Model 0 3 (Wrr 73)

Proces-verbaal van het hoofdstembureau voor het
referendum
Met dit formulier stelt het hoofdstembureau de uitkomst vast voor een kieskring voor het referendum.

1. Stemming
Dit proces-verbaal heeft betrekking op:
het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2077
Datum stemming 27 maart 2078

2. Zitting
Het betreft de openbare zitting van het hoofdstembureau in Groningen.

Datum zitting
Tijdstip zitting

23 maart 2018
7 0:00

Het aantal kiesgerechtigden in de kieskring bedraagt 458131

3. Aantal stemmen
aantal geldige stemmen voor de wet of het verdrag

61200

-

aantal geldige stemmen tegen de wet of het verdrag

105009

-

aantal blanco stemmen

-

aantal ongeldige stemmen

-

3916
384
+

Hoeveel stembiljetten zijn er geteld?

170509
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7. Ondertekening
Hierbij verklaar ik, de voorzitter van het hoofdstembureau, dat de tellingen waarvan de resultaten zijn weergegeven in
dit proces-verbaal, zijn uitgevoerd volgens de voorgeschreven procedures.

Datum:

23 maart 2018

P. den Oudsten,

J.c.

J.c. Noord,

J. van

3/3

