
Bijlage behorend bij agendapunt 4 Verkiezingen leden Eerste Kamer der Staten–
Generaal. 
 
Op 27 mei 2019 om 15.00 uur vindt de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der 
Staten–Generaal plaats. Aan u worden de volgende aandachtspunten meegegeven (in 
aansluiting op eerdere correspondentie). 
 
1) Voordat de behandeling van dit agendapunt start is het van belang dat de voorzitter van 
Provinciale Staten beschikt over alle volmachten. Om risico’s te mijden wordt u verzocht 
om uw volmacht uiterlijk woensdag 22 mei 2019 in te dienen bij de griffie, t.a.v. 
griffie@flevoland.nl. Eventuele omissies kunnen dan nog tijdig worden hersteld.  
 
2) Door de voorzitter van Provinciale Staten wordt een stembureau voor de verkiezingen 
benoemd. Dit stembureau bestaat uit drie Statenleden, te weten: de heer Simonse, de heer 
Ransijn en mevrouw Bogaards. 
 
3) In de statenzaal worden stemhokjes geplaatst. In deze stemhokjes vindt de stemming 
plaats. 
 
4) De vergadering start om 14.30 uur. De gang van zaken wordt doorgesproken. Er wordt 
dan geschorst, waarna de stemming om 15.00 precies start, tegelijkertijd met de andere 
provincies. 
 
5) De verkiezing start met het constateren van het aantal aanwezigen en het aantal 
volmachten dat is ingediend bij de voorzitter. 
 
5) De griffier leest vervolgens de namen van de Statenleden voor op volgorde van de 
presentielijst. De leden van het stembureau stemmen als eerst. 
 
6) Wanneer uw naam wordt afgeroepen, of de naam van degene door wie u bent 
gemachtigd, ontvangt u uit handen van de voorzitter een stembiljet (Statenleden met 
machtiging stemmen dus twee keer!). 
 
7) U gaat naar het stemhokje, brengt uw stem uit en levert dit stembiljet dichtgevouwen in 
bij de voorzitter. Hij werpt vervolgens het stembiljet in de stembus. 
 
8) Bij het uitbrengen van uw stem dient u gebruik te maken van het rode potlood dat in het 
stemhokje ligt (indien u geen gebruik maakt van een rood potlood wordt uw stem ongeldig 
verklaard!). 
 
9) Nadat de stemming is afgerond deelt de voorzitter in eerste instantie het aantal 
uitgebrachte stemmen mee aan PS. 
 
10) De stemming wordt nietig verklaard indien er meer stemmen zijn uitgebracht dan het 
aantal in de vergadering aanwezige leden en het aantal volmachten. De voorzitter 
vernietigt dan de stembiljetten en er wordt opnieuw gestemd. 
 
11) Wanneer de stemming geldig is verklaard, opent de voorzitter iedere uitgebrachte stem 
en wordt bekend gemaakt of het stembiljet geldig is ingevuld en op welke kandidaat de 
stem is uitgebracht. 
 
12) Afsluitend maakt de voorzitter het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen 
bekend, evenals het gezamenlijke aantal op de lijst uitgebrachte stemmen. 
 
13) Tenslotte worden de stembiljetten geordend en verpakt en vindt verzegeling plaats, 
waarna het stembureau het proces-verbaal opmaakt. Dezelfde dag vindt overhandiging van 
dit dossier aan de Kiesraad plaats. 
 


