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Model N 10-2a
Proces-verbaal van de vooropening bij een briefstembureau
de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer
op 17 maart 2021
Waarom aan procaa-varbaal?
Met ^ procas-vefbaal legt een brlefslembureeu verantwoording af over het verk>op van de vooropening (het
openen van de retourenvaloppen en controleren van de brtefslembew^zen). Op basia van de processen-verbaal
wordt de uitslag van da siemmtng vastgesield. Vul het proces-verbaai daarom attiid juiat en voiiedtg m.
Na de stemming mogen kiezers het proces-verPaal inzien. Zo kunnen zij nagaan of de vooroper>ing correct
verlopen is.
Wie vullen het procee^rbaai In an ortdertefcenan hat?
Alle briefstambureauledan zijn verantwoordel^k voor hat correct en voUedig trmden van het proces-verbaai.
Na afloop van de vooropening ondertekenen aHa briefstembureauleden dia op dat moment aanwezig z^ het
proces-verbaai. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het briefstembureau en minimaal twee andere
briefstembureauleden

1. Gegevens briefstembureau
Gegevens briefstembureau
Land

CURACAO

Locatie

Willemstad

Nummer

[1004

Datum

17-03-2021

van

09j38

tot

uur.

2. Aanwezige briefetembureauleden
Houd per briefstembureaulid de tijden bij waarop het lid op het briefstembureau aanwezig was.
Voofl9tteii$) en achternaam briefstemburaauM
Keetelaar
Van
Van
llario

I Van

Op welke tljdatlppen aanwe^?
!07:b0
tot
tot
07:00

Van
föharizelie Schoop

I Losiabaar

Hol

uur.
uur.

Van
Van

07:00

tot
tot

uur.
uur.

[Van

07:00

tot
tot

uur.
uur.

lot
tot

uur.
uur.

Van
|van
Van
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3. Toegelaten kiezers
Hoeveel retourenveloppen heeft het briefstembureau ontvangen?
Hoeveel retourenveloppen heeft het briefstembureau opzij gelegd?

3

Hoeveel kiezers zijn toegelaten tot de stemming?

766]

4. Bezwaren van kiezers
Hadden de aanwezige kiezers bezwaren tijdens het openen van de retourenveloppen?
Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden ven bezwaren: het briefstembureau Is
moeilijk bereikbaar, het briefstembureau controleerl de briefstembewijzen niet op echtheid, het
briefstembureau controleert de handtekening niet.
Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het briefstembureau het er niet mee eens is.
Heeft het briefstembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook. Noteer geen persoonsgegevens
van kiezers.

5. Onregelmatigheden of bijzonderheden
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens het openen van de retourenveloppen?
Voorbeelden: het brandalarm ging af en het stemlokaal rnoest worden ontruimd, een briefstembureaulid was
te laat of Is helemaal niet gekomen.
Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hiervan sprake was. Noteer geen
persoonsgegevens van kiezers
2-Retour-enveloppen terzijde gelegd vanwege originele stempas ; 2-Retour<
enveloppen terzijde gelegd met originele briefstembewijs ipv. het vervangend
briefetembewijs; l-retour^enveloppe waarvan de handtekeing verschilt met kopie
paspoort; 1-retour-envelop zonder briefstembewijs; 2 retour-enveloppen zonder |
bewijs.
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6. Briefstembureauleden
AM aan'Mezigi bmfitimbur«nil9d9n notmn Ntfonóer !w! naam. DU 2^ minimaal dri« Iwhn
lnckj$hfd9 vm^tor. Ga varvolgans naar rvbriak 7. mor da ondafMianing.

Datum

17-03-2021

(dd-fnm-jüj}

Naam
Voorzitter

1 ffi#l|iLosiabaar,^^ri.f

Leden

2

iH

3 [Jessica Keetelaar

•• >

Sharizelle:
r^t-.v-.r ■■ ■.. .
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