
 

 

 
 

   
 

   

 

 

  

 

  

 

  

 
 

Beste statenleden, 

 
Op maandag 27 mei 2019 kiest u de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Dit gebeurt tijdens een 

openbare Statenvergadering op het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. De vergadering start om 14.45 uur.  

 

De provincie Noord-Brabant is een van de kieskringen (= provincies) voor deze verkiezing. Volgens de Kieswet 

worden alle verkiezingen in alle kieskringen op dezelfde datum en hetzelfde tijdstip gehouden. De stemming begint 

daarom stipt om 15.00 uur. In deze nieuwsbrief leest u hoe de verkiezingen verlopen en wat we van u verwachten.  

 

Maandag 27 mei 2019 

Het programma van de verkiezing is als volgt: 

Vanaf 14.15 uur: Ontvangst 

14.45 uur:  Start PS-vergadering 

15.00 uur:   Aanvang stemming 

We verwachten dat het stem- en telproces een uur in beslag neemt. Na afloop van de vergadering is er een borrel. 

 

Als u niet aanwezig bent 

Als u op maandag 27 mei 2019 onverhoopt niet aanwezig kunt zijn of later komt, dan verzoeken wij u dringend dit 

zo spoedig mogelijk aan de griffier te melden.  

 

Als u verwacht niet aanwezig te kunnen zijn, dan kunt u: 

• óf geen stem uitbrengen, 

• óf bij volmacht een ander Statenlid machtigen om namens u te stemmen.  

 

In dat laatste geval vult u een formulier met verzoek om bij volmacht te stemmen volledig in en levert dit zo 

spoedig mogelijk maar uiterlijk VOOR AANVANG van de Statenvergadering in bij de griffie. Het Statenlid dat u 

aanwijst als gemachtigd lid, mag niet meer dan één aanwijzing als gemachtigde aannemen. Het volmachtformulier 

is verkrijgbaar bij de griffie. Een digitale versie treft u als bijlage aan. 

 

Uw stem uitbrengen 

De voorzitter opent de vergadering. De voorzitter PS is tevens de voorzitter van het stembureau Noord-Brabant. Hij 

leidt de verkiezingen. U wordt verzocht tijdens de stemming de zaal niet te verlaten. De griffier roept alle 

Statenleden in paren van twee op om te gaan stemmen. De volgorde van stemmen is alfabetisch. Als de griffier uw 

naam roept, loopt u naar de voorzitter PS en ontvangt u van hem het stembiljet. Als u bent gemachtigd door een 

ander Statenlid om namens hem/haar een stem uit te brengen, bent u zelf verantwoordelijk om te gaan stemmen 

als de naam van degene die u gemachtigd heeft wordt opgeroepen.  

 

Na het ontvangen van het stembiljet loopt u naar een van de twee stemhokjes en stapt naar binnen. In het 

stemhokje brengt u uw stem uit en vouwt het stembiljet dicht volgens de aangegeven wijze. Het maken van een 

stemfie (een selfie waarop ook het ingevulde stembiljet zichtbaar is) is niet verboden, maar wordt wel ontraden.  

 

Om uw stem uit te brengen, maakt u met het rode potlood dat in het stemhokje ligt het vakje voor een naam op 

een van de stemlijsten ROOD. Er mag maar één vakje rood zijn. Als u zich heeft vergist bij het invullen van uw 

stembiljet, loop dan met dit biljet naar de voorzitter. U krijgt dan EENMALIG een nieuw stembiljet. U moet dit doen 

VOORDAT de griffier de volgende twee Statenleden oproept om te gaan stemmen. De voorzitter zal het oude 

stembiljet onbruikbaar maken. Na het uitbrengen van uw stem stopt u uw opgevouwen stembiljet in de daarvoor 

bestemde stembus en gaat u weer op uw plaats zitten.  

 

De telling 

Nadat alle stemmen zijn uitgebracht, nemen de voorzitter en de leden van het stembureau (en een medewerker 

van de griffie) plaats aan de tafel in het midden van de Statenzaal (= de interruptietafel). Vervolgens gaat de 

voorzitter over tot het tellen van de uitgebrachte stemmen. Eerst telt hij het totaal aantal nog dichtgevouwen 

stembiljetten en maakt dit bekend. Als het aantal uitgebrachte stemmen afwijkt van het aantal aanwezige 

Statenleden (inclusief volmachten), dan is de stemming nietig. De stembiljetten worden dan vernietigd en een 

nieuwe stemming volgt. 

 

Na het tellen van het aantal stembiljetten opent de voorzitter deze en noemt hij bij elk stembiljet op welke lijst en 

welke kandidaat de stem is uitgebracht. De voorzitter vermeldt een blanco of ongeldige stem. Hij krijgt 

ondersteuning van drie leden van het stembureau. Na afloop van de telling maakt de voorzitter voor elke lijst het 

aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen bekend, evenals het gezamenlijke aantal uitgebrachte stemmen. 

Tevens meldt hij het aantal blanco en ongeldige stemmen.  

  

Nadat alle wettelijke administratieve handelingen zijn afgerond, nemen de voorzitter en leden van het 

stembureau weer plaats op hun vaste plaatsen in de Statenzaal en hervat de voorzitter de PS  vergadering om 

deze vervolgens af te sluiten. 

 

Instructiebijeenkomst en vragen 

Tijdens de Statendag van vrijdag 24 mei a.s. is er van 12.00 tot 12.30 uur een instructiebijeenkomst over de Eerste 

Kamerverkiezing voor alle Statenleden in de Statenzaal. 

 

Voor specifieke achtergrondinformatie over de Eerste Kamerverkiezing kunt u terecht op de site van de Kiesraad. 

Heeft u daarna nog vragen? Stel ze gerust via statengriffie@brabant.nl of 073 - 681 2278.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kirsten ten Cate, 

Griffier 
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Model T 4 Verzoek om bij volmacht te stemmen voor Eerste Kamer 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Model T 4 

Verzoek om bij volmacht te stemmen voor de Eerste Kamer 

Met dit formulier verzoekt u de voorzitter van provinciale staten/de voorzitter van het kiescollege om uw stem door 

een ander statenlid/kiescollegelid te laten uitbrengen. 

_______________________________________________________________________________ 

1. Verkiezing 

Het gaat om de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op: 

Datum verkiezing   ________________________          

Provincie/openbaar lichaam ________________________          

_______________________________________________________________________________ 

2. Volmachtgever 

naam    voorletters  
                          

_______________________________________________________________________________ 

3. Gemachtigde  

naam    voorletters  
                          

_______________________________________________________________________________ 

4. Ondertekening 

Datum ________________ 

Handtekening volmachtgever  ________________________________________ 

 

Datum ________________ 

Handtekening gemachtigde ________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

In te vullen door voorzitter provinciale staten/voorzitter kiescollege 

Het bovenstaande verzoek is: 

 ingewilligd 

 afgewezen, omdat:  ________________________________________ 

 

Datum     ________________ 

Naam en handtekening voorzitter   ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 


