


Personen die geen onderdaan van een EU-lidstaat zijn, zijn ook kiesgerechtigd als zij tevens gedurende 5 
jaren voorafgaand aan de dag van de kandidaatstelling, onafgebroken in het bezit zijn van een geldige 
verblijfsvergunning en onafgebroken ingezetene van Nederland zijn geweest. 

Indien een persoon zich in een stembureau meldt met de mededeling geen oproepkaart te hebben 
ontvangen, moet allereerst, onder overlegging van een identiteitsbewijs van de betrokkene, in het 
afschrift gekeken worden of hijlzij daarin voorkomt. Zo  ja, dan een duplicaat oproepkaart maken. Zo 
nee, dan moet verwezen worden naar het stadsdeelkantoor. Indien iemand zich echter laat op de dag 
meldt, bemiddel dan zodat de betrokkene, vanuit het gebouw waar uw stembureau is gevestigd, met het 
stadsdeelkantoor kan bellen. Bijschrijven mag alleen gebeuren met toestemming van Bureau 
Verkiezingen (evt. via de wijkambtenaar). 

ERKZAAMHEDEN V O O R  07.30 U U R  
Materiaal 
Met de voorzitter of evt. een ander lid is afgesproken dat het stemmateriaal 's morgens om 2 06.30 uur 
bij de wijkambtenaar wordt gehaald. Bij de benoeming is een briefje meegezonden met het adres van het 
wijklokaal. Het kan bij het stadsdeelkantoor/stadhuis zijn maar het kan dus ook een ander adres 
wezen. 

U krijgt daar mee: 
- een envelop met afschrift van gegevens uit de gemeentelijke administratie, een voorlopige uit- 

slagkaart voor de gemeenteraadsverkiezing en per verkiezing, een proces-verbaal, turflijst en tellijst; 
- stembiljetten voor 2 verkiezingen (57 en 6 1 :  l verkiezing); 
- rekenmachine; 
- 2 sets verpakkingsmateriaal en materiaalzakken; 
- schrijfgerei; 
- plakband; 
- evt. schoolsleutels. 
Dit alles krijgt u mee in een plastic zak. Gelieve's avonds alles weer zo in te leveren. 

Openen gebouw stemlokaal 
Waar nodig wordt u bij het ophalen van het materiaal tevens de sleutel overhandigd. 

Om 07.00 uur moet u toegang hebben tot  het stemlokaal. Lukt het niet dan z.s.m. bellen met het 
stadsdeelkantoor/de Dienst Binnenstad (telnr. staat in het lijstje). 
Indien nodig is er een sleutelmaker beschikbaar. In uiterste nood zal Bureau Verkiezingen van 
Register Amsterdam de brandweer opdracht geven de deur te openen. 

Controleer of u in het juiste stemlokaal bent. Er zijn vaak meerdere stembureaus in het gebouw. Bij elk 
stembureau hangt een kaart met het stemdistrictnummer. 
Voorts kijkt u of de inrichtinglde opstelling van het stembureau in orde is (stemhokjes, tafels en 
stoelen). 
Reclame voor politieke partijen is in de stemlokalen niet toegestaan en dient dan ook verwijderd te 
worden. 

Om 07. l O uur dient al het stembureaupersoneel aanwezig te zijn. Indien er iemand ontbreekt, dan 
graag direct bellen met het stadsdeelkantoor/de Dienst Binnenstad voor vervanging (zodat om 07.30 uur 
het stembureaupersoneel compleet kan zijn). Komt een persoon nadat u gebeld heeft, dan zal toch de 
vervanger zitting moeten nemen. Indien de vervanger ermee instemt dat de ander zitting neemt, is dat 
uiteraard akkoord. 
Gelieve voor afmelden van uzelf, niet te wachten tot  het laatste moment. Di t  kan nog to t  uiterlijk de 
vooravond van 5 maart of, als het echt niet anders kan, op 6 maart vanaf 06.00 uur. 
Het betreffende telefoonnummer vindt u terug in het lijstje. 



Vervolgens 
u nog even 
tijd dat uw 

legt u de stembiljetten in pakjes van 25, kruislings over elkaar op tafel. De pakjes van 100 laat 
dichtzitten. Hierbij mag u er van uitgaan dat er echt 100 in zitten. Met potlood vult u A (de 
bureau zitting neemt), Fa. en Ga. van het proces-verbaal in. (dia l tonen) 

Ook de rest legt u op de tafels: 
- de tellijstjes voor de voorzitter vindt u in de pv's; 
- afschrift van gegevens uit de gemeentelijke administratie; 
- stempels; 
- de Kieswet; 
- rekenmachine; 
- schrijfgerei. 

Als er iets ontbreekt, belt u met het stadsdeelkantoor/de Dienst Binnenstad. 

Dan controleert u of de stembussen leeg zijn. Daarna doet u de bussen op slot. 

0 07.30 UUR OPENT U VOOR H E T  PUBLIEK 
Indien u of de andere leden kiesgerechtigd zijn voor de Amsterdamse gemeenteraad en u in uw bureau 
wilt stemmen, vult u in het proces-verbaal de gegevens in onder E. U hebt daar geen kiezerspas voor 
nodig. Dit geldt ook voor de stadsdeelraadsverkiezing. 
Wanneer u kiesgerechtigd bent voor een andere stadsdeelraad, kunt u niet in uw bureau stemmen. Die 
stem moet binnen uw eigen stadsdeel uitgebracht worden. In dat geval zult u iemand die voor hetzelfde 
stadsdeel kiesgerechtigd is moeten machtigen. 

Ons advies aan u is om de ingenomen oproepkaarten op volgnummer te bewaren. Indien een paraaf op 
de verkeerde plek wordt gezet, kan de fout snel worden opgespoord. 

Bureau Verkiezingen van Register Amsterdam behandelt de schriftelijke aanvragen voor volmacht- 
bewijzen en kiezerspassen. Wanneer een verzoek is ingewilligd, hebben zij in het afschrift een ROOD 
'volmacht' of 'pas' stempel achter de betreffende persoon geplaatst. 
Uzelf hebt een blauw stempelkussen. Zou iemand waar achter een rood volmachtstempel staat, zich bij 
u melden met een oproepkaart en deze persoon zegt niets van een volmachtaanvraag te weten, dan 
moet u even contact opnemen met Bureau Verkiezingen van Register Amsterdam. De telefoon- 
nummers staan in het lijstje. 
Natuurlijk dient u een soortgelijk geval met een rood passtempel, ook op deze manier te handelen. 
Het kan voorkomen dat in het afschrift kiezers zijn bijgeschreven of doorgehaald. De gegevens van die 
kiezers zullen dan, toen het afschrift geprint werd, niet of niet juist in het kiesregister hebben gestaan. 

ASSISTENTIE BIJ H E T  STEMMEN 
Het is toegestaan lichamelijk gehandicapten (op hun verzoek) te helpen met stemmen. Di t  mag ook 
wanneer iemand zijn bril is vergeten. Is iemand analfabeet of geestelijk onbekwaam, dan mag dit niet. 
Wi l  een man voor zijn vrouw stemmen (of andersom), omdat zij b.v. niet goed Nederlands leest, is het 
niet toegestaan. Met een onderhandse volmacht uiteraard wel. Di t  kan dan nog ter plekke worden 
geregeld. 

ONGELDIGE STEMBILJETTEN (dia 2 t/m 7 tonen) 
De kennelijke bedoeling moet duidelijk zijn. O p  ondubbelzinnige wijze moet de kiezer, door het 
rood maken van een stemvakje, zijn keuze kenbaar maken. 
- er mag maar l vakje worden rood gemaakt (geheel of gedeeltelijk). Heeft men zich vergist en een 

tweede vakje rood gemaakt en het andere doorgehaald, is nog steeds duidelijk waar men op wil 
stemmen (en dus geldig). O p  diens verzoek kan overigens ook een nieuw biljet worden overhandigd; 

- men mag niet kunnen worden g6identificeerd (geen afzender vermelden). Andere door de kiezer 
geschreven teksten op het stembiljet, leiden niet meer to t  ongeldigheid. Mits dit niet to t  onduidelijk- 



heid betreffende de keuze leidt. Want dan is het wel ongeldig. 
- een andere kleur dan rood maakt het stembiljet ongeldig. 

Rode pen, viltstift, krijt en zelfs lippenstift is wel toegestaan. Als het maar rood is. 

CATEGORIEEN KIEZERS 
Zie hiervoor het schema in de brochure op blz. 13. 
(eventuele vragen beantwoorden) 
Onderhandse volmachten zijn alleen mogelijk binnen hetzelfde stemdistrict. 

Met een kiezerspas of een groen volmachtbewijs kan binnen het gehele gebied waar de 
verkiezing voor geldt, een stem worden uitgebracht. In bijna alle gevallen zal dit &t het eigen 
stembureau zijn. Bij aanbieding van een kiezerspas of een groen volmachtbewijs hoeft dus niet in het 
afschrift gekeken te worden. We l  goed opletten welke verkiezing het betreft. 

(eventuele vragen beantwoorden) 
5 

OM 2 1 .OO U U R  H E T  STEMBUREAU SLUITEN 
De kiezers die aan de deur staan, zo zegt de Kieswet, worden nog tot de stemming 
toegelaten. 
Daarna sluit u de stembussen af. Deze blijven nog even gesloten. 

O m  bij de telling alles goed in de gaten te kunnen houden, is het raadzaam om de deur af te sluiten. 
Echter, de telling is openbaar. Eventuele belangstellenden moet u toelaten. Zij mogen u, met uw 
toestemming, uitsluitend helpen met het uitvouwen en op stapels leggen van de stembiljetten. 

Aan elk stembureau (behalve 57 en 6 1) worden twee stemmentellers toegevoegd. Deze worden geacht 
om 20.30 uur aanwezig te zijn en zullen u to t  het einde van de werkzaamheden assisteren. 

De geldigheid van de stemmen wordt door u en de overige leden bepaald. Eventuele bezwaren van 
aanwezige kiezers kunt u op de processen-verbaal onder Q kwijt. 
Met potlood vult u op de processen-verbaal categorie F en G verder in (dia 8 tonen). 
Daarna werkt u de processen-verbaal af t o t  en met K. D e  pakken zijn op  dit moment verzegeld. 

Nu pas worden de stembussen geopend. 
U telt het aantal stembiljetten en vult dit in bij L (dia 9 tonen). 

ORLOPIGE UITSLAG 
Gemeentebreed zijn er 478 stembureaus waarvan de voorlopige uitslagen verwerkt moet worden t o t  
'de voorlopige uitslag van de gemeenteraad van Amsterdam'. D i t  neemt uiteraard veel meer tijd in 
beslag dan de voorlopige uitslagverwerking van de tientallen bureaus voor de stadsdeelraadsverkiezing. 
Daarom heeft de v o o r l o ~ i ~ e  uitslag van de g- de prioriteit. 

De stembiljetten van de gemeenteraadsverkiezing worden op lijstnummer gelegd. Tevens maakt u een 
stapeltje van de ongeldige of blanco biljetten. 
Na het tellen neemt u de aantallen over op het 'voorlopige uitslag kaartje' en belt u deze direct door 
naar de wijkambtenaar. 
Het telefoonnummer staat op  het gekleurde strookje voor in het afschrift en in de telefoonlijst. 
De wijkambtenaar geeft deze totalen door aan Register Amsterdam. Daar is een aantal mensen 
(telefoongroep) paraat om alle voorlopige uitslagen aan te nemen. 
Daarna kunt u de voorlopige uitslag van de stadsdeelraadsverkiezing doorbellen naar de afdeling 
verkiezingen van het stadsdeelkantoor/de Dienst Binnenstad. 



Vervolgens kan aan D E  DEFINITIEVE UITSLAGEN worden gewerkt. 
N u  turft u elk stembiljet op de turflijsten. De  turflijsten zijn ons enige houvast. Vult u dit dus goed in! 
De totalen neemt u over in de processen-verbaal onder N en O (dia 10 tonen). 
Een klein verschil van enkele stemmen tussen de voorlopige en definitieve uitslag, kan niet altijd 
voorkomen worden. 

DE PROCESSEN-VERBAAL VOLLEDIG INVULLEN. Let daarbij ook op de handtekeningen. Die 
worden nogal eens vergeten. Ik wil u aanraden de handtekeningen in de loop van de dag al door de 
leden te laten plaatsen (dia l l tonen). 

Overzicht telling proces-verbaal (dia 12). 

Afslui t ing 
Wellicht weet u dat het in openbare gebouwen niet is toegestaan te roken. Door  te schuiven met de 
bezetting van uw stembureau kunt u het stembureaupersoneel de gelegenheid geven buiten een sigaret 
te roken. 

Tot  slot wil ik u op de hoogte brengen van het feit er elke verkiezing weer veel klachten zijn van 
bijvoorbeeld scholen waarin stembureaus zijn gevestigd. Het  schijnt zo te zijn dat er veel zwerfvuil zoals 
etensresten achterblijft, zelfs in de conciÃ«rgeruimtes lokalen en gangen waar geen stembureaus zijn 
opgebouwd. O m  de organisatie van de volgende verkiezing ook weer soepel te laten verlopen, verzoek 
ik u de lokalen netjes achter te laten en niet door de gebouwen te wandelen. 

Vergoeding 
Voorzitter enkele verkiezing ? 

dubbele verkiezing ? 
lidtassistent enkele verkiezing ? 

dubbele verkiezing ? 
teller ? 
maaltijdvergoeding (als geen maaltijd wordt verzorgd) ? 
materiaal halen ? 
bijwonen voorzittersbijeenkomst ? 
opgeroepen reserve (niet ingedeeld) per uur ? 

Maalt i jden 
Indien dit door het stadsdeellde Dienst Binnenstad verzorgd wordt, zelf een stukje schrijven. 

Nu  rest mij nog, u te bedanken voor uw komst en aandacht. 
Prettige dag toegewenst. 

Telefoonl i jst  
afmelding van uzelf : . . . . . . . . . afd.verkiezingen stadsdeeltdienst Binnenstad 
afwezigheid lidlass .. .... . .. afd.verkiezingen stadsdeelldienst Binnenstad 
problemen stembureau : . . . . . . . . , afd.verkiezingen stadsdeeltdienst Binnenstad 
kiezer komt niet voor : 55 1.9073, 9 138,9 139,9 148,9 158 Bureau Verkiezingen RA 
voorlopige uitslag GR : ......... wijkambtenaar 
voorlopige uitslag SDR : ...... afd.verkiezingen stadsdeeltdienst Binnenstad 
vragen over vergoeding : .... ..... afd.verkiezingen stadsdeelldienst Binnenstad 
Deze telefoonlijst invullen (en evt.aanvullen) en bij de benoeming meesturen, bij de 
voorzittersbijeenkomst meegeven en nog eens bij het materiaal stoppen. 


