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Corrigendum bij het proces-verbaal van een
stembureau
De verkiezina van de leden van de provinciale staten van Gelderland
n maart 2023
Gemeente Wijchen
Kieskring Nijmegen

Waarom een corrigendum?
Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen
die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal
zïn o enomen.

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in de
gemeente Wijchen.

Kieskring Nijmegen.

Datum en tijdstip aanvang zitting: 1
Tïd

1b6 05

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

I Nummer stembureau [L2
(teute liLocatie stembureauSp6ith6

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

• Het gemeentelijk stembureau heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil
aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het
stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het gemeentelijk stembureau heeft daarom de
stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot correctie
van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
-» Noteer de correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum.

• Het gemeentelijk stembureau heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere)
fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.
» Noteer de correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum.

De leden van het gemeentelijk stembureau die betrokken zijn bij het opstellen van dit
corrigendum, noteren hieronder hun naam. Ga vervolgens naar rubriek 4 voor de
ondertekening.
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Naam voorzitter

Namen stembureauleden

Alle leden van het gemeentelijk stembureau die in rubriek 3 hun naam hebben genoteerd,
ondertekenen het corrigendum. Houd hierbij de volgorde aan van rubriek 3.

Dag Maand Jaar Tid
Datum en I 6 l4,l i) 2e .·-1 3 l le5tijdstip: • D2 L



Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal
uit ebrachtestemmen in het reces-verbaal van een stembureau
Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het
proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet
in te vullen.

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A,
Ben C.
Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het
proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft
u dus niet in te vullen.

Fantal geldige stempassen
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antal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) + e B

antal geldige kiezerspassen

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D

Vul hieronder de correcte aantallen stembiljetten in bij E, F en G.
Noteer bij H het totaal aantal stembiljetten.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het
proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd. hoeft
u dus niet in te vullen.

antal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

antal blanco stembiljetten 1

E

F

antal ongeldige stembiljetten

Totaal aantal getelde stemmen (E+ F + G = H

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat in rubriek 3.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het
proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft
u dus niet in te vullen.

Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1, onderdeel D) en het aantal
uitgebrachte stemmen
(rubriek 2, onderdeel H)?

• NEE » Ga dan door naar rubriek 4.
• JA -» Vul dan hieronder in hoeveel stembiljetten er meer en/ofminder zijn geteld.

r zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meer zijngeteld

r zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht.
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