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Wet nieuwe procedure 
vaststelling verkiezingsuitslagen 

8 Schorsing zitting gemeentelijk stembureau

Het kan nodig zijn dat de zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB) wordt geschorst.

In de volgende gevallen moet worden geschorst:

1. bij incidenten of calamiteiten die een 
behoorlijke voortgang van de zitting 
onmogelijk maken.

2. als de zitting niet op één dag kan 
worden afgerond (en dus de volgende 
dag moet worden voortgezet). 

Regels bij schorsing
• De schorsing wordt bekendgemaakt door zowel een kennisgeving te bevestigen aan de deur van de zittingslocatie als via 

elektronische wijze.
• Wordt de zitting geschorst nadat een stembus of transportbox is geopend? Dan worden alle stembescheiden die zich in de 

stembus of transportbox bevonden, daarin teruggedaan. Vervolgens wordt de stembus of transportbox onmiddellijk 
afgesloten en verzegeld.

• Het GSB maakt in zijn proces-verbaal melding van de schorsing van de zitting.
• De sleutel van de stembus of transportbox en het proces-verbaal worden in een envelop gedaan. De envelop wordt ook verzegeld.
• De verzegelde enveloppen en de verzegelde stembussen of transportboxen worden bij de burgemeester in bewaring gegeven. 

Die kan bepalen dat de stembescheiden ter plaatse (beveiligd) worden opgeslagen totdat de zitting kan worden hervat.
• De plaats en het tijdstip waarop de zitting wordt hervat, worden zo snel mogelijk gepubliceerd op de gemeentelijke website.
• Tijdig voordat de zitting wordt hervat, stelt de burgemeester de enveloppen en stembussen of transportboxen weer ter 

beschikking aan het GSB.

Schorsing om andere redenen:
• Eventueel kan het GSB zijn zitting ook schorsen om een andere reden.

Bijvoorbeeld wanneer het GSB, in een gemeente waar een decentrale stemopneming is verricht (optie 1), zijn zitting in twee delen houdt: één deel 
waar het GSB de processen-verbaal van de stembureaus controleert en één deel waar het GSB de eventuele hertellingen verricht.

• Voor beide delen van de zitting moeten het aanvangstijdstip en de locatie(s) van tevoren bekend worden gemaakt op de 
gebruikelijke wijze.

• Voor het overige gelden voor een dergelijke schorsing op grond van de wet geen regels.


