
Instructie voor controle van de verzegeling van de Nedap stemmachines

Op iedere Nedap stemmachine zijn drie staaldraadzegels en twee stickerzegels aangebracht. Om de staaldraadzegels 
te kunnen zien dient u het deksel aan de achterkant van de stemmachine op te lichten. Aan één zijde vindt u twee 
rode staaldraadzegels. Aan de tegenoverliggende zijde treft u een enkel blauw staalzegel aan. De staaldraadzegels zijn 
voorzien van een serienummer. 

In de behuizing van de stemmachine zijn bevestigingsogen aangebracht waar de staaldraad van de zegel doorheen is 
gehaald. Zie onderstaande foto. Uw model stemmachine kan iets afwijken van deze foto, echter de staalzegels en de 
plaats waar die zijn aangebracht is voor elk type gelijk. 

De verzegelingen dienen voor het begin van de stemming, tijdens de stemming in het geval de hele bezetting van het 
stembureau wordt gewisseld (niet bij individuele wisselingen) en na sluiting van de stemming, te worden gecontroleerd 
(zie circulairenummer 2006000361782 van datum 10 november j.l. “Aanvullende circulaire Tweede Kamer verkiezing 
22 november 2006”).

Stap 1 –   Kijk of het blauwe zegel is aangebracht zoals op de onderstaande foto staat afgebeeld, het zegel intact is en 
of de staaldraad door de bevestigingsogen is aangebracht. Op onderstaande foto ziet een u voorbeeld van een 
correct aangebracht, intact blauw zegel.

Zie ommezijde 
voor vervolg



Stap 2 –   Kijk of beide rode zegels zijn aangebracht zoals op de onderstaande foto staat afgebeeld, het zegel intact is en 
of de staaldraad door de bevestigingsogen is aangebracht. Op onderstaande foto ziet een u voorbeeld van een 
correct aangebracht, intact rode zegel.

Stap 3 –   Trek voorzichtig aan iedere staaldraadverzegeling (zowel de rode als de blauwe zegels) om te controleren of 
deze niet is gebroken, nog stevig is bevestigd en niet onder de bevestigingsogen uit kan. 

Stap 4 –   Controleer per staaldraadzegel het zegelnummer en vergelijk de nummers met de nummers op de lijst die u 
heeft ontvangen van de gemeente. Controleer ook de nummers van de stickerzegels op de achterzijde van het 
kiezerspaneel. Zie onderstaande foto.

De nummers van de zegels moeten worden genoteerd in het proces-verbaal (SWS/) N10-3. Daarnaast moet de 
gecontroleerde lijst met de stemmachine als bijlage toegevoegd worden aan proces-verbaal (SWS/) N10-3. Deze bijlage en 
het proces-verbaal dienen te worden ondertekend door de voorzitter en de leden van het stembureau.

Als u iets vindt dat afwijkt van de hiervoor getoonde beelden, dan dient u dit direct te melden aan de door de burgemeester 
met de verkiezingen belaste perso(o)n(en).  
AAN DE BETREFFENDE STEMMACHINE MOGEN ABSOLUUT GEEN VERDER HANDELINGEN VERRICHT WORDEN!

Vervanging stemmachine
In het geval dat de stemmachine voor de aanvang van de stemming of tijdens de stemming moet worden vervangen, 
vraagt u aan de medewerkers van de verkiezingswacht van Nedap welke nummers op de zegels van de vervangende 
machine moeten staan. Vervolgens controleert u de zegels conform bovenstaande procedure. 


