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De voorzIltersvan de hoofdstembureausvande
verkiezingvan de ledenvan de TweedeKamerdpr
Staten-Generaal

Onderwerp
AanvuDendeinformatieten aanzienvan Tweede
Kamerverkiezingen22 november2006

Geachteheer, mevrouw,

De minIstervoorBestuurlijkeVernieuwingen Koninkrijksrelatiesheeftop 10
novemberjl. alle gemeentenin een circulaire(kenmerk2006-0000372815)
geinfonneerdoveradditioneleinstructiesvoorde TweedeKamerverkiezingenop
22 novembera.s. In de circulairewordto.a. gemelddat de ministereen aantat
wIjzigingenheeftdoorgevoerdin de proceduresrondomde aanleveringvan de
processenverbaalten batevan de vaststellingvande uitslagvandeze
verkiezingen.In dezebriefwordt in aanvullingop dezecirculaire,doorde
Kiesraadnader ingegaanop de gevolgenvan dezewijzigingenvooruw rolals
hoofdstembureaubij de aankomendeverkiezingen.

1. Controle door de hoofdstembureaus van de gegevens zoals aangeleverd
door de burgemeester

Zo spoedigmogelijknaafloopvan de stemmingdraagtde burgemeestervan
iederegemeenteer zorgvoor dat de processen-verbaalvan de stembureausen
detotaal-uitslagenvanzijn gemeentedirectnaarhet hoofdstembureauvan die
kieskringwordenovergebracht.Het is uwtaak als hoofdstembureauom
vervolgensde uitslagin uw kieskringvastte stellen.Het is van belangdatdeze
vaststellingmeer inhoudtdan alleenhet ten aanzienvan Iederelijstoptellenvan
hetaantalop iederkandidaatuitgebrachtestemmen.Nahel Inlezenvande
elektronischaangeleverdebestanden,dienter methet
hoofclstembureauprogrammaeen afdrukgemaaktte worden.Dezeafdrukdientu
vervolgenste controlerenaan de handvande opgavenvan de doorde
burgemeestersvastgesteldeaantallenstemmen(modelN 11).Ik verzoeku
hiermeerekeningte houden.
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2. Processei't"verbaalln verband mei de vaBtstelllng van de uitslag KiWII8lf

BI8lI
Aangeziende Kiesraadde InslantleIs die uiteindelijkverantwoordelijkis voorde 2 van5

vaststellingvan de uitslagvan de TweedeKamerverkiezingenen hierdoorin de
positiekan komenIe verkerendat een oordeeldient te wordengevormdover de
betrouwbaerheidvan de Inhetverkiezingsprocesgebruiktestemmachinesen de
verlichtecontroles,heeftde ministervoorBestuurlijkeVernieuwingen
KoninkrIJksreiallesbeslotendat hetwenselijkis dat de Kiesraadbij devaststelling
vande uitslagkan beschikkenoverafschriftenvan de processen-verbaalvan cia
stembureaus(modelN 10-1 of N 10-3) waarinInformatieIs opgenomendie
betrekkingheeftop (je stemmachines.Dit Is In afwgltlngvande gangvan laken
bij voorgaandeTWe(K!eKamerverkiezingenen leidt tot een aanlalextra
wer1tzaamhedenvoorde hoofdstembureaus.Voorheenwerdende originele
processen-verbaalvan de zittingvan de stembureausalleenovergebrachtnaar
de (Commissievoor hetonderzoekven deGeloofsbrievenven de)Tweede
Kamer.

3. Welke processell-verbaal dienen te worden overgebracht?

Omgoedeen oordeelte vormenoverde Inhetverkiezingsprocesgebruikte
stemmachinesdientde Kiesraadte beschikkenoverde processen-verbaal
waarininformatieis opgenomendie betrekkingheeftop de stemmachines.Dit
betreftIn ledergevalafschriftenvan de processen-verbaalwaarinbezwarenvan
kiezerszijn opgenomen,maarook de processen-verbaalwaar anderezaken
rondstemmachinesaande ordezijn geweestzoalsschorsingvandezittingen
verbrekingvan de vl!lfzegellngvan de stemmachine.Het modelproces-verbaal
vande hoofdstembureaus(model0 3) is onlangs,In IIlnmei dezewijziging
aangepast.In bijlage1treft u de tekstvanhet modelzoals hij nu luidt,daarnaast
zultu indienu gebruikmaaktveneen geautomatiseerdsysteemvoorde
vaststellingvan de uitslagvan uw leverancierspoedigeen nieuweversievan de
softwareontvangenwaarinhel nieuwemodel0 3 Is opgenomen.

Nuisgeregelddat bij dil proces-verbaalvan het hoofdstembureaude processen
verbaalvan de stembureauswaaropaantekeningIsgemaaktvandoorkiezers
ingl3diendebezw8f9n (modelN 10 en N 11)dienente wordengevoegd.In de
praktijkbetekentdil dat afschriftenvan dezeprocessen-verbaalop 24 november
B.S. zo spoedigmogelijkna afloopvan de zittingvan hel hoofdstembureauter
vaststellingvan de uitslagvan de verkiezingenin de desbetreffendekieskring,
tezamenmei eenaf$chriftvan het proces-verbaalvandezezitting,doorde
hoofdstembureausdienente wordenovergebrachtnaaraande Kiesraad.

Aangeziende Twe9(jeKameris belastmetde controleop de verkiezingenvoor
de TweedeKamer,(jlentar Ingevolgeartikel0 4. tweedelid, vande Kieswetop
24 novemberaanstaandetevenseen afschriftvan het proces-verbaalvan de '-I
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zittingvan de hoofdstembureauster vaststellingvan de uitslagaangeleverdte
wordenbij de (Commissievoorhet onderzoekvan de Geloofsbrievenvan de)
TweedeKamer.Net als bijvoorgaandeverkiezingendieneningevolgegenoemd
artikelnaasteen afschrtltvan hetproces-verbaalvan de zittingvan elk
hoofdstembureau,lllli!.(originele)processen-verbaalvande stembureaus(model
N 10-' en N 10-3)én de (originele)opgavenvan de doorde burgemeesters
vastgesteldeaantallenstemmenper kandidaaten per Iqst(modelN 11)te
wordenovergebrachtnaarde TweedeKamer.

Ditkomter in de praktijkop neerdatde hoofdstembureaustweeverschillende
pakkettenstukkendienenaante leveren.Aande Kiesraaddienende volgende
stukkente wordenovergebracht:

Welke documenten naar Kiesraad?

Afschriftproces--verbaalvan de zJttingvan hel hoofdstembureauter
vaststellinnvan de ultslanln de desbetreffendekieskrina(model0 3)\
Afschriftprocessen-verbaalvande stembureaus(modelN 10-1en N 10-
3) waarinbezwarenzlinvermeld,van welkeaarddan ook:
AfschriftprocesBen-verbealvende stembureaus(modelN 10-1en N 10-
3) waarinanderezakenrondstemmachinesaande ordeZijngeweest
zoalsconstateringvanverbrekingvan de verzegelingvande
stemmachine:
Afschriftprocessen-verbaalvande stembureaus(modelN 10-1en N 10-
3)waaruitblijktdat de zittingvan stembureaugeschorstis geweest,om
welkeredendan ook.

Aande (Commissievoorhet onderzoekvan de Geloofsbrievenvan de) Tweede
Kamerdienendaarentegende volgendestukkente wordenovergebracht:

Welke documenten naar Tweede Kamer?

ZOwelaan de KIesraadals aande TweedeKamerdienenIntegraleprocessen
verbaelte wordenaangeleverden niet bijvoorbeeldalleendie onderdelendie
betrekkinghebbenop eenschorsingvan de zitting.

I HelOligiJlllloproces-vetbaeldient Ier Inzagegelegdte wordenter aecratanevande lillmeentewaar
hothooldBlembureauis gevesllgd.OeZllterinZBgoleggingwordtbeêindigdzodraoverde toelating
vande benoemdenonherroepelijkis beslist.
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De omvangrijkecontrolewerkzaamhedenvan alle processen-verbaalmoeten
door alle betrokken InslantlesInzeer korte tijd uitgevoerdwomen.Ter
vergemakkelijkingvan dil procesIshet zowelvoor de (Commissievoor het
onderzoekvan de Geloofsbrievenvan de) TweedeKamerals voor de Kiesraad
van belangdat alle stukkenop eenzelfdewijze,overzichtelijkgeordend,worden
aangereikt.Alle gemeentenzijn omdeze redenin de circulairegevraagdom de
slukkenper gemeenteopvolgnummervan hetstembureau,per stembureau
geniet(en niet In mapjesof Ingebonden)met eenvermeldingvan het aantalen
de nummeringen/of benamingvan de stembureausin de gemeenteaan te
leverenaan de hoofdstembureaus.

Ik verzoaku er zorg voor la dragendat een afschrift van hat proces-verbaalvan
het hoofdstembureau(model0 3) samenmet bovanstaandestukken,zoals
hierbovenaangegeven,zo spoedigmogelijkna de zittingvan het
hoofdstembureauter vaststellingvan de uitslagIn hun kieskringop 24 november
a.s. naarde Kiesraad(Herengramt 21 Ie DenHaag) en de TweedeKamer(Plein
2 te Den Haag) wordenovergebracht.Mochtugebruik makenvan een
geautomatiseerdsysteemvoor de vaststellingvan de uitslag,dan wordthet
bijzonderop prils gesteldals u net als bij vorigeverkiezingenll&W een proces
verbaaiop papier ook In tweevoudbestandenop diskette/cd-romwilt aan leveren
aande Kiesraad.

Voorvragen over de proceduresrondomde vaststellingvan de uitslagdoor de
Kiesraadkunt u contactopnemenmet mevrouwdrs. P.J. Young(tel. 070-426
7404). Voor nadere informatiemet betrekkingtot de afgiftebij de TweedeKamer,
kuntu desgewenstcontactopnemenmet de griffievan de TweedeKamer,de
heerJ.H. Goudswaard(tel. 070-3182230), of met de griffiervan de Commissie
voor het onderzoekvan de Geloofsbrieven,de heer F. Hendrickx(tel.070 - 31a
20t 1).

5. Controle memwllen door hoofàstem~)I.lroous mat INEDAPl'Groonendelll1
stemmachines
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Ik hebbegrependat de stemvellenvoor de stemmachinesinmiddelsin uw bezit ziJn.
Ik ga er vanuit dat u zichervan vergewistheeft,dat alledeelnemendepartijenen
kandidatenvermeld zijn. lndienu alsnogonjuisthedenconstateert,verzoekIk u dit
per omgaandete meldenaan Nedap/Groenendaalvla Info@electJon.nl
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El.Contactpersonen biJ het hoofdstembureau en biJ de gemeenten ten 5 van5

behoeve van de vaststelling van de ultlillag

De Kiesraadzal op vrijdag24 novamber2006en, bij uitloop,In hetdaarop
volgendeweekendde uitslagvan de verkiezingberekenen.In eeneerderebrief
(2 oktober2006,2006-0000372815)heb Iku verzochtde prtvégegevensvan een
contactpersoonen een plaatsvervangendecontactpersoondoor te geven,
waarmeecontact kanwordenopgenomenindienin dit weekend,vragenrijzen
ten aanzienvan de gegevensdie zijnaangeleverd.Van eenaantal
hoofdstembureaushebIk tot op hedennoggeengegevensontvangen.Ik
verzoeku indienu dil nognietgedaanhebt,van dezecontactperso(o)n(en)het
telefoonnummerop hetwerk, privéen zo mogelijkmobielalsnogzospoedig
mogelijkdoor te gevenaan kiesraadOmlnbzk.nl.Deprivé-gegevensvan
contactpersonenzullenvertrouwelijkwordenbehandeld.DaarnaastverzoekIk u
voor allegemeentenbinnenuw eigen kieskringnoodnummerste verzamelenen
dezeaande contactpersonenop hoofdstembureauniveaute verstrekken,zodat
Indiennodigvia hen in hetweekendvan25 en 26 novemberop gemeentelijk
niveauaanvullendeInformatiekanwordenIngewonnen.

Tenslottedeel Ik u mee,dat als u par autonaarde Kiesraedkomt,u de autohet
bestekuntpari<erenInde parkeergaragaop de RuwelenBurgwal.BIJde
eerdergenoemdeverzondenbriefvan de Kiesraadzat als bijlageeen
overzichtskaartjewaardezeparkeergarageopvermeldstond.Mochtu hulpnodig
hebbenbij het vervoervan de stukkenvan deparkeergaragenaarhetgebouw
van de Kiesraad,dankunt u bellenmet05-51952755

Ik hoopu hIermeevoldoendete hebbengainformeerdendank u bijvoorbaat
vooruwmedewerkingin de aankomendedrukketijden.
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