
Instructie waarnemer/controleur

Helpdesk            info@controle-verkiezingen.nl      

15 maart 2023   20u30 - ca. 23u00

Het tellen van de stemmen begint in alle 
stembureaus om 21u00. Ook daarna kunt 
u nog binnenlopen om u als waarnemer 
aan te melden. 

11

Meldt u aan bij de voorzitter van  
het stembureau als waarnemer van het 
telproces. Dat mag anoniem.  

12

Het tellen gebeurt met het 
4-ogen principe. Twee personen van het 
stembureau tellen dezelfde stembiljetten en 
geven de uitslag mondeling door aan de 
voorzitter. 

13

Controleer of de voorzitter de mondelinge 
uitslag correct noteert en in het proces-
verbaal opneemt. 

14

Wanneer het proces-verbaal is opgemaakt, 
vraagt u om een kopie of u maakt 
duidelijke, scherpe foto’s van alle 
pagina’s, behalve die met de 
handtekeningen van de leden.  
 
Bewaar de originele foto’s op uw telefoon!

15

Maak tot slot een foto van de container, 
waarin alle stembiljetten worden 
opgeslagen na de telling. Als de container 
van een nummer of markering is voorzien, 
fotografeer deze dan. 

16

Draag neutrale kleding. Er mag in het 
stembureau op geen enkele wijze 
verwezen worden naar een politieke 
voorkeur. 

17

Belangrijk

Als u onregelmatigheden signaleert, 
dan meldt u dit aan de voorzitter en laat 
u het opnemen in het proces-verbaal.  
Bij problemen, mailt u met de helpdesk. 
Deze is deze avond continue bemand.

Blijf altijd vriendelijk en respectvol 
naar iedereen! Net als u, doneren ook 
zij vrijwillig hun tijd.

Zorg dat uw telefoon volledig is 
opgeladen, voordat u naar het 
stembureau gaat.

Na 15 maart ontvangt u van ons bericht 
wanneer en hoe u uw kopie of foto’s van het 
proces-verbaal kunt aanleveren. 

15

!

Vergeet niet zelf te stemmen!

Uw rechten als waarnemer/controleur zijn wettelijk geregeld. Zo heeft u het recht om 
aanwezig te zijn, onregelmatigheden door de voorzitter op te laten nemen in het  
proces-verbaal en foto’s te maken. Dit alles is geregeld in o.a. artikel J35 van de Kieswet.


