
Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopne
ming wordt verricht

Bijlage 1: verslag bezwaren/onregelmatigheden/bijzonderheden
stembureaus
Dit verslag vermeldt alle bezwaren die staan vermeld in de processen-verbaal van de stembureaus. Noteer geen persoonsgege
vens van kiezers.
De processen-verbaal van de stembureaus vermelden de volgende bezwaren:

• In 12 processen verbaal stond een bezwaar dat kiezers geen kandidatenlijst hebben ontvangen
• In een proces verbaal stond een bezwaar dat kiezers de kandidatenlijst te laat hebben ontvangen
• Klacht over onvoldoende bewegwijzering buiten het stemlokaal
• Klacht over slechte verlichting op twee stembureaus
• Klacht dat het stembureau in een moestuin is geplaatst
• Kiezer woonde tot voor kort in een andere gemeente. Is het er niet mee eens dat zij niet in 's-Herto-

genbosch kan stemmen.
• Potloden schreven het niet goed op een stembureau
• Waarom geen stembureau in Orthen Links?
• Waarom geen stembureau in Kruisstraat?
• Obstakel bij de ingang van een stemlokaal
• Twee personen gaven aan geen stempas te hebben ontvangen
• Stembureau stond niet goed aangegeven op waarismijnstemlokaal.nl
• Kiezer maakte bezwaar omdat hij maar twee volmachtsstemmen mocht uitbrengen
• Kiezer maakte bezwaar omdat hij geen volmachtsstem kon uitbrengen zonder de eigen stem uit te

brengen
• Klacht van blinde kiezer dat een aangevraagde kiezerspas persoonlijk op het Stadskantoor opge

haald moest worden.
• Klachten over lange wachtrij bij stembureau

Dit verslag vermeldt voorts alle onregelmatigheden/bijzonderheden die staan vermeld in de processen-verbaal van de stembu
reaus.

De processen-verbaal van de stembureaus vermelden de volgende onregelmatigheden/bijzonderheden:

• Een kiezer is boos weggelopen nadat zij haar hond van de beveiliging niet mee naar binnen mocht
nemen. Was geen hulphond.

• Een kiezer is toegelaten tot stemming met stempas van gemeente Heusden
• Twee kiezers toegelaten met een kiezerspas van een ander waterschap
• Een kiezer is toegelaten tot stemming met de stempas van echtgenoot
• Twee kiezerspassen ingenomen die niet in het ROS stonden
• De ingang van het stembureau was niet gelijk aan het adres op de kandidatenlijst. Ook is de school

van naam veranderd wat onduidelijk is voor sommige kiezers.
• Toegangshek bij schoolplein stemlokaal is afgesloten met kinderslot. Voor sommige kiezers niet

duidelijk hoe dit werkt.
• Toegangsdeur stemlokaal ging pas om 8:00 uur automatisch open en om 21:15 uur niet meer auto-

matisch open
• Een stembureau was bij opening niet ingericht conform eisen. Dit is later hersteld, maar locatie is

eigenlijk te klein.
• Bij een stembureau pasten de sloten niet op de transportboxen
• Bij twee stembureaus zaten er bij uitgifte een aantal keer twee stembiljetten in elkaar gevouwen
• Iemand filmde zoon die stem uitbracht en heeft daarbij vermoedelijk stembureauleden gefilmd zon

der toestemming. Betrokkene werd verbaal agressief toen hij daarop werd aangesproken.
• Stembureau 317: vechtpartij in stembureau. Zitting stembureau geschorst; stembus gesloten en kie

zers doorverwezen. Stembureau heropent; stembus met kiezers aanwezig heropent.
• Een kiezer liep met stembiljet naar buiten. Stembiljet daarna teruggekregen. Was niet ingevuld. Is

als blanco stem geteld.
• Op een stembureau is drie maal een stembiljet teveel uitgegeven. Drie maal teruggekregen van de

kiezer.
• Een kiezer wilde een volmachtstem uitbrengen, maar had eerder op de dag al zelf gestemd.
• Ruimte in een stembureau te klein. Veel kruisend verkeer in stembureau en veel verwarde of de

menterende kiezers.
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