bosma, M. (Martin) (m) 

8 van Dijck, A.P.C. (Tony) (m) 

9 Helder, L.M.J.S. (Lilian) (v) 

10 Madlener, B. (Barry) (m) 

11 Fritsma, S.R. (Sietse) (m) 

12 van Weerdenburg, V.D.D. (Danai) (v) 

13 Graus, D.J.G. (Dion) (m) 

14 de Graaf, M. (Machiel) (m) 

15 Mulder, E. (Edgar) (m) 

16 ~ Beertema, H.J. (Harm) (m) 

17 de Roon, R. (Raymond) (m) 

18 Faber, M.H.M. (Marjolein) (v) 

19 van Aalst, R.R. (Roy) (m) 

20 van Dijk, E. (Emiel) (m) 

21 Jansen, C.A. (Chris) (m) 

22 de Vree, J.H. (Henk) (m) 

23 Moinat, N. (Nicole) (v) 

24 de Winter, D. (Daniëlle) (v) 

25 Stateler, T.S.M. (Sebastiaan) (m) 

26 Heutink, H.D. (Hidde) (m) 
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27 van Dijk, A.J.A. (Toon) (m) 

28 Pool, J. (Joeri) (m) 

29 Deen, M. (Marco) (m) 

30 Wakker, H. (Hendrik) (m) 

31 Claassen, R.A.B. (René) (m) 

32 Heeren, A.M. (Anthony) (m) 

33 Boon, M.C.H. (Maikel) (m) 

34 Vlottes, E. (Elmar) (m) 

35 Veltmeijer, E.F. (Erik) (m) 

36 van den Berg, H.F. (Harry) (m) 

37 Dulfer, T.F. (Tessa) (v) 

38 Klaassen, M.H.J. (Thijs) (m) 

39 Smitskam, P. (Peter) (m) 

40 Pfoster, D.D.W. (Daryl) (m) 

41 van den Born, V.H. (Vincent) (m) 

42 Nagtegaal, S. (Sjors) (m) 

43 van Dooren, A.C. (Arthur) (m) 

44 Thiadens, F.M. (Folkert) (m) 

45 Verheij, C. (Coen) (m) 

46 van der Kammen, P. (Patricia) (v) 

47 Aardema, M. (Max) (m) 

48 Kruis, A.S. (Sebastian) (m) 

49 Housmans, R. W.P. E. (Robert) (m) 

50 van Strien, G.A. (Gom) (m) 

Totaal 
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3 CDA 
Nummer 

op de lijst Naam kandidaat ~ - 

l 1 Hoekstra, W.B. (Wopke) (m) 

2 J~ Omtzigt, P.H. (Pieter) (m) 

3 ~ Kuik, A. (Anne) (v) 

4 ~ van Dijk, I. (Inge) (v) 

5 Knops, R.W. (Raymond) (m) 

6 Heerma, P.E. (Pieter) (m) 

7 Keijzer, M.C.G. (Mona) (v) 

8 ~ Mulder, A.H. (Agnes) (v) 

9 van der Molen, H. (Harry) (m) 

10 Werner, L.M. (Lucille) (v) 

11 Geurts, J.L. (Jaco) (m) 

12 ~ Palland -Mulder, H.M. (Hilde) (v) 

13 Peters, W.P.H.J. (René) (m) 

14 Boswijk, D.G. (Derk) (m) 

15 Amhaouch, M. (Mustafa) (m) 

16 van den Berg -Jansen, J.A.M.J. (Jobs) (v) 

17 Bontenbal, H. (Henri) (m) 

18 Stootweg, E.J. (Evert Jan) (m) 

19 Postma, W.L. (Wytske) (v) 

20 Terpstra, J.H. (Julius) (m) 

21 Krul, H.M. (Harmen) (m) 

22 van den Brink, G. (Bart) (m) 

23 ~ Vedder - Monaster, E.C. (Eline) (v) 

24 Meerkerk, C.F. (Frank) (m) 

25 van Helvert, M.J.F. (Martijn) (m) 

26 Zwinkels, J.M. (Jantine) (v) 
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27 Jonkers, J.P. (Jaap) (m) 

28 Beemsterboer, J.C.J. (Jelle) (m) 

29 Tijmstra, E.S. (Eveline) (v) 

30 Nass, M.J.M.H. (Marieke) (v) 

31 de Jonge, F.T. (Froukje) (v) 

32 van der Tuin -Kuipers, L. (Lea) (v) 

33 Bal, M. (Mustafa) (m) 

34 de Jong, C.M. (Cees) (m) 

35 van der Wel, P.C. (Piet-Cees) (m) 

36 van Steeg, G.C. (Bert) (m) 

37 Heine, G. (Gabriëlle) (v) 

38 Dijkman, M.C.T.H. (Michiel) (m) 

39 Nunez Queija, R. (Rudesindo) (m) 

40 Mous, I.E. (Inge Emilie) (v) 

41 van de Vijver -van Deursen, P.E.M. (Patricia) (v) 

42 van Rossum, H. (Huibert) (m) 

43 de Vries, D. (Douwe) (m) 

44 ter Braak, B.A.J. (Bo) (v) 

45 van Asselt, E.J. (Evert Jan) (m) 

46 Reesink, M.J.B.B. (Martin) (m) 

47 % van Dam, C.J.L. (Chris) (m) 

48 ter Laak, I. (Ingeborg) (v) 

49 Klein, K.P. (Karsten) (m) 

50 Grapperhaus, F.B.J. (Ferd) (m) 

51 Bijleveld -Schouten, A.T.B. (Ank) (v) 

52 ~ Berghuis, D. (Dick) (m) 

53 Boonstra, J.T. (Jacob) (m) 

54 Brouwer, H.G.T. (Gert) (m) 

55 Bulle, H.H. (Henk) (m) 
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56 Dahri - Loualidi, N. (Nayma) (v) 

57 Dost, H.J. (Harma) (v) 

58 Drenth, E. (Erik) (m) 

59 Drent- Sinot, G.E.M. (Ingrid) (v) 

60 Eisses, R.J.F. (Ruben) (m) 

61 Engelage, L. (Luit) (m) 

62 van de Giessen, L.H. (Laura) (v) 

63 Heidekamp -Prins, M. (Marjan) (v) 

64 Hemmen, H.M. (Herma) (v) 

65 den Hertog -Fluks, A.M. (Alma) (v) 

66 Joustra, M. (Marnick) (m) 

67 Min, M.N. (Mara) (v) 

68 Molenhuis, U.J. (Ulfert) (m) 

69 Paas, A.J. (Jannes) (m) 

70 Star, J.K. (Jacob Klaas) (m) 

71 Veenstra, G. (Geertje) (v) 

72 de Wit, R.W. (Robert) (m) 

73 Wubs -Kramer, A.I. (Agnes) (v) 

Totaal 
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