
Bijlage model K-2: uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen 

Vul voor elk stembureau voor vervroegd stemmen afzonderlijk deze bijlage in. 

.ter ,~~ ~; ~~ 
Nummer stembureau voor vervroegd stemmen (indien van toepassing) t 

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in.)
,~ { y ~ ~ 

1. Aantal toegelaten kiezers 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van hef 

proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen). 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om to sfemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen) 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op! A + 8 + C = D 

2. Aantal getelde stembiljetten 

A C. 

8 

C 

p ~•~ a 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen. 

Aantal stembifjetten met een geldige stem op een kandidaat 

Aantal blanco stembiljetten 

Aantal ongeldige stembifjetten 

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 (zie rubriek 5 van deze bijlage). 

E 

F 

G 
,. 

f 

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

Is het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk? 

❑ Ja, ga verder met rubriek 4. 

, 'Nee, ga verder met het vervolg van rubriek 3. 



Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de 

stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als 

volgt vastgesteld: 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om to sfemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen) 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau 

voor vervroegd stemmen Tel op! A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 

A.2 

_82 

C.2 

D.2 

Is het aantal toegelaten kiezers (D.2) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2, onder F~ gelijk? 

❑ Ja, ga verder met rubriek 4 

❑ Nee, er zijn meer stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld? 

❑ Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembifjetten zijn er minder geteld? 

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembifjetten. Vermeld hoe vaak hier 
sprake van was. Er kan meer dan een verklaring zijn. 

Mogelijke verklaringen voor het verschil 
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich he66en voor, 

Hoe vaak heeft een kiezer het stembifjet niet ingeleverd? 

Hoe vaak is er een stembiljet to weinig uitgereikt? 

Hoe vaak is er een stembifjet to 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. 



4. Bij gecombineerde stemmingen 

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

❑ Nee. 

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

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en 

worden verzegeld en overgebracht Haar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. 

Noteer hier en op het pak het Hummer van het betreffende stembureau en het aanfa/ stembiljetten, dan wel stempassen, 

volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen. 

5. Aantal stemmen per lijst 

Lijstnummer en lijstnaam aantal stemmen 

1. VVD 

2. Partij voor Ouderen en Veiligheid ~~ 

3. Partij van deArbeid (P.v.d.A.) ~ 

4. ROSA v

5. D66 ~ r 

6. Democratisch Zaanstad (DZ) s 

7. PVV (Partij voor de Vrijheid) 

8. SP (Socialistische Partij) 4~ 

9. GROENLINKS ~ v

10. DENK 

11. CDA 

12. Partij voor de Dieren 

13. ChristenUnie p 
~ 

~J 
L 

14. Belang van Nederland (BVNL) 1 
/ 

L 
U 

Zet in elk vakje den cijfer 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 



STD 
Bijlage model K-2: uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen 

Vul voor elk stembureau voor vervroegd stemmen afzonderlijk deze bijlage in. 

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen (indien van toepassing) ~'( ~= 

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in.) 

1. Aantal toegelaten kiezers 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het 

proces-verbaa! van het stembureau voor vervroegd stemmen). 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om to stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen) 

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

q 5 ~ 

8 ~~ 

C 

p ~ ~~ 
A 

2. Aantal getelde stembiljetten 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen. 

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat 

Aantal blanco stembiljetten 

Aantal ongeldige stembifjetten 

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 (zie rubriek 5 van deze bijlage). 

E ~` 

F 

G 

H C~ "' 

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

Is het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk? 

❑ Ja, ga verder met rubriek 4. 

❑ Nee, ga verder met het vervolg van rubriek 3. 



Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de 

stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als 

volgt vastgesteld: 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om to stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen) 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau 

voor vervroegd stemmen Tel op! A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 

A.2 

8.2 

C.2 

D.2 

Is het aantal toegelaten kiezers (D.2) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2, onder !-~ gelijk? 

❑ Ja, ga verder met rubriek 4 

❑ Nee, er zijn meer stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld? 

Nee, er zijn minder stembifjetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld? ~ 

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembifjetten. Vermeld hoe vaak hier 
sprake van was. Er kan meer dan een verklaring zijn. 

Mogelijke verklaringen voor het verschil •,~ t ~ ~ 

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd? 

Hoe vaak is er een stembifjet to weinig uitgereikt? 

Hoe vaak is er een stembiljet to 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. 



4. Bij gecombineerde stemmingen 

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

❑ Nee. 

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

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en 

worden verzegeld en overgebracht Haar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. 

Noteer hier en op het pak het Hummer van het betreffende stembureau en het aantal stembi jetten, dan wel stempassen, 

volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen. 

5. Aantal stemmen per lijst 

Lijstnummer en lijstnaam aantal stemmen 

1. VVD ~./ 
t 

C 

2. Partij voor Ouderen en Veiligheid 

3. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ~~ 

4. ROSA Z 

5. D66 '~ 
w 

6. Democratisch Zaanstad (DZ) 

7. PVV (Partij voor de Vrijheid) ~ •1+

S. SP (Socialistische Partij) El 
•L 

/ 
~ 

9. GROENLINKS ~~' 

10. DENK 

11. CDA i 
6 

Er 
J 

12. Partij voor de Dieren z U~ 

13. ChristenUnie n~' 

14. Belang van Nederland (BVNL) ~ j 

Zet in elk vakje een cijfer 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 



Bijlage model K-2: uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen 

Vul voor elk stembureau voor vervroegd stemmen afzonderlijk deze bijlage in. 

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen (indien van toepassing) _~~~ 

Locatie stemb reau voor vervroegd stemmen (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in.) 
P 

3 

1. Aantal toegelaten kiezers 

Vul hieronder de aanfallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het 

proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen). 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om to stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen) 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op! A + 8 + C = D 

A ~ 

8 ~~ 

C 

p f"'

2. Aantal getelde stembiljetten 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen. 

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 sfemmen die op elke lijst zijn uitgebracht 
bij elkaar op (zie rubriek 5 van deze bijlage). 

E ~~ 

F 

G J 

H ~ ` 

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

Is het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk? 

`~ Ja, ga verder met rubriek 4. 

.Nee, ga vender met het vervolg van rubriek 3. 



Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de 

stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als 

volgt vastgesteld: 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om to stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen) 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau 

voor vervroegd stemmen Tel op! A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 

C.2 

D.2 

Is het aantal toegelaten kiezers (D.2) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2, onder F~ gelijk? 

❑ Ja, ga verder met rubriek 4 

❑ Nee, er zijn meer stembifjetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld? 

❑ Nee, er zijn minder stembifjetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld? 

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembifjetten. Vermeld hoe vaak hier 
sprake van was. Er kan meer dan een verklaring zijn. 

Mogelijke verklaringen voor het verschil 
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich he66en 

Hoe vaak heeft een kiezer het stembifjet niet ingeleverd? 

Hoe vaak is er een stembiljet to weinig uitgereikt? 

Hoe vaak is er een stembiljet to 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. 



4. Bij gecombineerde stemmingen 

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

~! Nee. 

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

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en 

worden verzegeld en overgebracht Haar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. 

Noteer hier en op het pak het Hummer van het betreffende stembureau en het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, 

volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen. 

5. Aantal stemmen per lijst 

Lijstnummer en lijstnaam aantal stemmen 

1. VVD 

2. Partij voor Ouderen en Veiligheid ~, r~• 

3. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) f 

4. ROSA / / 

5. D66 C ~ 

6. Democratisch Zaanstad (DZ) / 
f 
, /6. 
t 

7. PVV (Partij voor de Vrijheid) ~ ~~. 

8. SP (Socialistische Partij) `y 
r 

9. GROENLINKS ~/ L'_ 

10. DENK /, 
r 

11. CDA ~. 

12. Partij voor de Dieren [~ 
J 

~, 

13. ChristenUnie ~j _~ ~-

14. Belang van Nederland (BVNL) 

,`, 

Zet in elk vakje een cijfer 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 
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