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Wet nieuwe procedure 
vaststelling verkiezingsuitslagen 

12 Nieuwe zitting GSB

Als het CSB het vermoeden heeft dat het proces-verbaal van het GSB of een 
stembureau een of meer fouten bevat, draagt het CSB het betreffende GSB 
op om opnieuw in openbare zitting bijeen te komen.

Nieuwe zitting GSB

GSB onderzoekt het vermoeden van het CSB

Onverklaard telverschil en geen hertelling uitgevoerd?

GSB voert hertelling uit

Vermoeden van andere fouten? 

GSB onderzoekt dat vermoeden en voert eventueel een hertelling uit

Registreren van (eventuele) correcties

Het GSB noteert de correcties in een corrigendum

Vaststellen nieuw proces-verbaal GSB

Publicatie documenten op gemeentelijke website en terinzagelegging

Digitaal bestand en fysieke stukken naar CSB
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In deze factsheet wordt toegelicht welke stappen gezet worden in het geval het CSB het GSB opdraagt in een nieuwe zitting 
bijeen te komen.

Wat gaat er vooraf aan een nieuwe zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB)?
• In factsheet 11 ging het over de controles die het centraal stembureau (CSB) na ontvangst van alle documenten en bestanden uitvoert 

op de processen-verbaal van de stembureaus* en van de GSB’s.
• Ook kunnen belangstellenden melding maken van eventuele (vermeende) fouten in de processen-verbaal van de stembureaus of van 

het GSB.
• Op grond van de controle door het CSB en/of op grond van een melding van (een) belangstellende(n), kan het CSB het vermoeden 

krijgen dat een of meer processen-verbaal een of meer fouten bevatten.
• In dat geval beslist het CSB dat het GSB deze vermeende fouten moet onderzoeken.

Organiseren nieuwe zitting GSB
• Het CSB draagt, via de burgemeester die het aangaat, het betreffende GSB op om onmiddellijk opnieuw in een openbare 

zitting bijeen te komen. Uiteraard deelt het CSB daarbij met het GSB welk concreet vermoeden aanleiding is voor deze 
opdracht.

• De burgemeester zorgt ervoor dat de relevante transportboxen met de stembescheiden en de kopieën van de relevante 
processen-verbaal worden overgedragen aan het GSB. Let op: de originelen van de processen-verbaal zijn eerder al aan het 
CSB overgedragen en worden nu niet teruggestuurd naar de gemeente.

• De burgemeester zorgt dat het GSB een geschikte ruimte krijgt toegewezen voor de openbare zitting.

Aandachtspunt
De leden en plaatsvervangende leden van het GSB en de ondersteuners zijn al benoemd c.q. aangewezen door 
het college van B&W. Mocht u voor deze nieuwe zitting toch nog extra (plaatsvervangende) leden en/of 
ondersteuners nodig hebben, dan is daarvoor een nieuw besluit van het college nodig. U kunt ook van tevoren 
regelen dat het college de bevoegdheid tot het benoemen of aanwijzen van (plaatsvervangende) leden en 
ondersteuners mandateert aan de burgemeester, of bijv. aan de directeur. 

• De burgemeester maakt op een algemeen toegankelijke wijze melding van dag, tijdstip en locatie van de nieuwe 
openbare zitting.

• Tijdens de zitting onderzoekt het GSB het vermoeden van het CSB.
• Constateert het GSB dat er een of meer fouten zijn gemaakt, dan corrigeert het GSB die fout(en), ook in OSV.
• Hoe dat gebeurt, hangt af van welke manier van stemopneming heeft plaatsgevonden (decentraal of centraal).

*  Voor gemeenten waar een centrale stemopneming (optie 2) heeft plaatsgevonden, blijven de processen-verbaal van de stembureaus bij de controle 

door het CSB buiten beschouwing. Die bevatten immers alleen de resultaten van een voorlopige telling (uitsluitend op lijstniveau).
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(OPTIE 1) GEMEENTEN WAAR EEN DECENTRALE STEMOPNEMING HEEFT PLAATSGEVONDEN

Bij onverklaarde telverschillen
• Als het CSB heeft geconstateerd dat er sprake is van een onverklaard telverschil in het proces-verbaal van een stembureau 

(dat wil zeggen: een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waar het stembureau 
géén verklaring voor heeft gegeven), en het GSB heeft nagelaten een gehele of gedeeltelijke hertelling uit te voeren voor dat 
stembureau, dan zal het CSB het GSB opdragen om die hertelling alsnog uit te voeren.

Bij andere fouten
• Als het CSB het vermoeden heeft dat er een andere fout in het proces-verbaal van een stembureau en/of het proces-verbaal 

van het GSB staat, dan zal het CSB aan het GSB vragen om dat vermoeden te onderzoeken.
• Let op: staat er inderdaad een fout in het proces-verbaal van een stembureau (bijvoorbeeld: een stem op kandidaat X blijkt 

niet te zijn genoteerd in het proces-verbaal), dan zal dit meestal óók gevolgen hebben voor het proces-verbaal van het GSB.  
Ook dat proces-verbaal zal dan dus moeten worden gecorrigeerd.

Registreren van correcties
• Het GSB noteert voor elk stembureau de correcties op een zogenoemd ’corrigendum’. Ook de correcties op zijn eigen 

proces-verbaal noteert het GSB op een corrigendum.
• Voor beide documenten is een model vastgesteld. Het corrigendum bij een proces-verbaal van een stembureau is 

Model Na 14-1 en het corrigendum bij een proces-verbaal van een GSB is Model Na 14-2. 
 
 

 
 
 

• Het corrigendum wordt als bijlage bij het oorspronkelijke proces-verbaal van het desbetreffende stembureau (of van het GSB) 
gevoegd.

• Het GSB maakt op de voorzijde van het proces-verbaal van het desbetreffende stembureau en op de voorzijde van zijn 
oorspronkelijke eigen proces-verbaal aantekening van het bestaan van het corrigendum. Dat doet het GSB door op 
de daarvoor bestemde plek het juiste hokje aan te vinken en de datum in te vullen.

• Het kan gebeuren dat het GSB tot de conclusie komt dat er (ondanks het vermoeden van het CSB) géén sprake is van fouten. 
In dat geval is het natuurlijk niet nodig om een corrigendum op te stellen. Het GSB noteert dan in zijn proces-verbaal van 
de nieuwe zitting dat er van fouten geen sprake is.

Let op: het GSB vult op een corrigendum uitsluitend de gecorrigeerde aantallen in, dus de aantallen die een correctie 
zijn van de aantallen die het stembureau (dan wel het GSB zelf) in zijn proces-verbaal heeft genoteerd. Aantallen die 
niet hoeven te worden gecorrigeerd, worden dus niet in het corrigendum opgenomen.
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(OPTIE 2)  GEMEENTEN WAAR EEN CENTRALE STEMOPNEMING HEEFT PLAATSGEVONDEN

Bij onverklaarde telverschillen
• Wanneer er een onverklaard verschil is tussen enerzijds het aantal toegelaten kiezers zoals vastgesteld door het stembureau 

en anderzijds het aantal stembiljetten zoals vastgesteld door het GSB, dan moet het GSB het aantal toegelaten kiezers voor 
dat stembureau opnieuw vaststellen. Als het CSB constateert dat dat niet is gebeurd, dan zal het CSB het GSB opdragen dat 
alsnog te doen. Van een onverklaard verschil is sprake als er een verschil is tussen beide aantallen waarvoor het stembureau 
géén verklaring heeft gegeven.

Bij andere fouten
• Als het CSB het vermoeden heeft dat er een andere fout in het proces-verbaal van het GSB staat, dan zal het CSB aan het GSB 

vragen om dat vermoeden te onderzoeken.
• Voorbeeld: een kiezer heeft gemeld dat hij heeft gestemd op kandidaat X, maar die stem is niet terug te vinden in het 

proces-verbaal.

Registreren van correcties
• Het GSB noteert de correcties op zijn proces-verbaal op een corrigendum (Model Na 14-2). 

 
 

 
 
 

• Het corrigendum bevat bijlagen. 
• In bijlage 1 van het corrigendum noteert het GSB de correcties van fouten die het GSB tijdens zijn eerste zitting in  

de totaaltellingen op gemeenteniveau heeft gemaakt. 
• In bijlage 2 noteert het GSB voor elk stembureau de correcties van fouten die het GSB tijdens zijn eerste zitting heeft 

gemaakt. Het GSB vult een bijlage 2 in voor elk stembureau waarvan een of meer aantallen zijn gecorrigeerd.
• Het corrigendum (inclusief alle bijlagen) wordt als bijlage bij het oorspronkelijke proces-verbaal van het GSB gevoegd.
• Het GSB maakt op de voorzijde van zijn oorspronkelijke proces-verbaal aantekening van het bestaan van het corrigendum 

(door op de daarvoor bestemde plek het juiste hokje aan te vinken en de datum in te vullen).
• Het kan gebeuren dat het GSB tot de conclusie komt dat er (ondanks het vermoeden van het CSB) géén sprake is van fouten. 

In dat geval is het natuurlijk niet nodig om een corrigendum op te stellen. Het GSB noteert in het proces-verbaal van  
de nieuwe zitting dat er van fouten geen sprake is.

 
 

 

Let op: het GSB vult op dat corrigendum uitsluitend de gecorrigeerde aantallen in, dus de aantallen die een correctie 
zijn van de aantallen die het GSB in zijn eerste proces-verbaal had genoteerd. Aantallen die niet hoeven te worden 
gecorrigeerd, hoeven dus ook niet in het corrigendum te worden opgenomen.

Let op: de processen-verbaal die de stembureaus op de avond van de stemming hebben vastgesteld, hoeven niet te 
worden gecorrigeerd. Die bevatten immers alleen de resultaten van een voorlopige telling (uitsluitend op lijstniveau). 
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Aan het einde van de zitting van het GSB

Vaststellen proces-verbaal
Aan het einde van de nieuwe zitting maakt het GSB een nieuw proces-verbaal op van de werkzaamheden die in opdracht van 
het CSB zijn uitgevoerd (Model P 2a).

Na de zitting van het GSB

Publicatie documenten op gemeentelijke website en terinzagelegging
Onmiddellijk na afloop van de nieuwe zitting van het GSB worden alle relevante documenten gepubliceerd op  
de gemeentelijke website.

Als er correcties hebben plaatsgevonden,  
gaat het om de volgende documenten: 

• een scan van het oorspronkelijke proces-verbaal van 
het GSB, met op de voorzijde de aantekening dat er 
een corrigendum bij dat proces-verbaal is vastgesteld;

• in gemeenten waar een decentrale stemopneming heeft 
plaatsgevonden (optie 1): een scan van de oorspronke-
lijke processen-verbaal van de stembureaus die 
gecorrigeerd zijn, met op de voorzijde van elk proces-
verbaal de aantekening dat er een corrigendum is 
vastgesteld;

• alle corrigenda (inclusief alle bijlagen);
• het proces-verbaal van de nieuwe zitting van het GSB;
• het digitale bestand met de (gecorrigeerde) uitkomsten 

van de telling op gemeenteniveau.
• Let op: publiceer alle documenten zó, dat voor 

belangstellenden duidelijk is wat de juiste uitkomsten 
zijn. Voeg een corrigendum daarom zoveel mogelijk 
bij het gecorrigeerde proces-verbaal.

• Uiteraard vindt ook terinzagelegging van de relevante 
documenten plaats.

Digitaal bestand en fysieke stukken naar het CSB
• Onmiddellijk na afloop van de zitting wordt het digitale 

bestand naar het CSB gestuurd en worden de fysieke 
versies van alle bovengenoemde stukken naar het CSB 
gebracht.

 
 
 
  

Let op: dat gebeurt rechtstreeks. Dat geldt dus 
ook bij verkiezingen voor provinciale staten in 
provincies met meer dan één kieskring en bij 
verkiezingen voor de Tweede Kamer of het 
Europees Parlement. De stukken worden na 
afloop van de nieuwe zitting van het GSB niet 
eerst naar het hoofdstembureau (HSB) gebracht.

Als er géén correcties hebben plaats-
gevonden, hoeft alleen de fysieke 
versie van het proces-verbaal van 
de nieuwe zitting van het GSB naar  
het CSB te worden gebracht.

Een afschrift van dit proces-verbaal wordt gepubliceerd op 
de gemeentelijke website en ter inzage gelegd.


