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Intitulé   : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, tot vast-

stelling van modelformulieren en stemdistricten ter uit-

voering van de Kiesverordening (A.B. 1987, 110) 

 

Citeertitel: Kiesbesluit 

 

Vindplaats : AB 1987 no. 115 

 

Wijzigingen: AB 1988 no. 149; AB 1992 no. 105; AB 1992 no. 118; AB 

1997 no. 63; AB 2001 no. 116; 2005 no. 60; 2009 no. 68; 

AB 2013 no. 49; AB 2013 no. 70; 

 

==================================================================== 

 

 

 § 1. Definities en modellen 

 

 Artikel 1 

 

  1. In dit landsbesluit wordt onder kiesgerechtigde verstaan dege-

ne die krachtens artikel 3 van de Kiesverordening (AB 1987 no. 110) 

gerechtigd is tot het kiezen van de leden van de Staten. 

 2. De gegevens van elke kiesgerechtigde, bedoeld in artikel 7, 

tweede lid, van de Kiesverordening wordt op geautomatiseerde wijze 

bijgehouden. Het hoofd van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkings-

register is belast met het bijhouden van de gegevens van elke kiesge-

rechtigde en ziet toe op het vertrouwelijke karakter hiervan. 

 

 Artikel 2 

 

  Voor het verzoekschrift, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van 

de Kiesverordening, wordt vastgesteld het bij dit landsbesluit beho-

rende model II. 

 

 Artikel 3 

 

  Voor de kandidatenlijst, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van 

de Kiesverordening, wordt vastgesteld het bij dit landsbesluit beho-

rende model III. 

 

 Artikel 4 

 

  Voor de schriftelijke verklaring van bewilliging in de kandidaat-

stelling, bedoeld in artikel 19, eerste lid, onder a, van de Kiesver-

ordening, wordt vastgesteld het bij dit landsbesluit behorende model 

IV. 

 

 Artikel 5 

 

  Voor de schriftelijke verklaring van ontvangst van de waarborg-

som, bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Kiesverordening, wordt 

vastgesteld het bij dit landsbesluit behorende model V. 

 

 Artikel 6 

 

  1. Voor de kaart tot oproeping voor de stemming, bedoeld in arti-
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kel 38, eerste lid, van de Kiesverordening, wordt vastgesteld het bij 

dit landsbesluit behorende model VI. 

  2. De kaart is vervaardigd van karton, in de kleur chamois. 

  3. De kaart wordt oproepingskaart genoemd. 

 

 Artikel 7 

 

  Voor de lijst houdende het afschrift van of het uittreksel uit 

het kiezersregister, bedoeld in artikel 46, eerste lid, onder a, van 

de Kiesverordening, wordt vastgesteld het bij dit Landsbesluit beho-

rende model VII. 

 

 Artikel 8 

 

  Voor de staat van inlichtingen, bedoeld in artikel 49, zesde lid, 

van de Kiesverordening, wordt vastgesteld het bij dit landsbesluit be-

horende model VIII. 

 

 Artikel 9 

 

  Voor het stembiljet, bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de 

Kiesverordening, wordt vastgesteld het bij dit landsbesluit behorende 

model IX. 

 

 Artikel 10 

 

  1. Voor het proces-verbaal van de zitting van een stembureau, be-

doeld in artikel 68, tweede lid, van de Kiesverordening, wordt vastge-

steld het bij dit landsbesluit behorende model X-a. 

  2. Voor het proces-verbaal van de zitting van een stembureau, be-

doeld in artikel 80, eerste lid, van de Kiesverordening, wordt vastge-

steld het bij dit landsbesluit behorende model X-b. 

 3. Voor het proces-verbaal van de zitting van het bijzonder stem-

bureau in de bijzondere stemlokalen, overeenkomstig artikel 80, eerste 

lid, van de Kiesverordening, wordt vastgesteld het bij dit landsbe-

sluit behorende model X-c. 

 

 Artikel 11 

 

  1. Voor het proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembu-

reau, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Kiesverordening, wordt 

vastgesteld het bij dit landsbesluit behorende model XI-a. 

  2. Voor het proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembu-

reau, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Kiesverordening, wordt 

vastgesteld het bij dit landsbesluit behorende model XI-b. 

  3. Voor het proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembu-

reau, bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Kiesverordening, wordt 

vastgesteld het bij dit landsbesluit behorende model XI-c. 

  4. Voor het proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembu-

reau, bedoeld in artikel 82, eerste lid, van de Kiesverordening, wordt 

vastgesteld het bij dit landsbesluit behorende model XI-d. 

  5. Voor het proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembu-

reau, bedoeld in artikel 100 van de Kiesverordening, wordt vastgesteld 

het bij dit landsbesluit behorende model XI-e. 
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  6. Voor het proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembu-

reau, bedoeld in artikel 112, eerste lid, van de Kiesverordening, 

wordt vastgesteld het bij dit landsbesluit behorende model XI-f. 

 

 Artikel 12 

 

  1. Voor het proces-verbaal, op te maken in het geval, bedoeld in 

artikel 89, eerste lid, van de Kiesverordening, wordt vastgesteld het 

bij dit landsbesluit behorende modellen XII-a. 

  2. Voor de processen-verbaal, op te maken in de gevallen, bedoeld 

in artikel 89, tweede lid, van de Kiesverordening, worden vastgesteld 

de bij dit landsbesluit behorende modellen XII-b, respectievelijk XII-

c. 

  3. Voor het proces-verbaal, op te maken in het geval, bedoeld in 

artikel 89, derde lid, van de Kiesverordening, wordt vastgesteld het 

bij dit landsbesluit behorende model XII-d. 

  4. Voor het proces-verbaal, op te maken in het geval, bedoeld in 

artikel 89, vierde lid, van de Kiesverordening, wordt vastgesteld het 

bij dit landsbesluit behorende model XII-e. 

 

 Artikel 13 

 

  Voor het besluit van het hoofdstembureau, bedoeld in artikel 90 

van de Kiesverordening, wordt vastgesteld het bij dit landsbesluit be-

horende model XIII. 

 

 Artikel 14 

 

  1. Voor het besluit van de voorzitter van het hoofdstembureau, 

bedoeld in artikel 113 van de Kiesverordening, wordt vastgesteld het 

bij dit landsbesluit behorende model XIV-a. 

  2. Voor de besluiten van de voorzitter van het hoofdstembureau, 

bedoeld in artikel 114 van de Kiesverordening, worden vastgesteld het 

bij dit landsbesluit behorende modellen XIV-b, onderscheidenlijk XIV-

c. 

 

 §2. De verdeling in stemdistricten 

 

 Artikel 15 

 

  Het land is verdeeld in stemdistricten overeenkomstig de bij dit 

landsbesluit behorende bijlage XV. 

 

 Artikel 16 

 (vervallen) 

 

 § 3. De uitoefening van het kiesrecht 

in de bijzondere stemlokalen 

 

 

 Artikel 17 

 

  Deze paragraaf is niet van toepassing indien bij de stemming ge-

bruik wordt gemaakt van een of meer stemmachines. 
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 Artikel 18 

 

 1. In afwijking van artikel 33, derde lid, van de Kiesverordening 

kunnen personen aan wie rechtmatig hun vrijheid is ontnomen stemmen in 

het bijzonder stemlokaal ter plaatse waar zij zijn gedetineerd of die 

anders dan op basis van dagopname opgenomen zijn in een inrichting 

voor geneeskundige behandeling, of die verblijven in een inrichting 

voor bejaardenzorg. 

 2. Er is een bijzonder stemlokaal: 

a. in het Korrektie Instituut Aruba; 

b. in de politiewacht te Santa Cruz; 

c. in de politiewacht te Noord; 

d. in het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal te Oranjestad. 

 3. Het hoofd van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregis-

ter wijst, na overleg met de leiding van de in het tweede lid genoemde 

inrichtingen belaste ambtenaren dan wel personen, in elk van die in-

richtingen een als bijzonder stemlokaal geschikte ruimte aan. 

 4. Onverminderd het tweede lid, is er een bijzonder stemlokaal in 

de inrichtingen van bejaardenzorg, waarvan het minimum aantal bewoners 

elk 45 per inrichting bedraagt. 

 5. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien 

van de in het vierde lid bedoelde inrichtingen.  

 

Artikel 19 

 

 1. In de bijzondere stemlokalen wordt zitting gehouden door een 

bijzonder stembureau. 

 2. Er zijn twee bijzondere stembureau`s: het bijzondere stembu-

reau A en het bijzondere stembureau B. 

 3. Elk bijzonder stembureau bestaat uit drie leden. Er worden te-

vens plaatsvervangende leden benoemd. 

 4. Het bijzondere stembureau A houdt zitting in de bijzondere 

stemlokalen, bedoeld in artikel 18, tweede lid.  

 5. Het bijzondere stembureau B houdt zitting in de bijzondere 

stemlokalen, bedoeld in artikel 18, vierde lid. 

 

 Artikel 20 

 

  Voor zover uit deze paragraaf niet anders voortvloeit, zijn op de 

stemming in de bijzondere stemlokalen, de inrichting van de bijzondere 

stemlokalen, alsmede op de samenstelling, de bevoegdheden en de werk-

wijze van het bijzonder stembureau de te dier zake bij of krachtens de 

Kiesverordening gestelde voorschriften ten aanzien van de stemlokalen 

en stembureaus in de stemdistricten van overeenkomstige toepassing. 

 

 Artikel 21 

 

  1. De stemming in de bijzondere stemlokalen, bedoeld in artikel 

18, tweede lid, heeft plaats gedurende de periode dat het bijzondere 

stembureau A ter plaatse zitting houdt. 

  2. Het bijzonder stembureau A houdt op de dag van de stemming in 

de periode gelegen tussen acht uur in de ochtend tot zeven uur in de 

avond zitting: 
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a. in het Korrektie Instituut Aruba, gedurende ten minste één uur; 

b. in de politiewacht te Santa Cruz, gedurende ten minste 30 minuten; 

c. in de politiewacht te Noord, gedurende ten minste 30 minuten; 

d. in het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal te Oranjestad, ten minste 

vier achtereenvolgende uren. 

 3. De stemming in de bijzondere stemlokalen, bedoeld in artikel 

18, vierde lid, heeft plaats gedurende de periode dat het bijzondere 

stembureau B ter plaatse zitting houdt. 

  4. Het bijzonder stembureau B houdt op de dag van de stemming in 

de periode gelegen tussen acht uur in de ochtend tot zeven uur in de 

avond zitting, tenminste drie achtereenvolgende uren in elke in-

richting van bejaardenzorg. 

   

Artikel 22 

 

 1. Aan het eind van elke zitting in een bijzonder stemlokaal 

wordt de sleuf van de stembus onmiddellijk door de voorzitter van het 

bijzonder stembureau in tegenwoordigheid van de aanwezige kiezers ver-

zegeld.  

 2. De voorzitter opent na de aankomst van het bijzonder stembu-

reau in elke bijzondere stemlokaal de verzegelde sleuf van de stembus 

in tegenwoordigheid van de aanwezige kiezers. 

 

 

 Artikel 23 

 

 In plaats van het in artikel 46, eerste lid, onderdeel a, van de 

Kiesverordening genoemde afschrift of uittreksel ligt op de tafel van 

het bijzonder stembureau een afschrift of uittreksel van het kiezers-

register, bevattende een opgave van alle kiezers die bevoegd zijn om 

aan de stemming deel te nemen. 

 2. (vervallen). 

 3. (vervallen). 

 

 Artikel 24 

 

 1. Het hoofd van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregis-

ter stelt in aanvulling op het aantal krachtens artikel 51, eerste 

lid, van de Kiesverordening vastgestelde stembiljetten, het in elk der 

bijzondere stemlokalen benodigde aantal stembiljetten vast. Dit aantal 

dient overeen te stemmen met het geschatte aantal kiezers, dat in het 

bijzondere stemlokaal aan de stemming zal deelnemen, vermeerderd met 

een factor van 20 ten 100. 

 2. Het in het eerste lid genoemde hoofd draagt zorg, dat vóór de 

aanvang der stemming op elk stembureau het benodigde aantal stembil-

jetten in een verzegeld pak aanwezig is. 

 

 Artikel 25 

 

 1. Nadat de voorzitter van het bijzonder stembureau de zitting in 

het bijzondere stemlokaal heeft geopend worden de kiezers tot het bij-

zondere stemlokaal bedoeld in artikel 21, tweede lid, onderdelen a tot 

en met c toegelaten. 

 2. In afwijking van artikel 65, eerste lid, van de Kiesverorde-
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ning is de toegang tot het bijzondere stemlokaal bedoeld in artikel 

21, tweede lid, onderdelen a tot en met c onderworpen aan de door de 

met de leiding van de inrichting belaste ambtenaar vastgestelde beper-

kingen, verband houdende met de bijzondere aard van de inrichting. 

 

 Artikel 26 

 

 In afwijking van artikel 59 van de Kiesverordening kan legitima-

tie van de kiesgerechtigde aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontno-

men en die niet is uitgesloten van het kiesrecht bij ontbreken van een 

officieel identiteitsbewijs tevens plaatsvinden door vaststelling van 

diens identiteit door of namens de met de leiding van de inrichting 

belaste ambtenaar. 

 

 Artikel 27 

 

 Op de stemming in de bijzondere stemlokalen is Hoofdstuk VI van 

de Kiesverordening van overeenkomstige toepassing. 

 

 

 Artikelen 28 tot en met 33 

(vervallen) 

 

§4. Slotbepalingen 

 

 Artikel 34 

 

 1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na 

die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba. 

 2. Het kan worden aangehaald als Kiesbesluit. 
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BIJLAGEN BEHORENDE 

BIJ HET 

KIESBESLUIT 
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 BIJLAGE I 

 

 Kiezerskaart 

 

 

 

 

 

 

NAAM ............................  

 

 

VOORNAMEN .......................  

 

 

GEBOORTEDATUM ...................  

 

 

GEBOORTEPLAATS ..................  

 

 

ADRES ...........................  

 

 Nummer van het 

 stemdistrict 

 

 

 

 

 

 

 Waarmerking der 

 wijzigingen 

 

 

 

 

 

 

 AANTEKENINGEN 
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 BIJLAGE II 

 

 Verzoek verbetering kiezersregister 

 

 

 Aan de heer Rechter in het gerecht in eerste 

 aanleg van Aruba 

 Ondergetekende 1) ..........................................  

geboren te......................... de .............................  

wonende in.........................................................  

aan het adres......................................................  

verzoekt hierbij aanvulling verbetering van het ingevolge artikel 7 van de Kies-

verordening bijgehouden kiezersregister, in verband met het volgende. 

-* dat immers  verzoekerverzoekster 

-* . . . . . . . .1) 

geboren te . . . . . . . . . . . de.............................  

wonende in .....................................................  

aan het adres ..................................................  

hoewel 

-* kiezer ingevolge artikel 3 van de kiesverordening en niet van de 

uitoefening van het kiesrecht uitgesloten ingevolge artikel 4 van 

de Kiesverordening, niet in het kiezersregister is opgenomen; 

-* hoewel geen kiezer ingevolge artikel 3 van de Kiesverordening niet-

temin in het kiezersregister is opgenomen; 

-* hoewel van de uitoefening van het kiesrecht uitgesloten ingevolge 

artikel 4 van de Kiesverordening, niettemin in het kiezersregister 

is opgenomen. 

dat ter staving van het vorenstaande  

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

                                  1)...............................  

                                  2)...............................  

*) doorhalen hetgeen niet van toepassing is. 

1) naam en voornamen voluit 

2) dagtekening 

3) handtekening 
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BIJLAGE III 

 

 Kandidatenlijst 

 

 Kandidatenlijst voor de op .....................................  

te houden stemming ter verkiezing van de leden van de Staten, inge-

leverd door .......................................................  

wonende in ........................................................  

aan het adres .....................................................  

 

Nr. Naam 1)  Voorletters 

 of voornamen 

 Datum van 

 geboorte 

 Woonplaats 

 en adres 

1     

2     

3     

4     

5 enz. (zie artikel 18, derde lid)  

 

 De ondergetekenden, kiezers, bevoegd tot het deelnemen aan de ver-

kiezing van de leden van de Staten, verklaren, dat zij 

-* bovengenoemde personen, in de volgorde waarin zij op de lijst zijn 

geplaatst, 

-* bovengenoemde persoon 

kandidaat stellen. 
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Nr. Hand- 

tekeningen 

van de kiezers 

Voorletters 

en namen 

van de kiezers 

 

 Adres 

1    

2    

3    

4    

5 enz. 2)   

 

 Bij deze lijst worden overgelegd: 

 a) de verklaringen van bewilliging van iedere kandidaat te stellen 

op vastgestelde formulieren (indien de kandidaat zich buiten 

Aruba bevindt, is deze verklaring niet aan enig formulier ge-

bonden en kan zij ook telegrafisch geschieden); 

 b) een schriftelijke verklaring, dat een bedrag van Afl. 1000,– 

ingevolge artikel 20 van de Kiesverordening is gestort ten kan-

tore van de Directie Financiën; 

 c) een foto van 4 bij 6 cm, gevende een duidelijk en goedgelijkend 

beeld van de hoogst geplaatste kandidaat; 

 d) een schriftelijke opgave van de nadere aanduiding (afkorting) 

van de naam van de politieke groepering. 

 

 

 

 

 

 

1) Indien de kandidaat een gehuwde vrouw of weduwe is, wordt zij op 

deze lijst vermeld met de naam van haar echtgenoot of overleden 

echtgenoot onder toevoeging van haar eigen naam, voorafgegaan door 

het woord “geboren” of een afkorting van dit woord. 

2) Het minimum vereist aantal ondertekeningen bedraagt 25 (zie artikel 

17) 
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BIJLAGE IV 

 

 Verklaring van bewilliging in de kandidaatstelling 

 

 De ondergetekende............................................. 1) 

wonende in ...................................................... 2) 

1°. Dat het hemhaar bekend is, dat 
hij
zij voorkomt op de volgende lijst van 

kandidaten voor de op ........................................   

  te houden stemming ter verkiezing van de leden van de Staten 

 Naam  Voorletters of 

 voornamen 

 Woonplaats 

1   

2   

3   

4   

5   

enz.   

 

2°. dat hijzij bewilligt in 
zijn
haar kandidaatstelling op die lijst 

 

                                           3)......................  

 

                                           4)......................  

 

 

 

 

 

 

1) naam en voorletters of voornamen 

2) woonplaats en adres 

3) dagtekening 

4) handtekening 
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 BIJLAGE V 

 

 Verklaring betreffende ontvangst van de waarborgsom 

 

De ondergetekende, Directie Financiën, verklaart, dat op heden 

....................op....... een bedrag van eenduizend florin (Afl. 

1.000,–) ingevolge het bepaalde in artikel 20 van de Kiesverordening 

is gestort door 1).. 

wonende in 2)......................................................  

op naam van 1).....................................................  

wonende te 2)......................................................  

van wie de naam voorkomt in het kiezersregister, in verband met de 

verkiezing van de leden van de Staten, waarvoor de stemming zal 

plaats hebben op ..................................................  

 Directie Financiën, 

 3). . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) naam en voorletters 

2) woonplaats en adres 

3) handtekening 
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 BIJLAGE VI 

 

 Oproepingskaart 

 

 Oproeping voor de stemming ter verkiezing van de leden van de 

Staten van Aruba 

=================================================================== 

No. 

__________ 

 1) ...........................................................  

 2) ...........................................................  

 3) ...........................................................  

 4) ...........................................................  

 

=================================================================== 

 

Stemdistrict : 

Stembureau : 

Zitting : 8 a.m. - 7 p.m. Een geldig legitimatiebewijs (cedula 

Arubano, of een rijbewijs afgegeven 

binnen het Koninkrijk der Nederlanden 

of Nederlands paspoort) meebrengen is 

verplicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) naam 

2) voornamen 

3) geboortedatum en geboorteplaats 

4) adres 
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 BIJLAGE VII 

 

 Lijst voor het afschrift van of het uittreksel uit het 

 kiezersregister 

 

Volg- 

nummer 

Naam en voornamen Datum en 

jaar van 

geboorte 

Plaats 

van 

geboorte 

 Adres  Paraaf 
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BIJLAGE VIII 

 Inlichtingen voor de kiezer 

 

 De kiezer stemt door met potlood rood te maken een (en niet meer 

dan een) wit stipje, geplaatst in het stemvak voor de naam van de kan-

didaat van zijn of haar keuzen. 

 

 Wanneer de kiezer zich bij het invullen van het stembiljet vergist, 

geeft hij of zij dit aan de voorzitter terug. 

Deze verstrekt hem of haar op zijn of haar verzoek eenmaal een nieuw 

biljet. 

 

 De kiezer mag in het stemhokje niet langer vertoeven dan nodig is 

om zijn of haar stembiljet in te vullen. 

 

 De kiezer vouwt het biljet op zodanige wijze dicht, dat de namen 

van de kandidaten niet zichtbaar zijn en begeeft zich daarmede ter-

stond naar het stembureaulid, gezeten in de onmiddellijke nabijheid 

van de stembus. De kiezer toont - alvorens het stembiljet in de stem-

bus te steken - aan dit stembureaulid de buitenzijde van het stembil-

jet waarop de handtekening van de voorzitter van het hoofstembureau 

voorkomt. 

 

 Van onwaarde zijn de stembiljetten: 

- waarop in geen stemvak het witte stipje rood is gemaakt; 

- waarop in meer dan een stemvak het witte stipje rood is gemaakt; 

- waarop de kiezer zijn of haar stem heeft uitgebracht anders dan met 

rood potlood; 

- waarop bijvoegingen geplaatst zijn of die een aanduiding van de 

kiezer bevatten; 

- die, welke aan de achterzijde niet voorzien zijn van de handteke-

ning van de voorzitter van het hoofdstembureau. 

 

 Onder bijvoegingen worden niet begrepen punten, strepen, vlakken, 

nagelindrukken, vouwen, scheuren, gaten en vlekken. 
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(Voorzijde)   BIJLAGE IX 

 STEMBILJET 

STEMBILJET voor de stemming ter verkiezing van de leden van de Sta-

ten van Aruba op ..................dag............... 20 ..  

 

1) enz. 

 

 

 

      

 

 

LIJSEN VAN KANDIDATEN 

2) enz. 

 

  3) enz. 

    4)5) enz. 

 

 

 

 

 

 

(en zo vervolgens in volgorde van de verdere nummers met inachtneming 

van het inspringen van de lijsten om en om en het laten van ruimte 

tussen de lijsten. De lijsten te plaatsen in een rij of naar keuze in 

meer rijen onder elkander.) 

 De kiezer stemt door met potlood op een van de kandidatenlijsten 

rood te maken een (en niet meer dan een) wit stipje, geplaatst in het 

stemvak voor de naam van de kandidaat van zijn of haar keuze. Het 

stembiljet wordt zo dicht gevouwen, dat de namen van de kandidaten 

niet zichtbaar zijn. 

 

1) Hier de foto van de elk van de lijsten hoogst geplaatste kandidaat 

af te drukken. 

2) Hier de afkorting van de naam van de politieke groepering te ver-

melden. 

3) Hier het nummer van elke lijst te vermelden. 

4) Hier het nummer aangevende de volgorde van iedere kandidaat te ver-

melden. 

5) Hier de kleuropdruk, die aan elke lijst is toegekend, aan te bren-

gen. 
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       (achterzijde) 

(Aan deze zijde de handtekening van de voorzitter van het hoofdstembu-

reau zoveel malen te drukken, dat deze handtekening, hoe het stembil-

jet ook wordt gevouwen, geheel of ten dele zichtbaar blijft.) 
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 BIJLAGE X-a 

 

Proces-verbaal van de geschorste zitting van het stembureau 

 

Stemdistrict nr. ..................................................  

Dag van de stemming ...............................................  

 

Verkiezing van de leden van de Staten 

 

A. Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen des voormid-

dags te ......................  uur. 

 

B. Op de tafel van het stembureau zijn nedergelegd: 

a. een exemplaar van de Kiesverordening en de ter uitvoering daar-

van uitgevaardigde landsbesluiten; 

b. een uittreksel uit het kiezersregister, bevattende een genum-

merde opgave van de personen, die in dit stemdistrict kiesge-

rechtigd zijn. 

 

C. Vastgesteld is, dat de stembus ledig was. De stembus is met twee 

sleutels gesloten,, waarna de ene terstond door de voorzitter en de 

andere door..................................  als oudste lid (in 

jaren) in bewaring is genomen. 

 

D. Het stembureau heeft hetde verzegelde  
  pak  
pakken met stembiljetten geo-

pend en vastgesteld, dat de beginvoorraad stembiljetten bedraagt: 

 ........................................  

 

E. De stemming heeft des voormiddags te acht uur een aanvang genomen. 

 

F. De hierna te noemen, bij de opening van de zitting fungerende voor-

zitter/leden en plaatsvervangende leden van dit stembureau, die tot 

een ander stemdistrict behoren, hebben bij dit stembureau aan de 

stemming deelgenomen: 
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 Naam en voornamen Nummer van het stem- 

district waartoe de 

kiezer behoort 

 

Nummer waaronder 

de kiezer in het 

uittreksel voor- 

komt 

 

   

   

   

   

 

G. De volgende kiezers, die op straffe van het bepaalde in artikel 130 

van de Kiesverordening verplicht waren het aan hen uitgereikte 

stembiljet terug te geven, omdat zij na waarschuwing de wettelijke 

voorschriften omtrent de stemming, vervat o.m. in de artikelen 61 

en 64 van de Kiesverordening, niet opvolgden of weigerden het stem-

biljet in de stembus te steken, hebben aan deze verplichting niet 

voldaan: 

 

Naam en voornamen Nummer waaronder de kiezer in het  

Uittreksel voorkomt 

 

  

  

  

  

  

  

 

H. De voorzitter van het stembureau heeft te .............. uur ver-

klaard, dat naar de bevinding van het stembureau wanorde in het 

stembureau of zijn toegangen de voortgang van de stemming onmoge-
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lijk maakte. De stemming is daarop geschorst en tot de volgende 

dag, de ................................. des voormiddags 8 uur ver-

daagd. 

 

Onmiddellijk daarop is in tegenwoordigheid van de in het stemlokaal 

aanwezige kiezers de sleuf van de stembus gesloten en de stembus 

conform artikel 88, tweede lid, van de Kiesverordening verzegeld, 

waarna aan de deur van het stemlokaal een kennisgeving is beves-

tigd, dat de stemming is geschorst en verdaagd tot de volgende dag 

des voormiddags 8 uur. 

 

I. Het stembureau heeft in afzonderlijke pakken gesloten: 

a. de sleutels waarmede de stembus is gesloten; 

b. de niet gebruikte stembiljetten; 

c. de teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten; 

d. de ingeleverde oproepingskaarten; 

e. het uittreksel uit het kiezersregister. 

 

Alle pakken zijn daarna verzegeld met als zegel het wapen van Aru-

ba. 

 

J. Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding 

van de voornoemde verrichtingen de volgende bezwaren ingebracht: 

................................................................  

................................................................  

................................................................  

................................................................  

................................................................  

................................................................  

 

K. In de samenstelling van het stembureau is de volgende wijziging ge-

komen: 

................................................................  

................................................................  

................................................................  

................................................................  
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 Gedaan in  ................. de .................................  

                    ................................. , voorzitter 

       ................................. ) 

       ................................. ) 
leden
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 BIJLAGE X-b 

 

 Proces-verbaal van de zitting van het stembureau 

 

Stemdistrict nr. ............................ 

Dag van de stemming.......................... 

 

Verkiezing van de leden van de Staten. 

 

A. Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen des voormid-

dags te ......................  uur. 

 

B. Op de tafel van het stembureau zijn neergelegd: 

 a. een exemplaar van de Kiesverordening en de ter uitvoering daar-

van uitgevaardigde landsbesluiten; 

 b. een uittreksel uit het kiezersregister, bevattende een genum-

merde opgave van de personen, die in dit stemdistrict kiesge-

rechtigd zijn. 

 

C. Vastgesteld is, dat de stembus ledig was. De stembus is met twee 

sleutels gesloten, waarna de ene terstond door de voorzitter en de 

andere door ........................... als oudste lid (in jaren) 

in bewaring is genomen.1) 

 

D. Het stembureau heeft hetde  verzegelde  
  pak  
pakken  met stembiljetten ge-

opend en vastgesteld, dat de beginvoorraad stembiljetten bedraagt: 

.......................................    

 

E. De stemming 2) heeft des voormiddags te acht uur een aanvang geno-

men. 

 

F. De hierna te noemen, bij de opening van de zitting fungerende voor-

zitter/leden en plaatsvervangende leden van dit stembureau, die tot 

een ander stemdistrict behoren, hebben bij dit stembureau aan de 

stemming deelgenomen: 
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 Naam en voornamen  Nummer van het stem- 

 district waartoe de 

 kiezer behoort 

 

 Nummer waaronder 

 de kiezer in het uit- 

 treksel voorkomt 

   

   

   

   

(Aantal invullen 

bij I, sub a) 

  

 

G. De volgende kiezers, die op straffe van het bepaalde in art. 130 

van de Kiesverordening verplicht waren het aan hen uitgereikte 

stembiljet terug te geven, omdat zij na waarschuwing de wettelijke 

voorschriften omtrent de stemming vervat o.m. in de artikelen 61 en 

64 van de Kiesverordening niet opvolgden of weigerden het stembil-

jet in de stembus te steken, hebben aan deze verplichting niet vol-

daan: 

 

 Naam en voornaam Nummer waaronder de kiezer in het 

uittreksel voorkomt 

  

  

  

  

(Aantal invullen bij 

J, sub e) 

 

 

H. De stemming heeft geduurd tot des namiddags zeven uur. De voorzit-

ter heeft op laatstgenoemd uur aangekondigd dat de voor de stem-

ming bepaalde tijd was verstreken. Aan de om zeven uur in het 

stemlokaal of aan de deur daarvan aanwezige kiezers is nog gele-
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genheid geboden hun stem uit te brengen. Nadat de laatste van deze 

kiezers aan de stemming heeft deelgenomen, is de sleuf van de 

stembus gesloten. 

 

I. AANTALLEN KIEZERS 3) 

 Bij het stembureau hebben zich aangemeld: ............... 

 a. de stembureauleden 

  de onder F vermelde namen tellen) .............. 

 b. kiezers uit dit stemdistrict 

  (in het uittreksel uit het kiezersregister 

de gestelde parafen tellen) 

 c. aantal kiezers dat zich bij het stembureau 

  niet heeft aangemeld ............... 

  (in het uittreksel uit het kiezersregister 

  tellen het aantal kiezers bij wiens naam 

  geen paraaf is gesteld) 

 

J. AANTALLEN STEMBILJETTEN 

 a. beginvoorraad stembiljetten ............... 

  (het onder D vastgestelde aantal) ............... 

 b. eindvoorraad ongebruikte stembiljetten ............... 

  (overgehouden stembiljetten tellen) ............... 

 c. aantal uitgereikte stembiljetten ............... 

  (op "turflijst voor uitgereikte stembiljet-

ten" tellen)  ............... 

 d. aantal teruggeven en onbruikbaar gemaakte 

stembiljetten (onbruikbaar gestempelde 

stembiljetten tellen) ............... 

 e. aantal stembiljetten van kiezers die ge-

weigerd hebben het aan hen uitgereikte 

stembiljet terug te geven of in de stembus 

te steken (onder G vermelde namen tellen) ............... 

 f. aantal in de stembus gestoken stembiljet-

ten (op "turflijst voor de in de stembus 

gestoken stembiljetten" tellen) ............... 

 

 

 



 ************************* 

AB 1987 no. 115 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 18 juli 2017 

 ************************* 

====================================================================== 

 

 
 26 

K. Het door de voorzitter bijgehouden aantal kiezers, dat geweigerd 

heeft een stembiljet in ontvangst te nemen, bedraagt ........ (op 

"turflijst voor kiezers die geweigerd hebben een stembiljet in ont-

vangst te nemen", tellen). 

 

L. De hierboven onder I, J, en K aangegeven aantallen zijn door de 

voorzitter aan de aanwezige kiezers bekend gemaakt. 

 

M. Vervolgens is op het uittreksel onder B, sub b, het totaal aantal 

van de daarop gestelde parafen vermeld en is het uittreksel door 

het stembureau ondertekend. 

 

N. Tenslotte zijn in afzonderlijke pakken gesloten: 

 a. de niet gebruikte stembiljetten; 

 b. de teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten; 

 c. de ingeleverde oproepingskaarten; 

 d. het uittreksel uit het kiezersregister. 

 

Deze pakken zijn daarna verzegeld met als zegel het wapen van Aru-

ba. 

 

O. door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding 

van de voornoemde verrichtingen de volgende bezwaren ingebracht: 

  ................................................................  

  ................................................................  

  ................................................................  

  ................................................................  

 

P. Onmiddellijk na het verzegelen van de pakken (na een tijdruimte van

.............. , gedurende welke het stembureau het stemlokaal niet 

heeft verlaten en de stembus onder zijn toezicht heeft gehouden) is 

de stembus geopend. 4) 

De stembiljetten zijn dooreengemengd en geteld. Het aantal bedroeg:  

 ...............  

 

Q. Nadat de stembiljetten op de voorgeschreven wijze zijn geopend en 
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lijstgewijs bijeen zijn gevoegd, heeft de voorzitter lijstgewijs 

ten aanzien van elk stembiljet mededeling gedaan van de naam van de 

kandidaat op wie een stem is uitgebracht. 

 

R. Het stembureau heeft overeenkomstig artikel 76 van de Kiesverorde-

ning van onwaarde verklaard: 

 a. andere stembiljetten dan die, welke volgens 

de Kiesverordening of haar uitvoeringsvoor- 

  schriften mogen worden gebruikt  ............   

 b. stembiljetten, waarop in geen stemvak het 

witte stipje is rood gemaakt (blanco stembil-

jetten; hieronder worden tevens begrepen 

stembiljetten  die uitsluitend punten, stre-

pen, vlakken, nagelindrukken, vouwen, scheu-

ren, gaten en vlekken bevatten)  ............   

 c. stembiljetten, waarop in meer dan een stemvak 

het witte stipje is rood gemaakt  ............   

 d. stembiljetten, waarop de kiezers hun stem 

hebben uitgebracht anders dan met rood pot-

lood  ............   

 e. stembiljetten, ongeacht of zij overigens al 

dan niet op de juiste wijze zijn ingevuld, 

waarop bijvoegingen geplaatst zijn of die een 

aanduiding van de kiezer bevatten  ............   

 f. stembiljetten, die niet zijn voorzien van de 

voorgeschreven handtekeningen  ............   

 

 Het totale aantal ongeldige stembiljetten be- 

 draagt:  ............   

 

 De reden van ongeldigverklaring en van twijfel over de geldigheid, 

alsmede de beslissing daaromtrent zijn ten aanzien van elk in aan-

merking komend stembiljet door de voorzitter onmiddellijk bekend 

gemaakt. Voor zover dit door een van de aanwezige kiezers is ver-

langd, zijn de biljetten vertoond. 
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S. Het stembureau heeft vervolgens vastgesteld, dat: 

 a. het aantal in de stembus 5) aangetroffen 

stembiljetten bedraagt (zie onder P) 

 b. het totale aantal ongeldige stembiljetten be-

draagt (zie onder R) 

      (aftrekken) - 

 c. het aantal geldige stembiljetten bedraagt 

derhalve 

 

T. De voorzitter heeft bekend gemaakt, dat zijn uitgebracht op: 

 

 Lijst nr. 1 

(nadere aanduiding van de naam van de politieke groepering) 

 Naam en voorletters of voornamen 

 van de kandidaten 

 Aantal  

 stemmen 

 

1.  ............................................  

 

2.  ............................................  

 

3.  ............................................  

 

4.  ............................................  

 

5.  ............................................  

 

6.  ............................................  

 

7.  ............................................  

 

 ................  

 

 ................  

 

 ................  

 

 ................  

 

 ................  

 

 ................  

 

 ................  

enz.  

Gezamenlijk aantal van de op de lijst 

uitgebrachte stemmen 

 

 6) Lijst nr. 2 

 enz. 
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U. Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding 

van de vaststelling van de uitkomst der stemming    geen    de volgende bezwa-

ren ingebracht: 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 

 Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te 

merken: ......................................  

 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 

V. Vervolgens zijn op wijze, voorgeschreven in artikel 78, tweede, 

derde en vierde lid, van de Kiesverordening, in afzonderlijke pak-

ken ingesloten: 

 a. de van onwaarde verklaarde stembiljetten; 

 b. de geldige stembiljetten. 

Deze pakken zijn daarna vergezeld met als zegel het wapen van Aru-

ba. 

 

W. In de samenstelling van het stembureau is de volgende wijziging 

voorgekomen ....................................................   

 ................................................................ 

 ................................................................  

 ................................................................  

 ................................................................ 

 ................................................................  
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 ................................................................  

 

 

 Gedaan in  ................. de .................................  

                    ................................. , voorzitter 

       ................................. ) 

       ................................. ) 
leden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ingeval de stemming na schorsing hervat is, hierna te vermelden: de 

zegels van de stembus, die bij de geschorste stemming gebezigd en 

voor de aanvang van de hervatte stemming door het Hoofd van de 

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister ter beschikking is 

gesteld, zijn bij onderzoek  geschonden ongeschonden bevonden. 

2) Wanneer het een stemming betreft, die de vorige dag is geschorst, 

wordt in plaats van "stemming" vermeld; 

 "hervatte stemming". 

3) Bij een hervatte stemming worden alle in dit en de volgende punten 

op te nemen gegevens van beide zittingsdagen samengevat. 

4) Wanneer het een stemming betreft, die de vorige dag is geschorst, 

wordt tweemaal "stembus" vervangen door: "stembussen", en "is" ver-

vangen door: "zijn". 

5) Wanneer het een stemming betreft, die de vorige dag is geschorst, 

wordt "stembus" vervangen door: "stembussen". 
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6) In te vullen ten aanzien van elke lijst in de volgorde van de num-

mers van de lijsten zowel het aantal van de op iedere kandidaat 

uitgebrachte stemmen als het totaal aantal uitgebrachte stemmen. 
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  BIJLAGE X-c 

 

 Proces-verbaal van de zitting van het bijzonder stembureau 

 

Bijzonder Stembureau: .......................(A of B) 

Dag van de stemming.......................... 

Bijzonder stemlokalen:....................... 

 

Verkiezing van de leden van de Staten. 

 

A. Het bijzonder stembureau heeft in het bijzonder stemlokaal zitting 

genomen van...uur tot ...uur. 

 

B. Op de tafel van het bijzonder stembureau zijn neergelegd: 

 a. een exemplaar van de Kiesverordening en de ter uitvoering daar-

van uitgevaardigde landsbesluiten; 

 b. een uittreksel uit het kiezersregister, bevattende een genum-

merde opgave van de personen, die in dit stemdistrict kiesge-

rechtigd zijn. 

 

C. Vastgesteld is, dat de stembus ledig was. De stembus is met twee 

sleutels gesloten, waarna de ene terstond door de voorzitter en de 

andere door  als oudste lid (in jaren) in bewaring is genomen.1) 

 

D. Het bijzonder stembureau heeft hetde  verzegelde  
  pak  
pakken  met stem-

biljetten geopend en vastgesteld, dat de beginvoorraad stembiljet-

ten bedraagt: .........................    

 

E. De stemming 2) heeft om des voormiddags te acht uur een aanvang ge-

nomen. 

 

F. De hierna te noemen, bij de opening van de zitting fungerende voor-

zitter/leden en plaatsvervangende leden van dit bijzonder stembu-

reau, die tot een ander stemdistrict behoren, hebben bij dit bij-

zonder stembureau aan de stemming deelgenomen: 
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 Naam en voornamen  Nummer van het stem- 

 district waartoe de 

 kiezer behoort 

 

 Nummer waaronder 

 de kiezer in het uit- 

 treksel voorkomt 

   

   

   

   

(Aantal invullen 

bij I, sub a) 

  

 

G. De volgende kiezers, die op straffe van het bepaalde in art. 130 

van de Kiesverordening verplicht waren het aan hen uitgereikte 

stembiljet terug te geven, omdat zij na waarschuwing de wettelijke 

voorschriften omtrent de stemming vervat o.m. in de artikelen 61 en 

64 van de Kiesverordening niet opvolgden of weigerden het stembil-

jet in de stembus te steken, hebben aan deze verplichting niet vol-

daan: 

 

 Naam en voornaam Nummer waaronder de kiezer in het 

uittreksel voorkomt 

  

  

  

  

(Aantal invullen bij 

J, sub e) 

 

 

I. De stemming heeft geduurd tot zeven uur. De voorzitter heeft op 

laatstgenoemd uur aangekondigd dat de voor de stemming bepaalde 

tijd was verstreken. Aan de om zeven uur in het bijzonder stemlo-

kaal of aan de deur daarvan aanwezige kiezers is nog gelegenheid 
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geboden hun stem uit te brengen. Nadat de laatste van deze kiezers 

aan de stemming heeft deelgenomen, is de sleuf van de stembus ge-

sloten. 

 

I.  AANTALLEN KIEZERS 3) 

Bij het bijzonder stembureau hebben zich aan-

gemeld:  .............  

 a. de bijzondere stembureauleden 

  de onder F vermelde namen tellen)  .............  

 b. kiezers uit dit stemdistrict 

  (in het uittreksel uit het kiezersregister 

de gestelde parafen tellen) 

  

J. AANTALLEN STEMBILJETTEN 

 a. beginvoorraad stembiljetten  .............  

  (het onder D vastgestelde aantal)  .............   

 b. eindvoorraad ongebruikte stembiljetten  .............  

  (overgehouden stembiljetten tellen)  .............   

 c. aantal uitgereikte stembiljetten  .............  

  (op "turflijst voor uitgereikte stembiljet-

ten" tellen)  .............   

 d. aantal teruggeven en onbruikbaar gemaakte 

stembiljetten (onbruikbaar gestempelde stem-

biljetten tellen)  .............   

 e. aantal stembiljetten van kiezers die gewei-

gerd hebben het aan hen uitgereikte stembil-

jet terug te geven of in de stembus te steken 

(onder G vermelde namen tellen)  .............   

 f. aantal in de stembus gestoken stembiljetten 

(op "turflijst voor de in de stembus gestoken 

stembiljetten" tellen)  .............   

 

K. Het door de voorzitter bijgehouden aantal kiezers, dat geweigerd 

heeft een stembiljet in ontvangst te nemen, bedraagt ...(op "turf-

lijst voor kiezers die geweigerd hebben een stembiljet in ontvangst 

te nemen", tellen). 
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L. De hierboven onder I, J, en K aangegeven aantallen zijn door de 

voorzitter aan de aanwezige kiezers bekend gemaakt. 

 

M. Vervolgens is op het uittreksel onder B, sub b, het totaal aantal 

van de daarop gestelde parafen vermeld en is het uittreksel door 

het bijzonder stembureau ondertekend. 

 

N. Tenslotte zijn in afzonderlijke pakken gesloten: 

 a. de niet gebruikte stembiljetten; 

 b. de teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten; 

 c. de ingeleverde oproepingskaarten; 

 d. het uittreksel uit het kiezersregister. 

 

Deze pakken zijn daarna verzegeld met als zegel het wapen van Aru-

ba. 

 

O. Door de in het bijzonder stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar 

aanleiding van de voornoemde verrichtingen de volgende bezwaren in-

gebracht: 

  ................................................................  

  ................................................................  

  ................................................................  

  ................................................................  

 

P. Onmiddellijk na het verzegelen van de pakken (na een tijdruimte 

van..., gedurende welke het bijzonder stembureau het bijzondere 

stemlokaal niet heeft verlaten en de stembus onder zijn toezicht 

heeft gehouden) is de stembus geopend. 4) 

 De stembiljetten zijn dooreengemengd en geteld. Het aantal bedroeg:  

 ...............  

 

Q. Nadat de stembiljetten op de voorgeschreven wijze zijn geopend en 

lijstgewijs bijeen zijn gevoegd, heeft de voorzitter lijstgewijs 

ten aanzien van elk stembiljet mededeling gedaan van de naam van de 

kandidaat op wie een stem is uitgebracht. 
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R. Het bijzonder stembureau heeft overeenkomstig artikel 76 van de 

Kiesverordening van onwaarde verklaard: 

 a. andere stembiljetten dan die, welke volgens 

de Kiesverordening of haar uitvoeringsvoor-

schriften mogen worden gebruikt  ............   

 b. stembiljetten, waarop in geen stemvak het 

witte stipje is rood gemaakt (blanco stembil-

jetten; hieronder worden tevens begrepen 

stembiljetten die uitsluitend punten, stre-

pen, vlakken, nagelindrukken, vouwen, scheu-

ren, gaten en vlekken bevatten)  ............   

 c. stembiljetten, waarop in meer dan een stemvak 

het witte stipje is rood gemaakt  ............   

 d. stembiljetten, waarop de kiezers hun stem 

hebben uitgebracht anders dan met rood pot-

lood  ............   

 e. stembiljetten, ongeacht of zij overigens al 

dan niet op de juiste wijze zijn ingevuld, 

waarop bijvoegingen geplaatst zijn of die een 

aanduiding van de kiezer bevatten  ............   

 f. stembiljetten, die niet zijn voorzien van de 

voorgeschreven handtekeningen  ............   

 

 Het totale aantal ongeldige stembiljetten be-

draagt:  ............   

 

 De reden van ongeldigverklaring en van twijfel over de geldigheid, 

alsmede de beslissing daaromtrent zijn ten aanzien van elk in aan-

merking komend stembiljet door de voorzitter onmiddellijk bekend 

gemaakt. Voor zover dit door een van de aanwezige kiezers is ver-

langd, zijn de biljetten vertoond. 

 

S. Het bijzonder stembureau heeft vervolgens vastgesteld, dat: 

 a. het aantal in de stembus 5) aangetroffen 

stembiljetten bedraagt (zie onder P) 
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 b. het totale aantal ongeldige stembiljetten be-

draagt (zie onder R) 

  (aftrekken) - 

 c. het aantal geldige stembiljetten bedraagt 

derhalve 

 

T. De voorzitter heeft bekend gemaakt, dat zijn uitgebracht op: 

 

 Lijst nr. 1 

(nadere aanduiding van de naam van de politieke groepering) 

 Naam en voorletters of voornamen 

 van de kandidaten 

 Aantal  

 stemmen 

 

1.  ............................................  

 

2.  ............................................  

 

3.  ............................................  

 

4.  ............................................  

 

5.  ............................................  

 

6.  ............................................  

 

7.  ............................................  

 

 ................  

 

 ................  

 

 ................  

 

 ................  

 

 ................  

 

 ................  

 

 ................  

enz.  

Gezamenlijk aantal van de op de lijst 

uitgebrachte stemmen 

 

 6) Lijst nr. 2 

 enz. 

 

U. Door de in het bijzonder stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar 

aanleiding van de vaststelling van de uitkomst der stemming    geen 

   
de volgende bezwaren ingebracht: 
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 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 

 Deze bezwaren geven het bijzonder stembureau aanleiding het volgen-

de op te merken: .............................  

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 ............................................... 

 

V. Vervolgens zijn op wijze, voorgeschreven in artikel 78, tweede, 

derde en vierde lid, van de Kiesverordening, in afzonderlijke pak-

ken ingesloten: 

 a. de van onwaarde verklaarde stembiljetten; 

 b. de geldige stembiljetten. 

Deze pakken zijn daarna vergezeld met als zegel het wapen van Aru-

ba. 

 

W. In de samenstelling van het bijzonder stembureau is de volgende 

wijziging voorgekomen  .........................................  

 Gedaan in  ................. de .................................  

                    ................................. , voorzitter 

       ................................. ) 

       ................................. ) 
leden
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1) Ingeval de stemming na schorsing hervat is, hierna te vermelden: de 

zegels van de stembus, die bij de geschorste stemming gebezigd en 

voor de aanvang van de hervatte stemming door het Hoofd van de 

Dienst Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister ter beschik-

king is gesteld, zijn bij onderzoek  geschonden ongeschonden bevonden. 

2) Wanneer het een stemming betreft, die de vorige dag is geschorst, 

wordt in plaats van "stemming" vermeld; 

 "hervatte stemming". 

3) Bij een hervatte stemming worden alle in dit en de volgende punten 

op te nemen gegevens van beide zittingsdagen samengevat. 

4) Wanneer het een stemming betreft, die de vorige dag is geschorst, 

wordt tweemaal "stembus" vervangen door: "stembussen", en "is" ver-

vangen door: "zijn". 

5) Wanneer het een stemming betreft, die de vorige dag is geschorst, 

wordt "stembus" vervangen door: "stembussen". 

6) In te vullen ten aanzien van elke lijst in de volgorde van de num-

mers van de lijsten zowel het aantal van de op iedere kandidaat 

uitgebrachte stemmen als het totaal aantal uitgebrachte stemmen. 
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 BIJLAGE XI-a 

 

 Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau 

 tot het onderzoeken van ingeleverde kandidatenlijsten 

 

 Het hoofdstembureau heeft in het daarvoor aangewezen lokaal zitting 

genomen op ........................................................  

des voorna  middags  ........... uur. 

 

 De voorzitter heeft ter tafel gebracht de hierna te vermelden op 

heden bij                        hem/haar                          het door hem/haar aangewezen lid van het hoofdstembureauin-

geleverde  lijsten van kandidaten voor de verkiezing van de leden van 

de Staten, waarvoor de stemming zal plaats hebben op............... : 

a) een kandidatenlijst met ................. namen, met als eerste kan-

didaat ..................................  

b) enz. 

 Bij het overeenkomstig artikel 22 van de Kiesverordening inge-

stelde onderzoek zijn ten  aanzien van de ingeleverde kandida-

tenlijsten     geen    de volgende verzuimen, bedoeld in artikel 22, tweede lid, 

van de Kiesverordening gebleken. 

1)................................................................. 

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

 

 Aan de  inleveraar inleveraars van deze lijst 
 lijst 
lijsten zal overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 22, tweede lid, bericht worden gegeven van bo-

venvermeld(e)  verzuim verzuimen met vermelding, dat 
 dit 
deze  binnen drie dagen 

  kan  
kunnen  worden hersteld ten burele van het hoofstembureau. 

 

 Ten aanzien van de overige hiervoren vermelde ingeleverde lijs-

ten van kandidaten zijn geen verzuimen, als bedoeld in artikel 22, 
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tweede lid, van de Kiesverordening, gebleken. 

 Gedaan in  ................. de .................................  

                    ................................. , voorzitter 

       ................................. ) 

       ................................. ) 
leden

 

       ................................. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Indien geen verzuimen geconstateerd zijn, vervalt hetgeen verder 

op dit formulier voorkomt. Zijn wel verzuimen gebleken, dan hier 

te vermelden de lijst of lijsten ten aanzien waarvan dit het ge-

val is, met aanduiding van de aard van de verzuimen. 
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 BIJLAGE XI-b 

 

Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau ter 

beslissing over de geldigheid van de ingeleverde lijsten 

van kandidaten en over het handhaven van de daarop 

voorkomende kandidaten 

 

 Het hoofdstembureau heeft in het daarvoor aangewezen lokaal zitting 

genomen op ............................. 20 ... des voorna  middags te  

....... uur, ten einde te beslissen over de geldigheid van de op 

............................. 20 ... ingeleverde lijsten van kandida-

ten voor de verkiezing van de leden van de Staten, waarvoor de stem-

ming zal plaatshebben op ............................. 20 ..., alsmede 

over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten. 

 Bij het overeenkomstig artikel 22 van de Kiesverordening gehouden 

onderzoek zijn ten aanzien van de ingeleverde lijsten     geen   de volgende   

verzuimen, bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Kiesverordening 

gebleken. 

1)  ................................................................  

  ................................................................  

  ................................................................  

  ................................................................  

 Nadat hiervan overeenkomstig het bepaalde in artikel 22, tweede 

lid, van de Kiesverordening aan de desbetreffende  inleveraar inleveraars  van 

de  lijst lijsten  binnen de daarvoor in artikel 22, derde lid, van de Kies-

verordening gestelde termijn  het verzuim de verzuimen hersteld: 

a)  ................................................................   

b)  enz. 

 

 Krachtens het bepaalde in artikel 25 van de Kiesverordening  werd werden 

 de volgendegeen     
 lijst 
lijsten ongeldig verklaard, op grond van de daarbij ver-

melde omstandigheid 2): 

a.  ................................................................   
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b.  enz. 

 

 Daarna   werd werden krachtens het bepaalde in artikel 26 van de Kiesver-

ordening van de hierna te noemen  lijst lijsten de volgende 
 kandidaat 
kandidaten  ge-

schrapt op grond van de daarbij vermelde omstandigheid: 

a.  ................................................................  

b.  enz. 

 Mitsdien heeft het hoofdstembureau de volgende lijsten met de daar-

bij vermelde kandidaten geldig verklaard: 

a) 

 

Nr.  Naam Voorletters 

of voornamen 

Datum van 

geboorte 

 Woonplaats  Adres 

1      

2      

3      

4      

5      

enz.      

b) enz. 

 In verband met het bepaalde in artikel 20, derde lid, onder a, van 

de Kiesverordening  vervalt vervallen de voor de ongeldig verklaarde 
 lijst 
lijsten 

gestorte waarborgsommen aan ‘s Lands kas. 

Door de in het lokaal aanwezige kiezers zijn    geen    de volgende bezwaren in-

gebracht:..........................................................  

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  
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 Gedaan in  ................. de .................................  

                    ................................. , voorzitter 

       ................................. ) 

       ................................. ) 
leden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Indien geen verzuimen geconstateerd zijn, vervalt de volgende ali-

nea. Zijn wel verzuimen gebleken als hier bedoeld, dan hier te ver-

melden de lijst of lijsten ten aanzien waarvan dit het geval is met 

aanduiding van de aard van de verzuimen. 

2) Indien geen lijsten ongeldig worden verklaard, vervallen de woor-

den: “op grond van de daarbij vermelde omstandigheid”, de aandui-

ding a), b), enz.” en de volzin beginnende met de woorden “In ver-

band met het bepaalde”. 

3) Indien geen kandidaat wordt geschrapt, vervalt deze alinea en de 

aanduiding a), b), enz. 
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 BIJLAGE XI-c 

 

 Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau 

 voor het nummeren van de lijsten van kandidaten 

 

 Het hoofdstembureau heeft in het daarvoor aangewezen lokaal zitting 

genomen op ............................. 20 ... des voorna  middags te  

....... uur, ten einde overeenkomstig artikel 30 van de Kiesverorde-

ning ingeleverde, geldig verklaarde lijsten van kandidaten voor de 

verkiezing van de leden van de Staten, waarvoor de stemming zal plaats 

hebben op . . . . . . . . . . 20 . . te nummeren. 

 De voorzitter brengt ter tafel .................... geldig ver-

klaarde lijsten van kandidaten. 

 Door loting wordt toegekend: 

Nummer 1 (een) 

aan de lijst van  kandidaten, waarop als eerste kandidaat voorkomt 

...................................................................  

Nummer 2 (twee) enz. 

 Aan lijst nr. 2, enz. 

 Aan lijst nr. ......, waarvoor geen opgave van voorkeur voor een 

kleur is ingediend, is door loting de kleur .......................... 

toegekend. 

 

 Naar het oordeel van ondergetekenden voldoet ook de nieuwe foto, 

voorstellende de hoogst geplaatste kandidaat van lijst nummer ...... 

niet aan de in artikel 19, eerste lid, onder d, van de Kiesverordening 

gestelde eisen, op grond waarvan het hoofstembureau heeft beslist, dat 

de lijst nummer ........ zonder foto wordt afgedrukt. 1) 

 

 Er zijn door de in het zittingslokaal aanwezige kiezers    geen   de volgende 

bezwaren ingebracht: 

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  
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...................................................................  

 Gedaan in  ................. de .................................  

                    ................................. , voorzitter 

       ................................. ) 

       ................................. ) 
leden

 

       ................................. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Indien de ingediende foto’s aan de in artikel 19, eerste lid, 

onder d, van de Kiesverordening gestelde eisen hebben voldaan, 

vervalt deze alinea. 
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 BIJLAGE XI-d 

 

 Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot 

 het vaststellen van de uitkomst van de stemming 

 

 Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het vast-

stellen van de uitkomst van de stemming, gehouden op 

........................... ter verklaring van de leden van de Staten. 

 

 Het hoofdstembureau heeft in het daartoe aangewezen lokaal zitting 

genomen des voormiddags te tien uur. 

 

 Het hoofdstembureau heeft ten aanzien van elke lijst, in de volgor-

de van de nummers, vastgesteld het aantal stemmen op ieder van de kan-

didaten uitgebracht en het stemcijfer van de lijst. 

 

 De voorzitter heeft bekend gemaakt, dat de aldus verkregen uitkom-

sten luiden: 

 

 Lijst nr. 1 

Namen en voorletters of voornamen 

Van de kandidaten 

 

Aantal 

Stemmen 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 enz  

 Stemcijfer 
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Lijst nr. 2 

 enz. 

 

 Door de in het zittingslokaal aanwezige kiezers zijn    geen    de volgende 

bezwaren ingebracht 1): 

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

 

 Na beëindiging van de hiervoor aangegeven werkzaamheden is dit pro-

ces-verbaal opgemaakt in tegenwoordigheid van allen, die zich in het 

zittingslokaal bevonden. 

 

 Gedaan in  ................. de .................................  

                    ................................. , voorzitter 

       ................................. ) 

       ................................. ) 
leden

 

       ................................. ) 

 

 

 

 

 

 

1) (Ingeval bij het vaststellen van de uitkomst van de stemming bezwa-

ren rijzen, die aanleiding geven tot een nieuwe opneming van de 

stembiljetten, hetzij uit alle, hetzij uit een of meer stemdistric-

ten, te vermelden het daartoe strekkend, met redenen omkleed be-

sluit. Voorts vermelden, dat de verzegelde pakken, bedoeld in arti-

kel 78 van de Kiesverordening geschonden of ongeschonden leken met 

de processen-verbaal van de stembureaus. 

Tenslotte het resultaat van de vergelijking mede te delen en de 

uitkomst van de stemming bekend te maken als boven is aangegeven). 
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 BIJLAGE XI-e 

 

 Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot 

 het bekendmaken van de uitslag der verkiezing van de leden 

 van de Staten 

 

 Datum stemming: ........................... 

 Het hoofdstembureau heeft in het daartoe aangewezen lokaal zitting 

genomen op ........................... des voorna  middags te ...... 

uur. 

 De voorzitter heeft bekendgemaakt, dat bij besluit van het 

hoofdstembureau van ........................  is zijn  gekozen  ver-

klaard  tot  lid leden van de Staten: 

 

 Naam en voorletters of voornamen van               Woonplaats 

 de gekozenen in alfabetische volgorde 

 

 

 

 

 

 

 Er zijn door de in het lokaal aanwezige kiezers    geen    de volgende bezwa-

ren ingebracht: 

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

 

 In tegenwoordigheid van allen, die zich in het lokaal bevonden, is 

van het een en ander dit proces-verbaal opgemaakt. 

 

 Gedaan in  ................. de .................................  

                    ................................. , voorzitter 

       ................................. ) 

       ................................. ) 
leden

 

       ................................. ) 
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 BIJLAGE XI-f 

 

 Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot 

 het opnieuw vaststellen van de uitslag van de verkiezing 

 

 Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot gekozen-

verklaring van ...........................  lid leden van de Staten, nodig 

geworden door de beslissing van de Staten tot niet-toelating als lid 

van .................................. 1)  lid leden, op grond dat het 

hoofdstembureau de uitslag van de verkiezing onjuist heeft vastge-

steld. 

 

 Het hoofdstembureau heeft in het daartoe aangewezen lokaal zitting 

genomen op ............................ des voorna  middags te ...... 

uur. 

 

De voorzitter heeft voorlezing gedaan van het bij hem ingekomen 

schrijven van de voorzitter van de Staten, waarin deze kennis geeft, 

dat de Staten in hun vergadering van .................... besloten 

hebben .................... niet toe te laten als lid, op grond, dat 

het hoofdstembureau de uitslag van de verkiezing onjuist heeft vastge-

steld, voor zover betreft .........................................  

...................................................................  

...................................................................  

 

 Het hoofdstembureau is, voor zover nodig, overgegaan tot hernieuwde 

vaststelling van de uitslag van de verkiezing een en ander met inacht-

neming van de beslissing van de Staten. 

 

1).................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  
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 Door de in het zittingslokaal aanwezige kiezers zijn    geen    de volgende 

bezwaren ingebracht: 

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

 

 In tegenwoordigheid van allen, die zich in het zittingslokaal be-

vonden, is van het een en ander dit proces-verbaal opgemaakt. 

 

 Gedaan in  ................. de .................................  

                    ................................. , voorzitter 

       ................................. ) 

       ................................. ) 
leden

 

       ................................. ) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Naam en voorletters 

2) Hier opnemen het te wijzigen gedeelte uit het besluit van het 

hoofdstembureau tot vaststelling van de uitslag der verkiezing 

van de leden van de Staten (bijlage XI-e) 
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 BIJLAGE XII-a 

 

 Proces-verbaal van de gekozen-verklaring van leden van de 

 Staten van Aruba wanneer op de kandidatenlijst(en) evenveel 

 kandidaten voorkomen als er plaatsen te vervullen zijn 

 

 Het hoofdstembureau stelt vast, dat voor de verkiezing van de leden 

van de Staten,  is zijn ingeleverd de volgende geldige 
 lijst 
lijsten van kandi-

daten: 

 

Nr.  Naam Voorletters 

of voornamen 

Datum van 

geboorte 

 Woonplaats  Adres 

1      

2      

3      

4      

5      

enz.      

 

Nr.  Naam Voorletters 

of voornamen 

Datum van 

geboorte 

 Woonplaats  Adres 

1      

2      

3      

4      

5      

enz.      

Enz. 

 Aangezien op deze  lijst lijsten tezamen voorkomen ...... kandidaten, ter-

wijl eenzelfde aantal plaatsen te vervullen is, verklaart het hoofd-

stembureau alle kandidaten gekozen tot lid van de Staten, te weten: 
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 BIJLAGE XII-b 

 

 Proces-verbaal van de gekozen-verklaring van leden van de 

 Staten wanneer slechts een lijst is ingeleverd met meer 

 kandidaten dan er plaatsen zijn te vervullen 

 

 Het hoofdstembureau stelt vast, dat voor de verkiezing van de leden 

van Staten is ingeleverd een geldige kandidatenlijst, waarop de vol-

gende kandidaten voorkomen: 

Nr.  Naam Voorletters 

of voornamen 

Datum van 

geboorte 

 Woonplaats  Adres 

1      

2      

3      

4      

5      

enz.      

 

Aangezien .................... plaatsten te vervullen zijn, verklaart 

het hoofdstembureau gekozen tot lid van de Staten: 

 

 Naam  Voorletters of voornamen 

 

  

  

  

  

  

 

 Gedaan in  ................. de .................................  

                    ................................. , voorzitter 

       ................................. ) 

       ................................. ) 
leden

 

       ................................. ) 
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 BIJLAGE XII-c 

 

 Proces-verbaal van de gekozen-verklaring van leden van de 

 Staten wanneer ten gevolge van het ongeldig verklaren van 

 kandidatenlijsten slechts één geldige lijst is gebleven 

 met meer kandidaten dan er plaatsen zijn te vervullen 

 

 Het hoofdstembureau stelt vast, dat ten gevolge van het ongeldig 

verklaren van de volgende kandidatenlijsten 

Nr.  Naam Voorletters 

of voornamen 

Datum van 

geboorte 

 Woonplaats  Adres 

1      

2      

3      

4      

5      

enz.      

 

Nr.  Naam Voorletters 

of voornamen 

Datum van 

geboorte 

 Woonplaats  Adres 

1      

2      

3      

4      

5      

enz.      

 

slechts één geldige lijst is overgebleven met de volgende kandidaten. 
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Nr.  Naam Voorletters 

of voornamen 

Datum van 

geboorte 

 Woonplaats  Adres 

1      

2      

3      

4      

5      

enz.      

 

Aangezien .......... plaatsten te vervullen zijn, verklaart het hoofd-

stembureau gekozen tot lid van de Staten: 

 

 Naam  Voorletters of voornamen 

 

  

  

  

  

  

 

 

 Gedaan in  ................. de .................................  

                    ................................. , voorzitter 

       ................................. ) 

       ................................. ) 
leden

 

       ................................. ) 
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 BIJLAGE XII-d 

 

 Proces-verbaal van de verklaring van het hoofdstembureau, 

 dat niemand is gekozen wegens het niet-inleveren van kan- 

 didatenlijsten of het op de ingeleverde kandidatenlijsten 

 voorkomen van minder kandidaten dat er plaatsen te vervul- 

 len zijn 

 

 Het hoofdstembureau stelt vast, dat        geen      op de ingeleverde kandidaten-

lijsten                    zijn ingeleverd                    minder kandidaten voorkomen dan plaats te vervullen is en ver-

klaart mitsdien, dat niemand gekozen is. 

 

 Gedaan in  ................. de .................................  

                    ................................. , voorzitter 

       ................................. ) 

       ................................. ) 
leden

 

       ................................. ) 
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 BIJLAGE XII-e 

 

 Proces-verbaal van de verklaring van het hoofdstembureau 

 dat niemand is gekozen, wegens het, ten gevolge van het 

 ongeldig verklaren van kandidatenlijsten of het daarvan 

 schrappen van kandidaten, niet overblijven van een geldige 

 lijst of het voorkomen van minder kandidaten op de geldige 

 lijst(en) tezamen, dan plaatsen te vervullen zijn 

 

 Het hoofdstembureau stelt vast, dat ten gevolge van .......... 

................................ 1) 2) op de geldige  lijst lijsten tezamen 

nog slechts voorkomen de volgende kandidaten: 

 

Nr.  Naam Voorletters 

of voornamen 

Datum van 

geboorte 

 Woonplaats  Adres 

1      

2      

3      

4      

5      

enz.      

 

Nr.  Naam Voorletters 

of voornamen 

Datum van 

geboorte 

 Woonplaats  Adres 

1      

2      

3      

4      

5      

enz.      

Enz. 

 Aangezien op deze  lijst lijsten slechts ...... kandidaten voorkomen, ter-

wijl ...... plaatsen te vervullen zijn, verklaart het hoofdstembureau 
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dat niemand is gekozen. 

 

 Gedaan in  ................. de .................................  

                    ................................. , voorzitter 

       ................................. ) 

       ................................. ) 
leden

 

       ................................. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Hier vermelden of, en zo ja, welke lijsten ongeldig zijn verklaard 

en of, en zo ja, welke kandidaten zijn geschrapt. 

2) Indien geen enkele geldige lijst is overgebleven, komt het vervolg 

van dit proces-verbaal te luiden: geen geldige lijst is overgeble-

ven en verklaart mitsdien, dat niemand is gekozen. 
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 BIJLAGE XIII 

 

 Besluit van het hoofdstembureau tot vaststelling van de 

 uitslag der verklaring van de leden van de Staten 

 

   Datum stemming ....................... 20 ... 

 

I.  Vaststelling van de kiesdeler 

 

Op de verschillende lijsten en de daarop geplaatste kandidaten 

zijn uitgebracht de volgende aantallen stemmen: 

 

  Lijst nr. 1 

 Volgnummer 

 kandidaten 

 volgens lijst 

 Naam en voorletters of 

 voornamen van de kandidaten 

 

 Aantal stemmen op 

 iedere kandidaat 

 

1   

2   

3   

4   

5   

enz.   

 

                      Stemcijfer     ----------------- 

 

  Lijst nr. 2 

  Enz. 

 

Blijkens de bovenstaande gegevens bedraagt de som van de stemcij-

fers van de lijsten: .................. Aangezien ......... 

plaatsen te vervullen zijn, bedraagt de kiesdeler, bedoeld in ar-

tikel 91 van de Kiesverordening, ............ : ......... = 

........... 
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II. Verdeling van de plaatsen op de lijsten 

Bij deling van de kiesdeler op de stemcijfers van de lijsten wor-

den de volgende quotiënten verkregen: 

 

 Lijst nr. 

 

 Stemcijfer  Quotiënt 

   

   

   

   

   

 

Overeenkomstig artikel 91, derde lid, van de Kiesverordening 

wordt aan elke lijst het aantal plaatsen, aangewezen door het bo-

ven verkregen quotiënt, toegekend. 

 

Derhalve zijn toegekend ................. plaatsen, terwijl te 

vervullen zijn ......... plaatsen, zodat nog te vervullen blijven 

......... plaatsten. 

 

Overeenkomstig artikel 92 van de Kiesverordening wordt van de nog 

te vervullen plaatsen achtereenvolgens een toegekend aan: 1) 

 

 Lijst nr. 

 

 Gemiddeld aantal stemmen per 

 toegekende plaats 

  

  

  

  

  

 

Mitsdien zijn van de ......... te vervullen plaatsen toegekend 

aan: 
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 Lijst nr. 

 

 Aantal Stemmen 

 

  

  

  

  

  

 

III. Aanwijzing van de gekozen kandidaten 

  Lijst nr. ......... 

  Plaatsen: ......... 

  Het stemcijfer van deze lijst bedraagt: ............. 

  De lijstkiesdeler bedraagt ............ : ......... = ........... 

 De aantallen stemmen verkregen door de kandidaten van deze lijst 

bedragen, na overdracht van de stemmen overeenkomstig artikel 94, 

tweede lid, van de Kiesverordening: 

 

 Naam en voorletters of voornamen 

 van de kandidaten in de volgorde 

 waarin zij op de lijst zijn ge- 

 plaatst 

 Aantal stemmen door 

 iedere kandidaten 

 verkregen 

  

  

  

  

  

2) 

  Dientengevolge zijn op de lijst gekozen: 
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 Naam en voorletters of voornamen 

 van de gekozenen 

 Woonplaats 

  

  

  

  

  

 

  Lijst nr. ......... 

  Plaatsen: ......... 

  Enz. 

(De overige lijsten worden achtereenvolgens op gelijke wijze be-

handeld). 

 

IV. Vaststelling van de uitslag 

 

Het hoofdstembureau verklaart gekozen tot leden van de Staten: 

 

 Naam en voorletters of voornamen van de 

 gekozenen in alfabetische volgorde 

 Woonplaats 

  

  

  

  

  

 

V.  Rangschikking van de kandidaten 

Ter voldoening aan artikel 99 van de Kiesverordening heeft het 

hoofdstembureau ten aanzien van elke daarvoor in aanmerking ko-

mende lijst de daarop voorkomende kandidaten als volgt gerang-

schikt: 
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  Lijst nr. ......... 

  Enz. 

 

(De overige lijsten worden achtereenvolgens op gelijke wijze be-

handeld). 

 

VI. Waarborgsom 

In verband met het bepaalde bij artikel 20, derde lid, onder b, 

van de Kiesverordening heeft het hoofdstembureau vastgesteld, dat 

ten opzichte van de volgende  lijst lijsten het stemcijfer lager is dan 

de kiesdeler, zodat de voor die  lijst lijsten gestorte 
 waarborgsom  
waarborgsommen 

aan 's Lands kas  vervalt vervallen. 

 

Lijst nr.  ......... 

   Id.     ......... 

   Id.     ......... 

 

 Gedaan in  ................. de .................................  

                    ................................. , voorzitter 

       ................................. ) 

       ................................. ) 
leden

 

       ................................. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Indien het bepaalde in de laatste volzin van het eerste lid of 

het bepaalde in het tweede lid van artikel 92 van de Kiesveror-

dening toepassing vindt, wordt een en ander hier vermeld. 

2) Indien een kandidaat overleden is, wordt dit hier vermeld. 
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 BIJLAGE XIV-a 

 

 Besluit van de voorzitter van het hoofdstembureau tot ge- 

 kozenverklaring van een lid van de Staten, noodzakelijk 

 geworden door het niet aannemen van de verkiezing door 

 een kandidaat 

 

  De voorzitter van het hoofdstembureau; 

 

  Gezien het bij hem op ....................... ingekomen schrijven 

van .................................., houdende mededeling dat hijzij 

zijn
haar verkiezing tot lid van de Staten niet aanneemt 1); 

 

  Overwegende: 

 

- dat .................................. niet binnen de termijn, ge-

steld in artikel 140, tweede lid, van de Kiesverordening heeft me-

degedeeld dat hijzij 
zijn
haar verkiezing tot lid van de Staten van Aruba 

aanneemt, zodat hijzij geacht wordt de verkiezing niet aan te nemen 

1); 

 

- dat blijkens het besluit van de voorzitter van het hoofdstembureauhet hoofdstembureau          van 

................... was gekozen verklaard op lijst nummer; 

 

- dat ingevolge het bepaalde in artikel 115 (en artikel 116) van de 

Kiesverordening de volgende  kandidaat kandidaten  buiten rekening 
 wordt 
worden ge-

laten op grond van de daarbij vermelde omstandigheden: 

  ...............................................................  

  ...............................................................  

  ...............................................................  

 

- dat blijkens de in artikel 99 van de Kiesverordening geregelde 

volgorde op lijst nummer ......... thans voor verkiezing in aan-

merking komt  ..................................................  
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 Verklaart mitsdien .............................................   

gekozen tot lid van de Staten. 

 

 Gedaan in  ................. de .................................  

                    ................................. , voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Indien dit geval niet van toepassing is, vervalt deze alinea. 
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 BIJLAGE XIV-b 

 

 Besluit van de voorzitter van het hoofdstembureau tot ge- 

 kozen-verklaring van een lid van de Staten, noodzakelijk 

 geworden doordat een plaats in dat college is opgengeval- 

 len of zal openvallen 

 

  De voorzitter van het hoofdstembureau; 

  Gezien het bij hem op ...................... ingekomen schrijven 

van de ...................................., houdende mededeling dat  

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

...................................................................  

 

  Overwegende: 

 

- dat blijkens het besluit van het          het hoofdstembureau          de voorzitter van het hoofdstembureau 

van ................................................ 1) was geko-

zen op lijst nr.  .........; 

 

- dat ingevolge het bepaalde in artikel 115 (en artikel 116) van de 

Kiesverordening de volgende  kandidaat kandidaten  buiten rekening 
 wordt 
worden ge-

laten op grond van de daarbij vermelde omstandigheden: 

 

- dat blijkens de in artikel 99 van de Kiesverordening geregelde 

volgorde op lijst nummer ......... thans voor verkiezing in aan-

merking komt  2) 

 

 Verklaart mitsdien .............................................   

gekozen tot lid van de Staten. 
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 Gedaan in  ................. de .................................  

                    ................................. , voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Datum besluit 
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2) Naam en voorzitters of voornamen betrokkene 
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 BIJLAGE XIV-c 

 

 Besluit van de voorzitter van het hoofdstembureau tot ge- 

 kozen-verklaring van een lid van de Staten, noodzakelijk 

 geworden door het niet toelaten van een kandidaat als lid 

 

  De voorzitter van het hoofdstembureau; 

 

  Gezien het bij hem op ............................ ingekomen 

schrijven van de voorzitter van de Staten, houdende mededeling, dat 

..................................... op grond van het niet voldoen 

aan de vereisten voor het lidmaatschap van de Staten niet als lid is 

toegelaten; 

 

  Overwegende: 

 

- dat blijkens het besluit van het          het hoofdstembureau         de voorzitter van het hoofdstembureau

van de ........................ 1) ........................2) was 

gekozen verklaard op lijst ........................ 

 

- dat ingevolge het bepaalde in artikel 115 (en artikel 116) van de 

Kiesverordening de volgende  kandidaat kandidaten  buiten rekening 
 wordt 
worden  

gelaten op grond van de daarbij vermelde omstandigheden: 

  

- dat blijkens de in artikel 99 van de Kiesverordening geregelde 

volgorde op lijst nummer ........................ thans voor ver-

kiezing in aanmerking komt   

 

 Verklaart mitsdien .............................................   

gekozen tot lid van de Staten. 

 

 Gedaan in  ................. de .................................  

                    ................................. , voorzitter 

1) Datum besluit 

2) Naam en voorletters of voornamen betrokkene 
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BIJLAGE XV 

STEMDISTRICT 1 

 

Boroncana 

Caya Baranca 

Caya Bista Lama 

Caya Bunita Bista 

Caya di Campeonnan 

Caya di Oro 

Caya di Sero 

Caya Mesa Bista 

Diamante 

Esmeralda 

Malmokweg 

Opal 

Rooi Santo 

Ruby 

Safir 

Sero Pela 

Tibushi 

Topaz 

Westpunt 

 

 

STEMDISTRICT 2 

 

Eckmeyerstraat 

Figaroastraat 

Frankenstraat 

Gielstraat 

Heidestraat 

Kurimiauw 

Monserat 

Noord 

Semeleerstraat 

Wolffstraat 

 

 

STEMDISTRICT 3 

 

Boegoeroei (gedeeltelijk) 

Sabana Liber 

 

 

STEMDISTRICT 4 

 

Alvarezstraat 

Bakval 

Bermudezstraat 

Christiaansstraat 

Duartestraat 

Kamay 

L.G. Smith Boulevard 

Saliña Cerca 

STEMDISTRICT 5 

 

Alto Vista 

Turibana 

Zonder Woon/Verbl.plaats 

 

 

STEMDISTRICT 6 

 

Boegoeroei (gedeeltelijk) 

Matadera 

Montaña 

Paraguana 

Sero Janchi 

Shaba 

 

 

STEMDISTRICT 7 

 

Calbas 

Fuerte 

Kudawecha 

Moko 

Bona Vista Noord 

Saliña 

Soledad 

 

 

STEMDISTRICT 8 

 

Caya Musica 

Caya Ritmo 

Cunucu Abou 

Danza 

J.E. Irausquin Boulevard 

Mazurka 

Palm Beach 

Palma Real 

Tumba 

 

 

STEMDISTRICT 9 

 

Gasparito 

Keito 

Koyari 

San Miguel 

Washington 

 

 

STEMDISTRICT 10 

 

Bubali 
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Cutisa 

Pos Abou 

 

 

STEMDISTRICT 11 

 

Brusca 

Catiri 

Cocorobana 

Seneblar 

Tanki Flip 

Tanki Leendert (gedeeltelijk) 

Walishali 

 

 

STEMDISTRICT 12 

 

Shiribana 

Tanki Leendert (gedeeltelijk) 

 

 

STEMDISTRICT 13 

 

Nuña 

Papaya 

Tanki Leendert (gedeeltelijk) 

 

 

STEMDISTRICT 14 

 

Aloestraat 

Balsamostraat 

Cabuyastraat 

Caya Frère Alexius 

Caya Maguey 

Caya Sumpiña 

Hato 

Kukwisastraat 

Nayostraat 

Pitastraat 

Ponton 

Sisalstraat 

Tunastraat 

 

 

STEMDISTRICT 15 

 

Arendstraat  

Balanderstraat 

Belgiestraat 

Brikstraat 

Canoastraat 

Engelandstraat 

Goletstraat 

Ierlandstraat 

Italiestraat 

Jolastraat 

Korvetstraat 

Luxemburgstraat 

Madiki 

Pagaistraat 

Schoenerstraat 

Schotlandstraat 

Timonstraat 

 

 

STEMDISTRICT 16 

 

Aliviostraat 

Apollostraat 

Aureolastraat 

Bernadetastraat 

Caya Frère Andreas 

Caya Frère Antoon 

Caya Frère Arnold 

Caya Frère Bernard 

Caya Frère Bernardinus 

Caya Frère Bonifacius 

Caya Frère Eduardo 

Caya Frère Eugeen 

Caya Frère Henricus 

Caya Frère Johannes 

Caya Frère Laurentius 

Caya Frère Petrus 

Caya Frère Vincentius 

Consuelostraat 

Driemasterstraat 

Edenstraat 

Lucerostraat 

Paradijs 

Paradijswijk 

Santa Helenastraat 

 

 

STEMDISTRICT 17 

 

Bushiri 

Caya Dr. J.E.M. (Loy) Arends 

Caya Soeur Desideria 

Caya Soeur Dionysia 

Caya Soeur Dorothea 

Caya Soeur Meletia 

Caya Soeur Nicéphora 

Caya Soeur Rosalie 

Caya Soeur Gerarda Majella 

Dr. Horacio E. Oduber Boulevard 
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Lucianitastraat 

Madiki Kavel 

 

 

STEMDISTRICT 18 

 

Argentiniestraat 

Blauwesteeg 

Boliviastraat 

Bontemantelstraat 

Braziliestraat 

Chilestraat 

Colombiastraat 

Costa Ricastraat 

Croesstraat 

Ecuadorstraat 

Emmastraat 

Flacciusstraat 

Guatemalastraat 

J.E. Irausquinplein 

Janszstraat 

Koningstraat 

Nicaraguastraat 

Nieuwkerkstraat 

Panamastraat 

Paraguaystraat 

Perustraat 

Prof. Lorentzstraat 

Quaststraat 

Rudolf Arendsstraat 

Socotorolaan 

Socotorowijk 

Spechtstraat 

Uruguaystraat 

Venezuelastraat 

Weststraat 

Williamsstraat 

 

 

STEMDISTRICT 19 

 

Archimedesstraat 

Avenida Alo Tromp 

Barba di Yoncumanstraat 

Boonchi Strenastraat 

Boylestraat 

Brebastraat 

Bushistraat 

Caobastraat 

Catunastraat 

Caya E.O. (Netto) Petronia 

Caya G. (Betto) Toppenberg 

Celsiusstraat 

Dabaruidastraat 

Daltonstraat 

Datustraat 

Edisonstraat 

Fahrenheitstraat 

Habijastraat 

Hubadastraat 

Johan de Wittstraat 

Kibrahachastraat 

Kwihistraat 

Mangelstraat 

Nobelstraat 

Oldenbarneveldstraat 

Palmitastraat 

Palo di Boonchistraat 

Palo di Lechistraat 

Paramira 

Pascalstraat 

Ranchostraat 

Reaumurstraat 

Röntgenstraat 

Scopetstraat 

Torricellistraat 

Wabistraat 

Watapanastraat 

STEMDISTRICT 20 

 

Kamerlingh Onnesstraat 

Laurens Costerstraat 

Sero Blanco 

Solito 

 

 

STEMDISTRICT 21 

 

Avicennastraat 

Caya G.F. (Betico) Croes 

Caya Luna 

Curiestraat 

de la Sallestraat 

Dr. Henriquezstraat 

Flemingstraat, Sir A. 

Hospitaalstraat 

Hospitaalwijk 

Janana 

Jupiterstraat 

Luna 

Neptunesstraat 

Pasteurstraat 

San Barbola 

Sividivi 

Solo 

Strea 
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van Deventerstraat 

Venusstraat 

 

 

STEMDISTRICT 22 

 

Adriaan Lacle Boulevard 

Beatrixstraat 

Columbusstraat 

Concessielaan 

Copernicusstraat 

De Grootstraat  

Dominicanessenstraat 

Elleboogstraat 

Erasmusstraat 

Galileistraat 

Havenstraat 

Hendrikstraat 

Indianenweg 

Irenestraat 

John G. Emanstraat 

Julianastraat 

Kerkstraat 

Kruisweg 

L.G. Smith Boulevard 

Lagoenweg 

Margrietstraat 

Maria Christinastraat 

Middenweg 

Miraflorweg 

Newtonstraat 

Nieuwstraat 

Oude Schoolstraat 

Pieter Brueghelstraat 

Schelpstraat 

Schoolstraat 

Spinozastraat 

Steenweg 

van Leeuwenhoekstraat 

van Walbeeckstraat 

Verbindingsweg 

Visstraat 

Wilhelminastraat 

Willemstraat 

Windstraat 

Zoutmanstraat 

Zuidstraat 

Zuster Candidastraat 

Zuster Cherubinestraat 

Zuster Lidwinastraat 

 

 

 

STEMDISTRICT 23 

 

Alfred de Mussetstraat 

Avenida Milo J. Croes  

Bachstraat 

Bacobastraat 

Bazinstraat 

Beaujonstraat 

Bilderdijkstraat 

Brahmsstraat 

Byronstraat 

Cadushistraat 

Calbasstraat 

Camacuri 

Cashustraat 

Caya Rufo Wever 

Chopinstraat 

Citroenstraat 

Constantijn Huygenstraat 

Dividivistraat 

Granaatappelstraat 

Guido Gezellestraat 

Herman Gorterstraat 

Jacob Catstraat 

Kuiperistraat 

Kwartsstraat 

Longfellowstraat 

Madurostraat 

Mendelsohnstraat 

Mozartstraat 

Olijfistraat 

Pierre Corneillestraat 

Plaza Betico Croes 

Rumbastraat 

Schreuderstraat 

Schubertstraat 

Schumanstraat 

Shakespearestraat 

Sibeliusstraat 

Stadionweg 

Sweelinckstraat 

van Dragtstraat 

van Eekhoutstraat 

Victor Hugostraat 

Vondellaan 

Zepp Lampestraat 

 

 

STEMDISTRICT 24 

 

Bereheinstraat 

Camaristraat 

Cantaloupestraat 
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Caya G.F. Betico Croes 

Cocostraat 

Cumana 

Macapruimstraat 

Macubaristraat 

Mamoticastraat 

Maripampunstraat 

Mispelstraat 

Rondweg 

Scopapelstraat 

Sorsacastraat 

Tangerinastraat 

 

 

STEMDISTRICT 25 

 

Amandelstraat 

Anasastraat 

Antiguaweg 

Awacatistraat 

Barbadosweg 

Caya Juancho Kock 

Dadelstraat 

Dominicaweg 

Druivenstraat 

Grenadaweg 

Guyabastraat 

Kenepastraat 

Lamunchistraat 

Larahastraat 

Mandarinastraat 

Mangostraat 

Manzaniastraat 

Milonstraat 

Pampunastraat 

Papayastraat 

Patiastraat 

Pedro Gallegostraat 

Potreroweg 

Shimarucustraat 

St. Vincentweg 

Tamarijnstraat 

Tarabana 

Tarabanaweg 

 

 

STEMDISTRICT 26 

 

Apelsinastraat 

Barcelona 

Campanastraat 

Caya Appeldam 

Clabiyostraat 

Fiyostraat 

Guitarastraat 

Mandolinstraat 

Maracastraat 

Montana 

Pindastraat 

Raspastraat 

Sabana Blanco 

Tamborstraat 

Timbalstraat 

Triangelstraat 

 

 

STEMDISTRICT 27 

 

Monte Verde 

Primavera 

Wayaca 

 

 

STEMDISTRICT 28 

 

Alablancastraat 

Blenchistraat 

Bucutiweg 

Buena Vista 

Cas di Paloma 

Chuchubistraat 

Flamingostraat 

Gonzalitostraat 

Kanariestraat 

Kinikinistraat 

Kolibristraat 

Meiveld 

Morgenster 

Parkietenbos 

Plantersrust 

Totolicastraat 

Trupiaalstraat 

 

 

STEMDISTRICT 29 

 

Casibari 

Paradera (gedeeltelijk) 

 

 

STEMDISTRICT 30 

 

Caya Totomo 

Felicidad 

Paradera 

Sero Patrishi 
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Sero Preto (Paradera) 

 

 

STEMDISTRICT 31 

 

Amistad 

Caya Ararut 

Caya Balorian 

Caya Bembe 

Caya Binibini 

Caya Caneblum 

Caya Franse Bloem 

Caya Seida 

Jaburibari 

Modanza 

Paviapark  

Purun 

Roncado 

Rooi Afo 

Vigia 

 

 

STEMDISTRICT 32 

 

Hooiberg Kavel 

Piedra Plat 

 

 

STEMDISTRICT 33 

 

Ayo 

Babijn 

Blumond 

Cristal 

Koeriboeri 

Marawiel 

Matividiri 

Rooi Prikichi 

 

 

STEMDISTRICT 34 

 

Cashero 

Santa Lucia 

Sero Lopez 

Sero Pita 

Sjabururi 

Tamarijn 

 

 

STEMDISTRICT 35 

 

Hooiberg 

Pavia  

 

 

STEMDISTRICT 36 

 

Kibaima 

Papilon 

Rooi Bosal 

 

 

STEMDISTRICT 37 

 

Balashi 

Balashi WEB 

Barcadera 

Bringamosa 

Caya Federico Maduro 

Jucuri 

Mahuma 

Sero Tijshi 

 

 

STEMDISTRICT 38 

 

Canashito 

Orcuyo  

Sabana Grandi 

Santa Martha 

Sero Biento 

Verano 

 

 

STEMDISTRICT 39 

 

Cas Ariba 

Santa Cruz 

 

 

STEMDISTRICT 40 

 

Boton 

Jamanota 

Laga Bena 

Maria Maai 

Picaron 

San Fuego 

Shete 

Sombre 

Urataka 

Warawara 

 

 

 



 ************************* 

AB 1987 no. 115 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 18 juli 2017 

 ************************* 

====================================================================== 

 

 
 76 

STEMDISTRICT 41 

 

Jan Flemming 

Macuarima 

 

 

STEMDISTRICT 42 

 

Angochi 

Cadushi Largo 

Catashi 

Coba Lodo 

Mon Pos 

Pekinini 

Sabania Abou 

Sero Compa 

Siribana 

Zumbo 

 

 

STEMDISTRICT 43 

 

Burubundu 

Rooi Taki 

Sabana Basora 

Sabana Basora Noord 

 

 

STEMDISTRICT 44 

 

Pos Chikito (gedeeltelijk)  

 

 

STEMDISTRICT 45 

 

Betonicastraat 

Dieselstraat 

Faradaystraat 

Ir. Luymesstraat 

Malohistraat 

Maxwellstraat 

Ohmstraat 

Pos Chikito 

Pos Chikito Complex 

Rooi Lamunchi 

Scobiyostraat 

Spaans Lagoenweg 

Wattstraat 

 

 

STEMDISTRICT 46 

 

Caya Bohi 

Caya Butishi 

Caya Casuela 

Caya Maishi Rabo 

Caya Mangashina 

Caya Pan Bati 

Caya Parapete 

Caya Tapushi 

Jara Complex 

Savaneta 

 

 

STEMDISTRICT 47 

 

Mgr. Ellisstraat 

Pastoor Hellingstraat 

Pastoor Penninxstraat 

Savaneta (gedeeltelijk) 

 

 

STEMDISTRICT 48 

 

G. M. de Bruynewijk 

Savaneta (gedeeltelijk) 

 

 

STEMDISTRICT 49 

 

Noord Cura Cabai 

Rooi Koochi 

Sero Alejandro 

 

 

STEMDISTRICT 50 

 

Amsterdamstraat 

Apachestraat 

Arnhemstraat 

Aztekenstraat 

Byerlite 

Caribenstraat 

Caya Boxmeer 

Caya Breda 

Caya Haarlem 

Caya Quant 

Caya Tilburg 

Caya Valkenburg 

Caya Velp 

Cherokezenstraat 

Comanchestraat 

Cura Cabai  

Cura Cabai Zuid 

Frederik Hendrikstraat 

Gilles Poppestraat 
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Huronstraat 

Jacob Thielenstraat 

Jan van der Bieststraat 

Mohikanenstraat 

Pieter Boerstraat 

Porrierstraat 

Rotterdamstraat 

Seminolenstraat 

Simon Platsstraat 

Siouxstraat 

Zwollestraat 

 

 

STEMDISTRICT 51 

 

Brazil 

de Veerstraat 

Gravenhorststraat 

Jarmanstraat 

Mabon 

van den Bosschestraat 

Weg Sero Blanco 

 

 

STEMDISTRICT 52 

 

B. van der Veen Zeppenfeld-

straat 

Butucu 

Castrostraat 

Caya Jose Geerman 

Caya Ras 

Caya St. Vincent  

Caya Vries 

Kiviti 

Lopezstraat 

Noguerastraat 

Palisiaweg 

Rasmijnstraat 

Rooi Congo 

Rooi Master 

Stamperstraat 

Theaterstraat 

Tobelstraat 

van Renselaerstraat 

Vorststraat 

Weg Sero Blanco 

 

 

STEMDISTRICT 53 

 

Bernhardstraat 

Bislickstraat 

Briezenstraat 

Cayenastraat 

Clavelstraat 

Dirkszstraat 

Geermanstraat 

Isaac Wagemakerstraat 

Jasmijnstraat 

Kockstraat 

Nieuwe Weg 

Trinitariastraat 

van der Lindenstraat 

Vrolijkstraat 

Watapana Gezaag 

Weg Rooi Congo 

Weg Sero Preto 

 

 

STEMDISTRICT 54 

 

Adolf van Nassaustraat 

Anglostraat 

Beyisimastraat 

Dahliastraat 

de Ruyterstraat 

Doormanstraat 

Flamboyanstraat 

Hendrik Casimirstraat 

Jan de Oudestraat 

Jim Blue Jacketstraat 

Juliana van Stolbergstraat 

Lodewijk van Nassaustraat 

Magdalenastraat 

Mauritsstraat 

Otaheitistraat 

Prinsenstraat 

Resedastraat 

Rozenstraat 

Sportparkstraat 

Trompstraat 

Tulpenstraat 

van Speykstraat 

van Galenstraat 

Wernetstraat 

Weverstraat 

Willem de Zwijgerstraat 

Zeewijk 

 

 

STEMDISTRICT 55 

 

Bernhardstraat 

Caya Capitan R. Rodger 

Marnixstraat 
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P.C.  Hooftstraat 

Pastoor Hendrikstraat 

Sero Preto (San Nicolas) 

Standard Ville 

Weg Rooi Hundo 

 

 

STEMDISTRICT 56 

 

Amalia van Solmsstraat 

Caya Anguilla 

Caya Bonaire 

Caya Charlie Brouns Sr. 

Caya Corsou 

Caya Dick Cooper 

Caya Guadeloupe 

Caya Martinique 

Caya Nevis 

Caya Saba 

Caya St. Croix 

Caya St. Eustatius 

Caya St. John 

Caya St. Kitts 

Caya St. Lucia 

Caya St. Maarten 

Caya St. Thomas 

Crijnssenstraat 

Helfrichstraat 

Jan Steenstraat 

Jan van Nassaustraat 

Lagoweg 

Louise de Colignystraat 

Maria van Oranjestraat 

Marktstraat 

Nijhoffstraat 

Nuyenstraat 

Rembrandtstraat 

Ruysdaelstraat 

Sabastraat 

St. Maartenstraat 

Stadhouderstraat 

Stuyvesantstraat 

 

 

STEMDISTRICT 57 

 

Bell Hillweg 

Boutenstraat 

Caya Lolita E. Euson 

Diamantbergweg 

Dr. Schaepmanstraat 

First Stick Hillweg 

Flag Staffweg 

Grote Bergweg 

Hildebrandstraat 

Red Rockweg 

Sero Dos Posweg 

St. Peter Hillweg 

Staringstraat 

van Lennepstraat 

Weg Fontein 

Weg Kustbatterij 

 

 

STEMDISTRICT 58 

 

Booby Hillweg 

Bottom Hillweg 

Brandarisweg 

Concordiabergweg 

De Vuyst 

Golfweg 

Great Hillweg 

Juwana Morto Complex 

Juwana Mortostraat 

Juwaweg 

Kleine Bergweg 

Kustbatterij 

Mont Caretaweg 

Mont O'Reillyweg 

Oostenbergweg 

Parish Hillweg 

Ronde Klipweg 

Rooiweg 

Santo di Patia 

Sentry Hillweg 

Sero Bentanaweg 

Sero Dakweweg 

Sero Grandiweg 

Sero Largoweg 

St. Antoniebergweg 

St. Christoffelbergweg 

Tafelbergweg 

 

 

STEMDISTRICT 59 

 

Amazonestraat 

Coloradostraat 

Esso Heights 

Fortheuvelstraat 

Koolbaaibergstraat 

Lago Heightsstraat 

Mgr. M.J. Nieuwindtstraat 

Mgr. P.I. Verrietstraat 

Mississippistraat 
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Missouristraat 

Mont Peleestraat 

Mount Scenerystraat 

Orinocostraat 

Paradijsheuvelstraat 

Quillstraat 

Sero Colorado 

Sero Colorado Trailer 

Soufrierestraat 

St. Catherinestraat 

Vuylstekestraat 

 

 


