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PUBLICATIEBLAD 
 

 

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 11
de

 september 2012, ter 

uitvoering van de artikelen 11, zesde lid, 13, zevende lid, 15, vijfde lid, 17, 20, 23, eerste lid, 

onderdeel A, 24, derde lid, 35, 38 eerste lid, 41, tweede lid, 49, tweede lid, 52, zesde lid, 53, 

derde lid, 72, derde lid, 84, eerste lid, 90, 93, vijfde lid, 94, 104, 116, eerste en derde lid, 119 

en 138 van het Kiesreglement Curaçao
1
 (Kiesbesluit Curaçao) 

 

____________ 
 

IN NAAM DER KONINGIN! 

______ 

 

De Gouverneur van Curaçao, 

 

  In overweging genomen hebbende: 

 

dat het wenselijk is uitvoering te geven aan het Kiesreglement Curaçao;  

 

dat het hiertoe wenselijk is de vorm en inrichting van diverse formulieren en modellen vast te 

stellen, regels te stellen met betrekking tot de besluitvorming van het hoofdstembureau, de 

lokalen voor de ondersteuning van kandidatenlijsten aan te wijzen en tevens het land in 

stemdistricten te verdelen; 
 
 
  Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

 

§ 1 ALGEMEEN  

 

Artikel 1 

 

In dit besluit wordt onder “landsverordening” verstaan: het Kiesreglement Curaçao. 

 

 

§ 2 MODELLEN EN FORMULIEREN 

 

Artikel 2 

 

De vorm en de inrichting van het verzoekschrift tot aanvulling of verbetering van het 

kiezersregister, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de landsverordening, worden vastgesteld in 

model 1, gevoegd in de bijlage bij dit besluit. 

                     
1
 Bijlage d behorende bij de Eilandsverordening vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao 

(A.B. 2010, no. 87). 
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Artikel 3 

 

De vorm en de inrichting van de lijst van kandidaten, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de 

landsverordening worden vastgesteld in model 2, gevoegd in de bijlage bij dit landsbesluit. 

 

 

Artikel 4 

 

De vorm en inrichting van het ondersteuningsbiljet, bedoeld in artikel 19, zesde lid, van de 

landsverordening worden vastgesteld in model 2a, gevoegd in de bijlage bij dit landsbesluit. 

 

 

Artikel 5 

 

De vorm en de inrichting van de verklaring van bewilliging, bedoeld in artikel 23, eerste lid, 

onderdeel A, van de landsverordening worden vastgesteld in model 3, gevoegd in de bijlage bij 

dit landsbesluit.  

 

 

Artikel 6 

 

De vorm en de inrichting van de verklaring, bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de 

landsverordening worden vastgesteld in model 4, gevoegd in de bijlage bij dit landsbesluit. 

 

 

Artikel 7 

 

De vorm en de inrichting van de processen-verbaal, bedoeld in artikel 35, van de 

landsverordening worden vastgesteld in de modellen 5, 6 en 7, gevoegd in de bijlage bij dit 

landsbesluit. 

 

 

Artikel 8 

 

1. De vorm en de inrichting van de oproepingskaart, bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de 

landsverordening worden vastgesteld in model 8, gevoegd in de bijlage bij dit landsbesluit. 

2. De oproepingskaart wordt uitgevoerd in de kleur “Ivoor” gedrukt op papier Bristol Cover 147 

gram. 

 

 

Artikel 9 

 

De vorm en inrichting van het afschrift en uittreksel, bedoeld in artikel 49, eerste lid, onderdeel 

a, van de landsverordening worden vastgesteld in model 9, gevoegd in de bijlage bij dit 

landsbesluit. 
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Artikel 10 

 

De vorm en inrichting van het model van de staat van inlichtingen, bedoeld in artikel 52, zesde 

lid, van de landsverordening wordt vastgesteld in model 10, gevoegd in de bijlage bij dit 

landsbesluit. 

 

 

Artikel 11 

 

De vorm en inrichting van het stembiljet, bedoeld in artikel 53, van de landsverordening wordt 

vastgesteld in model 11, gevoegd in de bijlage bij dit landsbesluit. 

 

 

Artikel 12 

 

De vorm en inrichting van de modellen van de processen-verbaal, bedoeld in de artikelen 72, 

tweede lid, 84, 90, 93, eerste lid, 93, tweede lid en 93, vierde lid, en 94 van de landsverordening 

worden respectievelijk vastgesteld in de modellen 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18, gevoegd in de 

bijlage bij dit landsbesluit. 

 

 

Artikel 13 

 

De vorm en inrichting van het model van het besluit van de voorzitter van het hoofdstembureau, 

bedoeld in artikel 94 van de landsverordening, wordt vastgesteld in model 19, gevoegd in de 

bijlage bij dit landsbesluit. 

 

 

Artikel 14 

 

De vorm en inrichting van het model van het proces-verbaal van de zitting van het 

hoofdstembureau tot het bekendmaken van de uitslag der verkiezing van de leden van de Staten, 

bedoeld in artikel 104 van de landsverordening, wordt vastgesteld in model 20, gevoegd in de 

bijlage bij dit landsbesluit. 

 

 

Artikel 15 

 

De vorm en inrichting van het model van het proces-verbaal van de zitting van het 

hoofdstembureau tot het opnieuw vaststellen van de uitslag der verkiezing, bedoeld in artikel 

116 van de landsverordening, wordt vastgesteld in model 21, gevoegd in de bijlage bij dit 

landsbesluit. 

 

 

Artikel 16 

 

De vorm en inrichting van het model van het besluit van de voorzitter van het hoofdstembureau 

tot gekozenverklaring van een lid van de Staten, noodzakelijk geworden door het niet aannemen 

der verkiezing door een kandidaat, bedoeld in artikel 119 van de landsverordening, wordt 
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vastgesteld in model 22, gevoegd in de bijlage bij dit landsbesluit. 

 

 

Artikel 17 

 

De vorm en inrichting van het model van het besluit van de voorzitter van het hoofdstembureau 

tot gekozenverklaring van een lid van de Staten, noodzakelijk geworden doordat een plaats in 

dat college is opengevallen of zal openvallen, bedoeld in artikel 119 van de landsverordening, 

wordt vastgesteld in model 22a, gevoegd in de bijlage bij dit landsbesluit. 

 

 

Artikel 18 

 

De vorm en inrichting van het model van het besluit van de voorzitter van het hoofdstembureau 

tot gekozenverklaring van een lid van de Staten, noodzakelijk geworden door het niet toelaten 

van een kandidaat als lid, bedoeld in artikel 119 van de landsverordening, wordt vastgesteld in 

model 22b, gevoegd in de bijlage bij dit landsbesluit. 

 

 
§ 3 ONDERSTEUNING KANDIDATENLIJSTEN 

 

Artikel 19 

 

Als lokalen waarin kandidatenlijsten kunnen worden ondersteund als bedoeld in artikel 17 van 

de landsverordening, worden aangewezen: 

 

 Lokaal: Adres: 
   

a.  Sentro di bario Tera Kora Tera Kora z/n 

b.  Sentro di bario Sta. Maria Seru Fortunaweg 5 

c.  Sentro di bario Brievengat Andres Belloweg z/n 

d.  Sentro di bario Montanja Stakamahachiweg z/n 

e.  Sentro di Detenshon i Korekshon 

Korsou 

Kaya Shèrs 182 

f.  het bij beschikking van de minister 

aangewezen lokaal waar het 

hoofdstembureau zitting houdt, 

bedoeld in artikel 13, vierde lid, van 

de landsverordening. 

 

 

 

§ 4 STEMDISTRICTEN 

 

Artikel 20 

 

Het land wordt verdeeld in de volgende stemdistricten als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de 

landsverordening:  

 

1 Stemdistrict 1: Het gebied omvattende de wijken Kenepa, Koraal, Lagun, Mishé, 
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Papaya bij Westpunt, Savonet, Zevenbergen, Zorgvliet bij Westpunt en Westpunt. 

2 Stemdistrict 2: Het gebied omvattende de wijken Alida, Buena Vista bij Hofi 

Abou, Hofi Abou, Lelienberg, Mansaliña, Paradera, Phlip, Rooi Domi, Rust en 

Vrede, San Hironimo, Seru Bientu en Soledad bij Phlip. 

3 Stemdistrict 3: Het gebied omvattende de wijken Sta. Marta Chikitu en Sta. Marta 

Grandi. 

4 Stemdistrict 4: Het gebied omvattende de wijken Cabajé, Hansje, HeIfrichdorp, 

Jan Donker, Pannekoek, Rio MagdaIena, Rust en Pad, San Juan, San Mango, San 

Nicolas, Sta. Cruz, Soto, Spaansche Put en Tera Pretu, in welk gebied gelegen zijn: 

Kaya Antonio Plantijn, Kaya Eduardo Pieterson en Kaya Pastor Wolters. 

5 Stemdistrict 5: Het gebied omvattende de wijken Barber, Bicento, Duinkerken, St. 

Jozefsdal en Striebeek. 

6 Stemdistrict 6: Het gebied omvattende de wijken Ascencion, Buena Vista bij 

Patrick, Caridad, Dokterstuin, Krakeel, Patrick, San Pedro, Soemboe en Wacao. 

7 Stemdistrict 7: Het gebied omvattende de wijken Cas Abau bij Porto Marie, 

Colonia, Fontein, Hermanus, Jan Kok, Kunuku Abou, Meiberg, Porto Marie, Rif, 

Sabana Largu, San Sebastian, San Willibrordo, Siberie, Vivir en Zorgvliet bij San 

Willibrordo. 

8 Stemdistrict 8: Het gebied omvattende de wijken Baai Klaas, Castelita, Doezoe, 

Grote Berg, Harmonie, Kleine Berg, Martha Koosje, Papaya bij Grote Berg, Pos di 

Wanga en een gedeelte van de wijk Tera Cora, in welk gebied gelegen  zijn: Kaya 

Alabaster, Kaya Andesit, Kaya Arcilla, Kaya Arembos, Kaya Balinja, Kaya 

Banganja, Kaya Basalt, Kaya Baul, Kaya Butuela, Kaya Caliza, Kaya Changa, Kaya 

Cianita, Kaya Dakue, Kaya Diabaas, Kaya Diorit, Kaya Dolomit, Kaya Felsita, 

Kaya Gabarro, Kaya Garafi, Kaya Granit, Kaya Greis, Kaya Grote Berg, Kaya 

Karbonstein, Kaya Kòkchi, Kaya Makutu, Kaya Melafier, Kaya Monzonit, Kaya 

Obsidiaan, Kaya Pegmatit, Kaya Piedra Natural, Kaya Pomez, Kaya Porfido, Kaya 

Tera Cora, Kaya Trachiet en Kaya Trònchi. 

9 Stemdistrict 9: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Tera Cora, in welk 

gebied gelegen zijn: Kaya Bloustenchi, Kaya Boksit, Kaya Kalki, Kaya Klei, Kaya 

Kra Stenchi, Kaya Pied'i Bos, Kaya Pied'i Kandela, Kaya Pied'i Sabana, Kaya 

Piedra Machu en Kaya Wama. 

10 Stemdistrict 10: Het gebied omvattende de wijken Boca San Michiel en 

Slangenbaai, in welk gebied gelegen zijn: Anzueweg, Bocaweg, Canasterweg, 

Canoaweg, Redaweg en Traiweg. 

11 Stemdistrict 11: Het gebied omvattende de wijken Bullenbaai, een gedeelte van 

Jan Doret en Malpais. 

12 Stemdistrict 12: Het gebied omvattende de wijken Blauw, Klein Piscadera, San 

Michiel Grandi, San Michiel Liber, een gedeelte van Jan Doret, in welk gebied 

gelegen zijn: Jan Doret Kaya A, - Kaya F, - Kaya G, - Kaya H, - Kaya I, - Kaya J, - 

Kaya L en Kaya V, - Kaya Antoine Pijpers, Kaya Carl Krijt, Kaya Hein Stelp, Kaya 

Loiseaux Maduro, Kaya Simon Pieters Kwiers, Kaya Soeur Bathilde en Kaya Soeur 

Ursulina. 

13 Stemdistrict 13: Het gebied omvattende de wijken de Savaan, Juan Domingo bij 

Mahuma, Pretu en Rafé, in welk gebied gelegen zijn: Kaya Bari, Kaya Boko, Kaya 

de Savaan, Kaya Drums, Kaya Renbak, Kaya Tanki, Kaya Tobo en Kaya Zim. 

14 Stemdistrict 14: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Souax. 

15 Stemdistrict 15: Het gebied omvattende de wijken Gato, Margareta, een gedeelte 
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van de wijk Souax, Wechi en Zegu. 

16 Stemdistrict 16: Het gebied omvattende de wijken Groot Piscadera, Piscadera 

Bèrdè en Julianadorp, in welk gebied gelegen zijn: Binnenweg, Bosweg, Dalweg, 

Dam, Dwarsweg, Ficusweg, Heuvelweg, Hofweg, Jan Noorduynweg, Oleanderweg, 

ParalleIweg, Parkietenweg, Parkweg, Pelikaanweg, Plantageweg, Rondeweg, St. 

Michielsweg, Sparrenweg, Troepiaalweg, Valkenweg en Veldweg. 

17 Stemdistrict 17: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Mahuma, 

Mahuma West, in welk gebied gelegen zijn: Mahuma Kaya A, - Kaya B, - Kaya C, - 

Kaya D, - Kaya E, - Kaya F, - Kaya H, - Kaya K, - Kaya L, - Kaya M, - Kaya N, - 

Kaya 0 en - Kaya P. 

18 Stemdistrict 18: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Mahuma, 

Mahuma Oost, in welk gebied gelegen zijn: Kaya Alderlieste, Kaya AmadorNita, 

Kaya Chonchi St. Jago, Kaya Frank de Castro, Kaya Dokter Gungu Maal, Kaya Fifi 

Römer, Kaya Henny Eman, Kaya John de Jongh, Kaya John Horris Sprockel, Kaya 

Julio Abraham, Kaya Nene Hüeck, Kaya Nènè Rozendal, Kaya O.C. Bernabela en 

Mahumaweg, Kaya Araña, Kaya Insekto, Kaya Mamondènguè, Kaya Nanzi Koko, 

Kaya Seru Mahuma, Kaya Spenikok en Kaya Yeye. 

19 Stemdistrict 19: Het gebied omvattende de wijken Mahuma en Steenen Koraal, in 

welk gebied gelegen zijn: Almadinastraat, Bastetstraat, Cabo Verdeweg, 

Hegirastraat, Koranstraat, Mainshiweg, Mekkastraat, Schonegevelstraat, Sucusweg 

en Van der Stokstraat. 

20 Stemdistrict 20: Het gebied omvattende de wijken Calabari, Sta. Maria en 

Vrcdenberg bij Sta. Maria, in welk gebied gelegen zijn Bonacaweg, Caicoswcg, F. 

D. Rooseveltweg, Pto. Cabelloweg, Samanáweg, Turksweg en Utilaweg. 

21 Stemdistrict 21: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Seru Papaya, in 

welk gebied gelegen zijn: Kaya Airu, Kaya Altostratus, Kaya Awaseru, Kaya Brisa, 

Kaya Castellatus, Kaya Cirrus, Kaya Cumulus, Kaya Fin Fin, Kaya Meteorologico, 

Kaya Neblina, Kaya Nubia, Kaya Regenboog, Kaya Serena, Kaya Seru Papaya en 

Kaya Yobida. 

22 Stemdistrict 22: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijken Seru Fortuna 

en Seru Papaya, in welk gebied gelegen zijn: Kaya Halo, Kaya Lamper en Kaya 

Strena. 

23 Stemdistrict 23: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Steenen Koraal, 

in welk gebied gelegen zijn: Kaya Berilo, Kaya Kura Piedra, Kaya Talko, Kaya 

Turmalina, Kaya Yade en Kaya Yaspe. 

24 Stemdistrict 24: Het gebied omvattende de wijken Cas Abou bij Steenen Koraal, 

Hato, Kunuku Hato en een gedeelte van de wijk Steenen Koraal, in welk gebied 

gelegen zijn: Diamantweg, Esmeraldaweg, Kaminda Akuamarin, Kaminda 

Amatista, Kaminda Oniks, Kaminda Opal, Kaminda Turkuas, Rubiweg, Saffierweg, 

Seru Fortunaweg en Topaasweg. 

25 Stemdistrict 25: Het gebied omvattende de wijken Cabo Verde, Esperanza bij 

Salsbach Noord en Salsbach, in welk gebied gelegen zijn: Asbestweg, 

Esperanzaweg, Fosfatatweg, Kaya Espinela, Kaya Galena, Kaya Grafito, Kaya 

Hematita, Kaya Kriskola, Kaya Kuarso, Kaya Limonita, Kaya Pieda Presioso, Kaya 

Pirita, Micaweg, Petroleumweg, Salsbachweg, Schalieweg, Steenkoolweg en 

Zwavelweg. 

26 Stemdistrict 26: Het gebied omvattende de wijk Kanga. 

27 Stemdistrict 27: Het gebied omvattende de wijken Juan Hato en Monchi, in welk 
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gebied gelegen zijn: Alabamaweg, Alaskaweg, Brazilweg, Californiaweg, 

Canadaweg, Colombiaweg, Demeraraweg, Elminaweg, El Salvadorweg, 

Georgiaweg, Indianaweg, Juan Hato Kaya A, Juan Hato Kaya B, Juan Hato Kaya D, 

Kansasweg, Kentuckyweg, Louisianaweg, Moontjeweg, Nebraskaweg, 

Oklahomaweg, Patagonieweg, Venezuelaweg, Virginiaweg, en Vuurlandweg. 

28 Stemdistrict 28: Het gebied omvattende de wijken Eendracht, Constancia bij 

Eendracht, Nanie en Noorwegen, in welk gebied gelegen zijn: Antillenweg, 

Balataweg, Borinquenweg, Eendrachtweg, Hispañolaweg, Kaya San Andres, Kaya 

Vieques, Kralendijkweg, Marigotweg, Paraguanaweg, Philipsburgweg, San 

Nicolasweg, The Bottomweg en Winston Churchillweg. 

29 Stemdistrict 29: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Buena Vista en 

de Wijken Gora, Klein Marchena en Maria Magdalena, in welk gebied gelegen zijn: 

Androsweg, Antiguaweg, Bahamasweg Kaya A, Berryweg, Blanquillaweg, 

Inaguaweg, Lawaweg, Mayaguanaweg, Nevisweg, Orchillaweg, Paramariboweg, 

Rotanweg, Tintamarreweg en Watlingweg. 

30 Stemdistrict 30: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Buena Vista en 

de wijken Blomonte, Guanapa, Juanota en Sorsaca, in welk gebied gelegen zijn: 

Acklinsweg, Anguillaweg, Arenasweg, Barbadosweg, Bequiaweg, Blomonteweg, 

Castriesweg, Cubaweg, Dominicaweg, Gonaveweg, Grenadaweg, Guajiraweg, 

Kingstonweg, Kwattaweg, Matanzasweg, Marie Galanteweg, Monaweg, 

Tortolaweg en Tortugaweg. 

31 Stemdistrict 31: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Buena Vista en 

de wijk Bellevue, in welke gebied gelegen zijn: Avesweg, Barahonaweg, 

Bermudaweg, Eleutheraweg, Exumaweg, La Guairaweg, Los Roquesweg, 

Manhattanweg, Martiniqueweg, Pinosweg, Porto Ricoweg, St. Barthsweg en 

Swanweg. 

32 Stemdistrict 32: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Buena Vista en 

de wijk Bivack, in welk gebied gelegen zijn: Abacoweg, Carriacouweg, 

Cubaguaweg, Haitiweg, Saonaweg, Schottegatweg-West beginnende bij Heintje 

Kool lopende tot aan de Schottegatweg-Noord, St. Luciaweg en Tobagoweg. 

33 Stemdistrict 33: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijken Buena Vista 

en Welatina en de wijken Baas Gracie, de Hoop, Gibraltar, Goede Hoop bij Selinda, 

Heintje Kool, Jenefoe, Karpata, Mirla Platé, Noord Roozendaal, Roozendaal, 

Selinda, Sinia Theresa. Soledad bij Thorenquest, in welk gebied gelegen zijn: 

Biminisweg, Ceylonweg, Cyprusweg, Heintje KooIweg, Mirla Platéweg Kaya A, 

Timorweg en Welatinaweg. 

34 Stemdistrict 34: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijken Buena Vista 

en Welatina, in welk gebied gelegen zijn: Anegadaweg, Cozumelweg, 

Desiradeweg, Guanaweg, Jamaicaweg, Jumentoweg, Kaya Kayman, Los 

Frailesweg, Margaritaweg, Providenciaweg, Sto. Domingoweg, St. Kittsweg, St. 

Vincentweg en Trinidadweg. 

35 Stemdistrict 35: Het gebied omvattende de wijken Grinoli, Hamber, Juan Baeza, 

Luis Paula, Maduro en Paradijs, in welk gebied gelegen zijn: Amerikaweg, 

Argentinaweg, Boliviaweg, Chileweg, Costa Ricaweg, Ecuadorweg, Floridaweg, 

Guatemalaweg, Hondurasweg, Juan Hatoweg, Mexicoweg, Paraguayweg, Peruweg, 

Uruguayweg en Yucatanweg. 

36 Stemdistrict 36: Het gebied omvattende de wijken Mina Scharbaai, Sucasa, 

tegenover Mina Scharbaai en een gedeelte van de wijk Veeris, in welk gebied 



56 
 

 - 8 - 

gelegen zijn: Ampèrestraat, Edisonstraat, Faradayweg, Galvanistraat, Graham 

Bellstraat, Marconistraat, Ohmstraat, Röntgenstraat, Rutherfordstraat, Simon Stevin 

straat, Veerisweg en Voltastraat. 

37 Stemdistrict 37: Het gebied omvattende de wijken Cas Chikitu, Enoch, Quinta 

Leonor, Seru Frances, Wishi en een gedeelte van de wijk Seru Pretu bij Wishi. 

38 Stemdistrict 38: Het gebied omvattende de wijken Gasparitu, Habaai, Marchena, 

Morgenster, Sans Soucis en Welgelegen bij Habaai, in welk gebied gelegen zijn: 

Amazoneweg, Apureweg, Atratoweg, Caroniweg, Cuacaweg, Coloradoweg, 

Congoweg, Hudsonweg, La Plataweg, Marañonweg, Missouriweg, Nigerweg, 

Nijlweg, Orinocoweg, Paranáweg, St. Lawrenceweg, Tocantinoweg en Yukonweg. 

39 Stemdistrict 39: Het gebied omvattende gedeelten van de wijken Plantersrust, Seru 

Pretu bij Wishi en de wijk Sta. Elena, in welk gebied gelegen zijn: Alleghanyweg, 

Alpenweg, Andesweg, Apenijnenweg, Balkanweg, Eifelweg, Harzweg, 

Himalayaweg, Idaweg, Juraweg, Karpatenweg, Kaukasusweg, Kwen Lunweg, 

Libabonweg, Nikibokoweg, Oeralweg, Olympusweg, Pamirweg, Parimaweg, 

Pindusweg, Roraimaweg, Sierra Madreweg, Sta. Elenastraat A, Sudetenweg en 

Vogezenweg. 

40 Stemdistrict 40: Het gebied omvattende gedeelten van de wijken Charo en Mundo 

Nobo en de wijk Parasasa, in welk gebied gelegen zijn: Arasjiweg, Bacoenaweg, 

Charoweg, Dirk Otterinckstraat, Goeroeboeroeweg, Jan van Campenstraat, Jan van 

Erpecumstraat, Jean Rodierstraat, John F. Kennedy-Boulevard, Mr. Jacob 

Beckstraat, Pierre Le Grandstraat, Piscaderaweg, Rector Zwijssenstraat, Rector 

Zwijssenstraat Kaya A, Van Beuningenstraat, W Kerckrinckstraat en Yatobacoweg. 

41 Stemdistrict 41: Het gebied omvattende gedeelten van de wijken Charo, 

Plantersrust en Veeris, in welk gebied gelegen zijn: Andicoeriweg, Arikokweg, 

Balashiweg, Daimariweg, Daimariweg Str. C., Onimaweg, Rinconweg, 

Wanapaweg, Warahamaweg en Wecoewaweg. 

42 Stemdistrict 42: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Habaai en de 

wijk Seri Domi, in welk gebied gelegen zijn: Frater Radulphusweg, Frater 

Richardusweg, Fort Eennachtweg, Gouverneur van Lansbergeweg, Kabouterstraat, 

Kaya Bazjan Karpata, Kaya Pedro Wacao, Kaya Toussaint, Kaya Tula, Mgr. 

Kieckensweg, Mgr. Verrietweg, Pastoor Blommerdeweg, Pastoor van 

Koolwijkweg, Professor Knappertweg, Roosendaalweg, Ser'i Domi Str. A, Soeur 

Gerardaweg, StoppeIweg, Weg naar Welgelegen en Schottegatweg-West lopende 

van de St. Anna-Boulevard tot aan de wijk Heintje Kool, St. Anna-Boulevard 

lopende van de Koningin Julianabrug tot aan de Gouverneur van Lansbergeweg. 

43 Stemdistrict 43: Het gebied omvattende de wijken Baralt, Batipanja, Colon, Domi, 

Panama en San Mateo, in welk gebied gelegen zjjn: Crolstraat, de Jonghstraat, de 

Ojedastraat, Donckerstraat, Eenhoorn straat, Esserstraat, Groothoornstraat, 

Habaaiweg, Hoekstraat, Javastraat, J.H.J. Hamelbergweg, Mgr Nieuwindtstraat, 

Panamaweg, Piet Heinstraat, Sevillaanstraat, Sumatrastraat, van Heerdtstraat, 

Volkbondstraat en Wagnerstraat. 

44 Stemdistrict 44: Het gebied omvattende gedeelten van de wijken Juan Domingo bij 

Colon, Mundo Nobo en Plantersrust, in welk gebied gelegen zijn: Bernagiestraat, 

Boerhaavestraat, Bordetstraat, Camperstraat, Donderstraat, Fort 

Waakzaamheidstraat, Jacob Binckestraat, Jan Erasmusstraat, Jan Otzenstraat, J 

ohan de Laetstraat, Kraayenhofstraat, Laufferstraat, Plantersrust G.G., 

Quarantaineweg, Roodeweg, Sisalstraat, Stuyvesantstraat, Swammerdamstraat, van 
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Beekstraat, van Eyck van Voorthuyzenweg, van Leeuwenhoekstraat, van 

Swietenstraat en West Indische Compagniestraat. 

45 Stemdistrict 45: Het gebied omvattende de wijken Kortijn en Monte Bello, in welk 

gebied gelegen zijn: Arubastraat, Atlasstraat, Belvédèrestraat, Bonairestraat, 

Brionweg, Bruinesteeg, Curacaostraat, Gelesteeg, Hendriksteeg, Hoogstraat, Jan H. 

Fergusonstraat, Klein Bonairesteeg, Klein Curaçaostraat, Kortenaerstraat, 

Kortijnweg, Leonard B. Smithplein, Lopez de Morlastraat, Monte Bellostraat, 

Naniestraat, Pieterszsteeg, Quintastraat, Rembrandtstraat, Reuzensteeg, Sabelstraat, 

Seranostraat, Trapsteeg en Witteweg. 

46 Stemdistrict 46: Het gebied omvattende de wijken Amsterdam, Hoelanda, Motet, 

Otrobanda en Paris, in welk gebied gelegen zijn: Baden Powellweg, Bajonetstraat, 

Batipanjastraat, Boudewijn Hendriksteeg, Breedestraat Otrobanda, Brionplein, 

Carthagenastraat, Charlottestraat, Concientiesteeg, Cornelis Dirksweg, de 

Rouvilleweg, Dwergsteeg, Elleboogstraat, Emmastraat, Feliz Chakutoeplein, 

Ferdinandstraat, Franksteeg, Frederikstraat, Gallerosteeg, Gasthuisstraat, 

Gravenstraat, Havenstraat, Klipstraat, Kijkduinplein, Kijkduinstraat, Langestraat, 

Molenplein, Motetweg, Motetwerf, Pater Euwensweg, Rialtostraat, Riffort, 

Rifwaterstraat, Sabasteeg, Sardinesteeg, Schoenmakerstraat, Schoolstraat, 

Schrijnwerkerstraat, Sebastopolstraat, St. Eustatiussteeg, St. Martinsteeg, St. 

Martinusstraat, St. Thomasweg, Spaanschesteeg, Surinamesteeg, van Dijksteeg, van 

Lennepstraat, van Slobbeweg, van Walbeecksteeg, Venusstraat, Wagensteeg, Werf 

Mathey West Werf, Willemstraat, WinkeIsteeg, Ijzerstraat en Zaantjesteeg. 

47 Stemdistrict 47: Het gebied omvattende gedeelten van de wijken Buena Vista en 

Weis Afó, de wijken Dein en Normandie, in welk gebied gelegen zijn: 

Guadeloupeweg, Kaya Bastimentos, Montserratweg, St. Croixweg, St. Johnsweg, 

Sombreroweg en Turneffeweg. 

48 Stemdistrict 48: Bet gebied omvattende een gedeelte van de wijk Muizenberg, in 

welk gebied gelegen zijn: Brokopondostraat, Coppenamestraat, DeItastraat, Kaya 

Belize, Kaya Georgetown, Kaya Havana, Kaya Managua, Kaya Muizenberg, Kaya 

Point à Pitre, Kaya Port-au-Prince, Kaya Port of Spain, Kaya Quito, Kaya Rio de 

Janeiro en Medemapark. 

49 Stemdistrict 49: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Muizenberg en 

de wijk St. Jacob, in welk gebied gelegen zijn: Kaya Aragua, Kaya Asunción, Kaya 

Barinas, Kaya Bogota, Kaya Buenos Aires, Kaya Cartago, Kaya Falcon, Kaya Fort 

de France, Kaya La Paz, Kaya Lima, Kaya Merida, Kaya Miranda, Kaya Monagas, 

Kaya Montevideo, Kaya Nueva Esparta, Kaya San José, Kaya San Juan, Kaya 

Santiago de Chile en Kaya Tegucigalpa. 

50 Stemdistrict 50: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Suffisant, in 

welk gebied gelegen zijn: Albinastraat, Coroniestraat, Dintelstraat, Dommelstraat, 

Dongestraat, Geleenstraat, Geulstraat, Marowijnestraat, Nickeriestraat, 

Noordzeestraat, Nijnhofpark, Roerstraat, Spaarnestraat, LJsselmeerstraat en 

Zuiderzeestraat. 

51 Stemdistrict 51: Het gebied omvattende gedeelten van de wijken Monte Carmelo, 

Suffisant en Weis Afó, in welk gebied gelegen zijn Azorenweg, Berkelstraat, 

Commewijnestraat, Corantijnstraat, Cotticastraat, Creoleweg, Eemstraat, Essoweg, 

Fatimaweg, Garipitoweg, Islaweg, Kuinderstraat, Lagoweg, Lekstraat, Lingestraat, 

Maasstraat, Madeiraweg, Maracaiboweg, Portugezenweg, Punta Cardonweg, 

Reggestraat, Rijnstraat, Saramaccastraat, Scheldestraat, Schipbeekstraat, Shellweg, 

Sportlaan, Standardweg, van Krimpenlaan, Vechtstraat, Vlietstraat, Waalstraat en 
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IJsselstraat. 

52 Stemdistrict 52: Het gebied omvattende gedeelten van de wijken Monte Carmelo, 

Suffisant en Weis Afó, de wijken Bloemfontein, Dulce Esperansa, Esperanza bij 

Quinta Violeta, Iland, Quinta Violeta, San Domingo en Suffisantdorp, in welk 

gebied gelegen zijn: Adjudantenweg, Araucaweg, Bachaqueroweg, Cabimasweg, 

Ilandweg, Kaya Kazerne, Kaya Militar, La Concepcionweg, Lagunillasweg, 

Marinierskazerne Suffisant, Menegrandeweg, Navajosweg, Oneidaweg, Rio 

Canarioweg, San Lorenzoweg, Schuttersweg, Siouxweg, Suffisantweg, Tia 

Juanaweg, Topekaweg en Winnitouweg. 

53 Stemdistrict 53: Het gebied omvattende de wijken Emmastad en Rio Canario en 

een gedeelte van de wijk Groot Kwartier, in welk gebied gelegen zijn: 

Alexanderlaan, Amalia van Solmslaan, Aztekenweg, Banckertlaan, Barentslaan, 

Beatrixlaan, Beatrixplein, Bernhardlaan, Caiquetiasweg, Christinalaan, 

Compaenlaan, Emmalaan, Frederik Hendriklaan, Heemskerklaan Hendriklaan, 

Huronsweg, Irenelaan, Jan van NassauIaan, JulianaIaan, Juliana van Stolberglaan, 

Koninginnelaan, Louise de Colignylaan, Margrietlaan, Mauritslaan, Oranje 

Nassaulaan, Ossagasweg, Pawnisweg, Prinsenlaan, Prinsesselaan, Rio Canario 

Politiewoningen, Schottegatweg-Noord, Tasmanlaan, Tjerk Hiddeslaan, 

Toltekenweg, Tupisweg, van Brakellaan, van Zaanlaan, van Galenlaan, van 

Ghentlaan, van Kinsbergenlaan, van Neslaan, Wilhelminalaan, Willem de 

Zwijgerlaan, Witte de Withlaan en Zoutmanlaan. 

54 Stemdistrict 54: Het gebied omvattende gedeelten van de wijken Groot Kwartier 

en Weis, in welk gebied gelegen zijn: Algonkinweg, Aparaiweg, Arancanosweg, 

Arowakenweg, Botocudosweg, Caribenplein, Cherokezenweg, Guacaipuroweg, 

Guaranieweg, Jivarosweg, Mayasweg, Mohikanenweg, Montezumaweg, 

lvIotilonesweg, Ojanaweg, Pinnasweg, Salumaweg, Seminolenweg, Supaiweg, 

Tanosweg, Totonakenweg en Zapotekenweg. 

55 Stemdistrict 55: Het gebied omvattende de wijken Bijgelegen en Mon Repos en 

een gedeelte van de wijk Weis, in welk gebied gelegen zijn: Aimaraweg, 

Angolaweg, Arikaraweg, Athabaskenweg, Bijgelegenweg, Dakotaweg, Eskimoweg, 

Gosieweg, Kaddoweg, Kaminda Hidasta, Kaminda Yakima, Lucayanweg, 

Maskokiweg, Matakoweg, Mon Reposweg, Olindaweg, Onaweg, Poncaweg, 

Prairieweg, Senekaweg en Uteweg. 

56 Stemdistrict 56: Het gebied omvattende de wijken Gosie, Lijsje, Marie Maai, 

Noordkant, Onverwacht, Sabana Hundu, Sosiegu, Waterloo en Zee en Landzicht, in 

welk gebied gelegen zijn: AdmiraaIsweg, Artilerieweg, Bataljonweg, 

Bomberdiersweg, Brigadiersweg, Cavalerieweg, Commandeursweg, Fuseliersweg, 

Generaalsweg, Genieweg, Grenadiersweg, Huzarenweg, Infanteristenweg, 

Kannoniersweg, Kapiteinsweg, Koeriersweg, Kolonelsweg Kaya A, Luitenantsweg, 

Majoorsweg, Mariniersweg, Matrozenweg, Mortiersweg, Musketiersweg, 

Ordonnansweg, Sergeantenweg, Soldatenweg en Vaandrigweg. 

57 Stemdistrict 57: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Brievengat, in 

welk gebied gelegen zijn: Bethencourtstraat, Frater Candidusstraat, John de 

Poolstraat, Pater Poeiszstraat, Willem Hoyerstraat en Willem Kroonstraat. 

58 Stemdistrict 58: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijken Brievengat en 

Groot Kwartier en de wijken Grimauw, Jan Abel, Rooi Indjan, Rust en vrede bij 

Brievengat, Trai'i Seru, Vader Cijntje en Vergenoegen bij Brievengat, in welk 

gebied gelegen zijn: Andres Belloweg, C.P Amelunxenstraat, Jirajaraweg, Kaya 

Charles Maduro, Kaya Horacio Sprock, Kaya John Monsanto, Kaya Julio Martiena, 
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Kaya Miguelito Senior, Kaya Tito Soublette, Nicolaas van Meeterenstraat, Plasa 

Djèri Palm, Puebloweg, Shastaweg, Shawneeweg, Timoteanweg en Umatillaweg. 

59 Stemdistrict 59: Het gebied omvattende gedeelten van de wijken Cas Cora en 

Jongbloed, in welk gebied gelegen zijn: Corrieweg, Eendweg, Hecubaweg, 

Heraweg Kaya A, Hestiaweg, Hydraweg, Hydraweg Kaya A, Ibisweg, 

Jongbloedweg, Kaminda Brievengat, Kaya Cupido, Kaya Thomas Henriquez, Kaya 

Tòr van der Linde, Ledaweg, Ledaweg Str. A, Moffieweg, Patrijsweg, Slokéweg, 

Totolikaweg en Zwaluwweg. 

60 Stemdistrict 60: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Brievengat, in 

welk gebied gelegen zijn: Dario Salasstraat, Jo Corsenstraat, Nilda Pintostraat en 

Vondelstraat. 

61 Stemdistrict 61: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Brievengat, in 

welk gebied gelegen zijn: Kaya Augusto Boelijn, Kaya Dòdò Palm, Kaya Doy Sille, 

Kaya Koko Le Pòl en Kaya Paul de Lima. 

62 Stemdistrict 62: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Brievengat, in 

welk gebied gelegen zijn: Kaya Elias Nepomuceno, Kaya Hose'i Naña, Kaya Jules 

Blasini, Kaya Kres Ulder, Kaya Wawa Stoltz, Kaya Wewe Hellburg en Kaya 

Yanchi Boskaljon. 

63 Stemdistrict 63: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Brievengat en de 

wijken Rancho en Schelpwijk, in welk gebied gelegen zijn: Bonamweg, 

Fensohnstraat, Kaya Chipi Chipi, Kaya Karkó, Kaya Kiwa, Kaya Klekonchi, Kaya 

Kokolishi, Kaya Krewchi, Kaya Tapakonchi en Kaya Uster. 

64 Stemdistrict 64: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijken Gaitu en Groot 

Kwartier, de wijken Chango, de Biesheuvel, Matancia bij Groot Kwartier, Soledad 

bij Chango en tegenover Groot Kwartier, in welk gebied gelegen zijn: Brionwerf, 

Cheyennestraat, Comanchestraat, Dr. Henri Fergusonstraat, Emancipatieboulevard, 

Groot Kwartierweg, Incastraat, Kaminda Lora, Kaminda Palomba, Kaminda Para 

Karpinté, Kaya Akoerio, Kaya Chango, Kaya Naiguatá, Kaya Tiriyo, KoningspIein, 

Mantanciastraat, Meeuwweg, Prof. Kernkampweg, Regentesselaan, Rust en 

Burghlaan, Rijkseenheidsboulevard, Schottegatweg-Oost, Snipweg en 

Tamanacostraat. 

65 Stemdistrict 65: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Gaitu en de 

wijken Bever, Bloempot, Buena Vista bij Rust, Groot Davelaar, Klein Bloempot, 

Mahaai, Pos Kabai, Roi Katochi, Urdal, Zeelandia en Zuikertuintje, in welk gebied 

gelegen zijn: Angloweg, Anjelierweg, Aquariusweg, Asteroidenweg, Castorweg, 

Djonora Marthaweg, Eridanusweg, Erieweg, Fransche Bloemweg, Gaitoweg, 

Gladiolenweg, Groot Davelaarweg, Jasmijnweg, Kaminda Michigan, Kaya 

Flamboyan, Kaya Ixora, Kaya Roi Katochi, Kaya Trinitaria, Kaya Tuturutu, Kaya 

Urdal, Lelieweg, Magdalenaweg, Mahaaiweg, Miraweg, Ontarioweg, Orionweg, 

Polarisweg, Poos Cabaaiweg, Resedaweg, Rigelweg, Rooi Catootieweg, Rozenweg, 

Scalaweg, Schout bij Nacht Doormanweg, Schouwburgweg, Siriusweg, 

Trompetbloemweg en Zuikertuintjeweg. 

66 Stemdiatrict 66: Het gebied omvattende de wijken Bloemhof, Boeroendanga, 

Ceritu, Chobolobo, de Hoop bij Sta. Rosa, Girouette, Goede Hoop bij Seru 

Hulanda, Jonchi, Klein Bloemhof, Klein Davelaar, Klein Kwartier, Koedisji, 

Mambre, Popo bij Salinja Ariba, Rust, Rijkenberg, Salinja Ariba bij Stadsrust, Seru 

Hulanda en Toni Kunchi, in welk gebied gelegen zijn: Andromedaweg, 

Arcturusweg, Argusweg, Aurigaweg, Begoniaweg, Bellisimaweg, Ceresstraat, 
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Cybelestraat, Junostraat, Jupiterstraat, Kaya Douwe Zalm, Kaya Drs. Oy Sprock, 

Kaya John Menge, Kaya Jorge Suares, Kaya Panacea, Kaya Papachi Sutherland, 

Kaya Prof. Enrique Ecker, Kaya Toni Kunchi, Kaya Yay Römer, Lyraweg, 

Marsweg, Mercuriusstraat, Neptunusweg, Pallasstraat, Perseusweg, Plutostraat, 

Polluxweg, Rheastraat, Saturnusstraat, Titanstraat en Uranusstraat. 

67 Stemdistrict 67: Het gebied omvattende gedeelten van de wijken Parera en Salinja, 

in welk gebied gelegen zijn: Abattoirweg, Baai Macolaweg, Bankwerkersweg, Berg 

CarmeIweg, Blikslagersweg, Fokkerweg, Goudsmidweg, Juweliersweg, Kaya 

Salinja, Kieermakersweg, Lindberghweg, Loodgietersweg, Marinebasis Parera, 

Metselaarsweg, Nieuwe Pareraweg, Nightingaleweg, Parmentiersweg, Pletterijweg 

en Pijpfittersweg. 

68 Stemdistrict 68: Het gebied omvattende de wijken Arrarat, Batavier, Berg Altena, 

Coco, Koraal Perret, Sint Jago, Sint Jagoberg en een gedeelte van de wijk Parera, in 

welk gebied gelegen zijn: Alto Vistaweg, Arraratweg, Bergstraat, Cochenillestraat, 

Cocostraat, Concordiastraat, Indigostraat, JB. Gorsiraweg, Juana Matheoweg, Kaya 

Gutierrez/Geraldina, Pareraweg, Romulo Betancourt-boulevard, St. Annaweg, St. 

Jagostraat en Versaillesweg. 

69 Stemdistrict 69: Het gebied omvattende de wijken Fleur de Mari, Pietermaai, 

Punda, Scharloo en Zwaan, in welk gebied gelegen zijn: Abraham de Veerstraat, 

Abraham Mendez Chumaceiro bulevar, Amstelstraat, Ansinghstraat, Atjehstraat, 

Bakkerstraat, Bankasteeg, Bargestraat, Batterijstraat, Billitonstraat, Bitterstraat, 

Blauwesteeg, Bloksteeg, Boldinghstraat, Bootsteeg, Borneosteeg, Botersteeg, 

Braksteeg, Breedestraat Punda, Buurtsteeg, Cautinosteeg, Clubsteeg, 

Columbusstraat, Cornelis Berchplein, Damsteeg, Dempelstraat, de Ruyterkade, 

Draaiweg, Drukkerijstraat, Fluitsteeg, Fort Amsterdam, Fort Nassau, Fuikstraat, 

Gouvernementsplein, Groenesteeg, Hanchi Snoa, HandeIskade, Heerenstraat, 

HendrikpIein, Jansteeg, Johan van Walbeeckplein, Julianaplein, Kalksteeg, Kaya 

Jonge Wacht, Kaya Junior Salas, Keukenstraat, Klipsteeg, KIeinesteeg, Koningin 

Wilhelminastraat, Kortestraat, Kuiperstraat, Maanstraat, Madurostraat, 

Middenstraat, Mr. M. F. da Costa Gomezplein, Nassaustraat, Nauwesteeg, 

Nieuwestraat, Passaatstraat, PietermaaipIein, Plaza Jojo Correa, Plaza Piar, 

Prinsenstraat, Roodesteeg, Scharlooweg, Schoonesteeg, Simon Bolivarplein, 

Smallesteeg, Sommeldijkstraat, Stroosteeg, Tafelsteeg, Theaterstraat, 

Trompetsteeg, Trompstraat, van de Brandhofstraat, van Raderstraat, van 

Speykstraat, Vischsteeg, Vliersteeg, Vuursteeg, Waaigatplein, Waaigatsteeg, 

Waaigatstraat, Waterfortstraat, Watersteeg, Werf de Wilde, Werfstraat, Weststeeg, 

Wilhelminaplein, William Leestraat, Windstraat, Wittesteeg, Wolkstraat, 

Woutersplein, Zeesteeg, Zonder vaste woning of verblijf, Zoutsteeg en Zwartesteeg. 

70 Stemdistrict 70: Het gebied omvattende de wijken Cornet, Monte Verde en een 

gedeelte van de wijk Pen, in welk gebied gelegen zijn: Balisteeg, Cantzlaarweg, 

Helenastraat, Lombokstraat, Loostraat, Nuyensweg, Oranjestraat en Soendasteeg. 

71 Stemdistrict 71: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijken Nieuw 

Nederland en Pen, in welk gebied gelegen zijn: Baracoedastraat, Bonitostraat, Den 

Helderstraat, Doradostraat, Drielstraat, Eindhovenstraat, Heerlenstraat, Pater L. 

Jansenstraat, Penstraat, Sittardsstraat, Walcherenstraat, Winterswijkstraat en 

IJmuidenstraat. 

72 Stemdistrict 72: Het gebied omvattende de wijk La Fama en een gedeelte van de 

wijk Cher Asile, in welk gebied gelegen zijn: Arnhemstraat, Cher Asilestraat, 

Deventerstraat, Grebbelinieweg, Maastrichtstraat, Oosterbeekstraat, Puttenstraat, 
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Renkumstraat, Riouwstraat, Roermondstraat, Velpstraat, Venlostraat en 

Zutphenstraat. 

73 Stemdistrict 73: Het gebied omvattende de wijken Cher Asile, Nieuw Nederland 

en Steenrijk, in welk gebied gelegen zijn: Cadzandstraat, Den Haagstraat, Dr. 

Jonckheerstraat, Dr. K. Anslijnstraat, Heelsumstraat, Leidenstraat, Oostburgstraat, 

Piet Kegelstraat, Scheveningestraat, Steenrijkplein, Steenrijkstraat, Vlissingenstraat, 

WageningenpIein, Wageningenstraat, West Kapellestraat en Zusterstraat. 

74 Stemdistrict 74: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Kintjan, in welk 

gebied gelegen zijn: Djadostraat, Elmesstraat, Kaya Adamawa, Kaya Anahuac, 

Kaya Barka, Kaya Darg, Kaya Dekan, Kaya Karst, Kaya Kustbatterij, Kaya Madi, 

Kaya Malvern, Kaya Malwa, Kaya Plateau, Mato Grossostraat, Panoramastraat, 

Poeraristraat en Steengroevestraat. 

75 Stemdistrict 75: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijken Marie 

Pompoen, Steenrijk en Vredenberg bij Kintjan, in welk gebied gelegen zijn: Dr. 

M.J. Hugenholtzweg, Elststraat, Fleerchistraat, Heliconstraat, Hoek van 

Hollandstraat, Makreestraat, Masbangoestraat, Nijmegenstraat, Oberonstraat, 

Periclesstraat, Pernisstraat, Poseidonstraat, Rotterdamweg, Socratesstraat, 

Telamonstraat, Tielstraat en Tritonstraat. 

76 Stemdistrict 76: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Marie Pompoen, 

in welk gebied gelegen zijn: Balaoestraat, Buladóstraat, Carinjitoestraat, 

Corcobástraat, Dolfijnstraat, Dr. M.L. King boulevard, Gepiestraat, Goetoeweg, 

Ladronchistraat, Marie Pompoenplein, Pampanostraat, Picoestraat, Piskechiestraat, 

Prinses Margrietplein, Robekkistraat, Toninostraat en Vredenbergplein. 

77 Stemdistrict 77: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Koraal Specht, in 

welk gebied gelegen zijn: Kaya Fènsu, Kaya Gobi, Kaya Konfó, Kaya Labizjan, 

Kaya Lando, Kaya Pilon, Kaya Poron, Kaya Shèrs, Kaya Stila, Kaya Tati en Kaya 

Tinashi. 

78 Stemdistrict 78: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Koraal Specht, in 

welk gebied gelegen zijn: Kaya Chikuchá, Kaya Djogodó, Kaya Dóri, Kaya Kitoki, 

Kaya Kitrin, Kaya Koto, Kaya Lantera, Kaya Mochila, Kaya Sakadó, Kaya 

Sambarku. 

79 Stemdistrict 79: Het gebied omvattende gedeelten van de wijken Dominguitu, 

Koraal Specht en Vivir Contento en de wijken Bottelier en Sorsaca bij Bottelier, in 

welk gebied gelegen zijn: Amandelweg, Anasaweg, Bereheinweg, Beshiweg, 

Bottelier Kaya A, Danzastraat, Indjuweg, Koraal Specht Str. D, Koraal Spechtweg, 

Luna Parkweg, Mamayaweg, Mamayaweg Str. A, Mamayaweg Str. B, 

Mazurcastraat, Paseo Koraal Specht, Polkastraat, QuadriIlastraat, Schubappelweg 

en Tumbastraat. 

80 Stemdistrict 80: Het gebied omvattende gedeelten van de wijken Dominguitu en 

Jonisberg, de wijken Ben Hoyer en Rozenburg, in welk gebied gelegen zijn: 

Bembeweg, Carawaraweg, Cashuweg, DadeIweg, Dominguituweg, Figoeweg, 

Granaatappelweg, Guiamboweg, Hobaweg, Kalbasweg, Kenepaweg, 

Komkommerweg, Lamoenchiweg, Mamoticaweg, Mispelweg, Papayaweg, 

Patiaweg, Tamarijnweg, Tomatiweg, Trommelstokweg en Warmoesweg. 

81 Stemdistrict 81: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Korporaal, in 

welk gebied gelegen zijn: Appeldamweg, Awakatiweg, Bacobaweg, Bananaweg, 

Bronsweg, Caracasbaaiweg, Caracasbaaiweg lopende van Salinja tot aan de wijk 

Sorsaca bij Bottelier, Ekaksweg, Guyabaweg, Kaminda Aluminio, Kaminda Nikel, 
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Korporaalweg, Larahaweg, Makaprijnweg, Mangoweg, Shimarukuweg en Zinkweg. 

82 Stemdistrict 82: Het gebied omvattende gedeelten van de wijken Dominguitu, 

Vivir Contento en Vredenbeing bij Kintjan, Salinja Abou en Steenmijn, in welk 

gebied gelegen zijn: Apelsinaweg, Architectenweg, Bramendiweg, Bramendiweg 

Str. A, Druifweg, Dr. Willem P. Maalweg, Kaminda Elektrishèn, Kaminda Kalalú, 

Kaminda Taki, Kayudaweg, Kintjanweg, Mecaniciënsweg, Milonweg, 

Monteursweg, Mont Peléstraat, Quillstraat, Salinja Abou Str. A, Salinja Abou Str 

B, Sorsacaweg, Steenmijnweg, Tampanjaweg, Timmermansweg en Vesuviusstraat. 

83 Stemdistrict 83: Het gebied omvattende de wijk Janwé en een gedeelte van de wijk 

Sta. Rosa, in welk gebied gelegen zijn: Cederstraat, Janwéstraat, Kaya Kasha, Kaya 

Wabi, Mahokstraat, Seru Loraweg, Tinweg, Tinweg Str. A, Tulpenboomstraat en 

Zadelboomstraat. 

84 Stemdistrict 84: Het gebied omvattende de wijken Klein Zuurzak, Noord 

Scheinpenheuvel, Roi Santu en Scherpenheuvel en een gedeelte van de wijk 

Sorsaca, in welk gebied gelegen is: Pampunaweg. 

85 Stemdistrict 85: Het gebied omvattende de wijken Brakkeput Abou, Brakkeput 

Ariba, Brakkeput Mei Mei, Caracasbaai, Cas Grandi, Hanenberg,  Jansofat, Jan 

Thiel, Vredenberg bij Jansofat en West Cas Grandi, in welk gebied gelegen zijn: 

Caracasbaaiweg lopende van de wijk Sorsaca bij Bottelier tot Caracasbaai, 

Corosolweg, Kaya Bolo Pretu, Kaya Boyo, Kaya Damasco, Kaya Jan Thiel, Kaya 

Kakiña, Kaya Kala, Kaya Kokada, Kaya Konfeit, Kaya Kuk'i Indjan, Kaya 

Panseiku, Kaya Papilon, Kaya Pepermunt, Kaya Taitai, Kaya Tentalaria, Kaya 

Tèret, Kaya Zjazjimein en Kaya Zjozjoli. 

86 Stemdistrict 86: Het gebied omvattende de wijken Kolontjie, Nabij Vergenoegen, 

Semikok, van Engelen en Vergenoegen bij Kolontjie, in welk gebied gelegen zijn: 

Apollostraat, Boy Ecuryweg, Charles Debrotweg, Dianastraat, Dr. Caprilesweg, Dr. 

Evertszweg, Dr. Jacques Ellisweg, Dr. J. Eykmanweg, Dr. Lensweg, George 

Maduroweg, Jan Haayenweg, Kaya Kolonchi, Kaya Themis, Minervastraat, Sta. 

Rosaweg, Schout bij Nacht van Staverenweg en van Engelen weg. 

87 Stemdistrict 87: Het gebied omvattende gedeelten van de wijken Cas Cora, Costa 

Firme, Damacor, Dienoortje, Francia en Jongbloed, in welk gebied gelegen zijn: 

Ala Blancaweg, BaricageIweg, Blauwduifweg, Blenchiweg, Boebiweg, Cas 

Coraweg, Chonchorogaiweg, Chuchubiweg, DornasoIweg, Erosweg, Flamingoweg, 

Kaminda Aguila, Kanarieweg, Kinikiniweg, Kolibriweg, Pergamaweg, 

Phoenixweg, Pimpiriweg, Reigerweg en Warawaraweg. 

88 Stemdistrict 88: Het gebied omvattende gedeelten van de wijken Jongbloed en 

Oost Jongbloed, in welk gebied gelegen zijn: Ajaxweg, Artemisweg, 

Cassandraweg, Demeterweg, El Grecoweg, Kaya Achilles, Kaya Miguel Suriel, 

Kaya Nechi Pieters, Kaya Noord Jongbloed, Kaya Pachi Jan Bakhuis, Kaya 

Pandellis, Kaya Rafael Hansen, Kaya Terpsichoré en van Goghstraat. 

89 Stemdistrict 89: Het gebied omvattende de wijken Bonam, Liverpool, San Fuego 

en Zuid Bonam, in welk gebied gelegen zijn: Kaya Misa Alegre, Nestorweg, Ronde 

Klipweg en San Fuegoweg. 

90 Stemdistrict 90: Het gebied omvattende de wijken Bakufal, Nabij van Engelen, 

Noord Sapaté, Sapaté en Seru Mangusa en gedeelten van de wijken Costa Firme en 

Jongbloed, in welk gebied gelegen zijn: Hermesweg, Kaya Bigonia, Kaya Koks, 

Kaya Kurtisa, Kaya Noord Sapaté, Kaya Ogete, Kaya Prim, Kaya Rankil, Kaya Seru 

Mangusa, Kaya Sole, Kaya Stifule, Kaya Talon, Kaya ZeiIpla en Thaliaweg. 
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91 Stemdistrct 91: Het gebied omvattende de wijken Kirindongo Abou, Ronde Klip, 

Vetter, Westen Ronde Klip en Zeelandia bij Vetter. 

92 Stemdistrict 92: Het gebied omvattende de wijken Barbouquet, Barica, Clarèt, 

Granbeeuw, Jantie Wever, Labadera, Las Almas, Maravi en omstreken, nabij Sta. 

Rosa en St. Jansberg, in welk gebied gelegen zijn: Benturaweg, Clioweg, 

Daphneweg, Didoweg, Flairaweg, Granbeeuwweg, Kaya Amsterdam, Pasenshiweg 

en Penelopeweg. 

93 Stemdistrict 93: Het gebied omvattende de wijken Abrahamsz, Cocorie, Esperanza 

bij Miguelito, Koraal Partier, Koraal Tabak, Miguelito, Popo bij Abrahamsz, Rust 

en Vrede bij Ma Louisa, Sta. Catharina, Theresa, Zuid Abrahamsz en Zuid Popo, in 

welk gebied gelegen zijn: Kaya Abrahamsz, Kaya Aron, Kaya Brassavola, Kaya 

Cattleya, Kaya David, Kaya Epidendrum, Kaya Ipsea, Kaya Isaak, Kaya Jonas, 

Kaya Josua, Kaya Laelia, Kaya Lycaste, Kaya Moises, Kaya Nathan, Kaya 

Oncidium, Kaya Orkidia, Kaya Sagaria, Kaya Samuel, Kaya Schomburgia. Kaya 

Vander, Koraal Partier Kaya A, - Kaya B, - Kaya C en - Kaya D. 

94 Stemdistrict 94: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Sta. Rosa en de 

wijk Esperanza bij Herst, in welk gebied gelegen zijn: Acaciastraat, Aloestraat, 

Cadushistraat, Cadushistraat Kaya A, Katunastraat, Kaya Acacia, Kaya Brasia, 

Kaya Bromelia, Kaya Datu, Kaya Infrou, Kaya Kuihi, Kaya Milon di Seru, Kaya 

Pita, Kaya Sentebibu, Kaya Teku, Kaya Tuna, Kaya Uñagatu, Olijfistraat, Pitastraat 

en Wayacástraat. 

95 Stemdistrict 95: Het gebied omvattende de wijken Herst, Noord Sta. Rosa, Oost 

Sta. Rosa, Rust en Vrede bij Tucacas, in welk gebied gelegen zijn: Bentaweg, 

Bongoweg, Kitaraweg, Maracaweg, TriangeIweg en Winiweg. 

96 Stemdistrict 96: Het gebied omvattende de wijken Jan Boos, Kent U ZeIf, Kwartje, 

Libie, Ma Louisa en St. Thomas. 

97 Stemdistrict 97: Het gebied omvattende de wijken Beurs, Chinchó, Juan Luis, 

Mijn Wensch, Oudewater, Seru Pretu bij Juan Luis, Soledad bij Janboos, Sosiegu 

bij Montanja en Weto. 

98 Stemdistrict 98: Het gebied omvattende de wijken Chinchó, Chikitu, Choloma, Sin 

Pensar, West Chinchó Grandi en Zuid Choloma. 

99 Stemdistrict 99: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Montanja di Rey 

en de wijk Welgelegen bij Montanja. 

100 Stemdistrict 100: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Montanja di 

Rey en de wijk Kathoentuin, in welk gebied gelegen zijn: Atemisiaweg, 

Basorapretuweg, Bragadushiweg, Bruscaweg, Camaliaweg, Chimichimiweg, 

Cocólodeweg, Kaya Reinir Bor, Klasmulatoweg, Kruis-Bloemweg, Lamungrasweg, 

Macuráweg, Mampurituweg, Mehoranoweg, Oreganoweg, Romangelweg, 

Saúcoweg, Seneblaweg, Stakamahachiweg, Tanchiweg, Tebenkweg, Watakeliweg 

en Welensaliweg. 

101 Stemdistrict 101: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Montanja Abou 

en de wijken Hoenderberg en Lang Leven, in welk gebied gelegen is: Kaya 

Langulé. 

102 Stemdistrict 102: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Montanja Abou 

en de wijk Caracas, in welk gebied gelegen zijn: Kaya Balerian, Kaya Beròm, Kaya 

Choromí, Kaya Dalpega, Kaya Ehémber, Kaya Girasol, Kaya Janten, Kaya Mabi, 

Kaya Otaheiti, Kaya Rosamarein, Kaya Ruda, Kaya Salvia, Kaya Stòki, Kaya 

Wandu, Kaya Yerba Bueno, Kaya Yerba di Hole en Kaya Yerba di Sangura. 
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103 Stemdistrict 103: Het gebied omvattende de wijken Nieuwpoort, Sabana Craz en 

Santa Barbara, in welk gebied gelegen is: Weg naar Fuik. 

104 Stemdistrict 104: Het gebied omvattende de wijken Duivelsklip, Fuik, Oostpunt, 

Oranjeberg, Sabana Baca, Seru Blancu, Seru Grandi en Seru Machu. 

105 Stemdistrict 105: Het gebied omvattende een gedeelte van de wijk Montanja di 

Rey en de wijk Welgelegen bij Montanja. 

106 Stemdistrict 106: Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou 

 

 

§ 5 HOOFDSTEMBUREAU 

 

Artikel 21 

 

1. De stemming door de leden van het hoofdstembureau bij het nemen van beslissingen ter 

uitvoering van de landsverordening geschiedt bij hoofdelijke stemming.  

2. Elk lid is bevoegd zijn stem te motiveren. 

3. De voorzitter legt de voorstellen voor besluitvorming zo mogelijk schriftelijk voor aan de 

leden van het hoofdstembureau, met dien verstande dat er een redelijke termijn ter 

bestudering van de voorstellen wordt geboden alvorens over deze moet worden besloten. 

 

 

§ 6 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 

 

Artikel 22 

 

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Kiesbesluit Curaçao. 

 

 

Artikel 23 

 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

Publicatieblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2012. 

 

 

Gegeven te Willemstad, 11 september 2012 

          F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG 

 

 
De Minister van Bestuur, 
Planning en Dienstverlening, 
      C.A. TRINIDAD 
 
 

 Uitgegeven de 14
de

 september 2012 

 De Minister van Algemene Zaken, 

               G.F. SCHOTTE 
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NOTA VAN TOELICHTING bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 

11
de

 september 2012, ter uitvoering van de artikelen 11, zesde lid, 13, zevende lid, 15, vijfde lid, 

17, 20, 23, eerste lid, onderdeel A, 24, derde lid, 25, 27, 33, 35, 38 eerste lid, 41, tweede lid, 49, 

tweede lid, 52, zesde lid, 53, derde lid, 72, derde lid, 84, 90, 93, eerste, tweede en vierde lid, 94, 

104, 116, 119 en 138 van het Kiesreglement Curaçao
2
 (Kiesbesluit Curaçao). 

 

Algemeen deel 

 

Met ingang van 10 oktober 2010 is het Kiesreglement Curaçao in werking getreden. Het 

Kiesreglement is een organieke landsverordening, omdat de totstandkoming ervan voortvloeit uit 

artikel 48 van de Staatsregeling van Curaçao. In dat artikel geeft de grondwetgever de opdracht 

om alles wat verder het kiesrecht of de verkiezingen betreft bij landsverordening te regelen. 

Dit besluit betreft de regeling van die aspecten van de organisatie van de verkiezing van de leden 

van de Staten, die door de wetgever in het Kiesreglement aan de regering zijn opgedragen. Er 

zijn ook aspecten die aan de minister zijn opgedragen. Bijvoorbeeld de vaststelling van de 

kleuren waar politieke groeperingen uit kunnen kiezen voor hun aanduiding, maar ook de 

aanwijzing van de stemlokalen. 

Het systeem ter regeling van de verkiezing bestaat dan uit de regeling in de Staatsregeling van 

Curacao, het Kiesreglement, onderhavig besluit en de Kiesbeschikking. 

Onderhavig besluit is totstandgekomen in een zeer kort tijdsbestek met het oog op de 

tussentijdse verkiezingen uitgeroepen voor 19 oktober 2012 in verband met het besluit van de 

Gouverneur om over te gaan tot ontbinding van de Staten
3
. Bepalingen met betrekking tot het 

gebruik van stemmachines zijn dan ook vooralsnog niet opgenomen. 

Bij de uitvoering van het Kiesreglement Curaçao zijn ook praktische knelpunten geconstateerd. 

De belangrijkste welke de te gebruiken stembussen betreft. Hoewel het Kiesreglement in detail 

voorschrijft aan welke eisen een stembus dient te voldoen, is het gelet op de zeer korte periode 

waarin de verkiezing dient te worden georganiseerd, niet uitvoerbaar om deze stembussen aan te 

schaffen. Bij de verkiezing zal dan ook gebruik worden gemaakt van de stembussen zoals 

gehanteerd bij de laatste verkiezing van de leden van de eilandsraad van het eilandgebied 

Curaçao. 

De regeling bestaat uit het besluit zelf en een groot aantal bijlagen. Elke bijlage omvat een 

model van een formulier of procesverbaal. Het gebruik van deze formulieren en 

processenverbaal wordt voorgeschreven door het Kiesreglement. De toelichting in het 

artikelsgewijs deel is dan ook noodzakelijkerwijs beperkt. 

 

Advies Raad van Advies 

 

Op 6 september 2012 (RvA no. RA/29-12-LB) heeft de Raad advies uitgebracht. Het advies is 

voor zover relevant verwerkt in het ontwerp. Voorstellen van de Raad die betrekking hebben op 

modellen die reeds zijn gebruikt in het proces van de verkiezing zijn niet overgenomen. De 

artikelen in het landsbesluit waar deze modellen worden voorgeschreven treden immers met 

terugwerkende kracht in werking en dienen te worden vastgesteld zoals ze zijn gebruikt.  

 

 

 

                     
2
 Bijlage d behorende bij de Eilandsverordening vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao 

(A.B. 2010, no. 87). 
3
 Landsbesluit van 3 augustus 2012. 
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Financiële consequenties 

 

Aan de vaststelling van onderhavig besluit zijn in principe geen kosten verbonden. De kosten 

worden gemaakt pas wanneer er een verkiezing dient te worden georganiseerd. De kosten voor 

het organiseren van verkiezingen worden op het begrotingsjaar gereserveerd waarop de 

verkiezing plaatsvindt. De begroting voor de Statenverkiezing van 27 januari 2010 bedroeg om 

en nabij Naf. 1 miljoen guldens. Hierbij werd nog gebruik gemaakt van stemmachines. Bij de 

verkiezing voor de eilandsraad van Curaçao werd een bedrag ad. Naf.1,2 miljoen guldens 

begroot.  

Voor de komende verkiezing van 19 oktober 2012 is een begroting vereist van plus minus Naf. 

1,5 miljoen. Het verschil van Naf. 300.000 is toe te schrijven aan communicatiekosten (Naf. 

100.000) en extra kosten (Naf. 200.000) die noodzakelijkerwijs gemaakt worden in verband met 

de waarborging van de openbare orde op de dag der verkiezing. Deze kosten zullen aan het 

Ministerie van Justitie worden vergoed.  

Het bedrag van Naf. 1.5 miljoen wordt door middel van een begrotingswijziging overgeschreven 

van de begrotingspost Onvoorziene uitgaven (199501.4771) naar de post Commissies 

(120407.4464).  

 

Artikelsgewijs deel  

 

Artikel 1 is toegevoegd ter vereenvoudiging van de formulering van de artikelen in het besluit. 

Hoewel het voor de hand ligt dat de artikelen van dit besluit dienen ter uitvoering van het 

Kiesreglement, verdient het de aanbeveling in onderhavige regeling zelf een uitdrukkelijke 

verwijzing naar de hoofdregeling op te nemen.  

 

Artikel 8 

In artikel 8 wordt uitvoering gegeven aan artikel 41, tweede lid, van de landsverordening. In het 

eerste lid is de verplichting opgenomen om een oproepingskaart aan elke kiesgerechtigde uit te 

reiken. In het tweede lid is het vaststellen van de vorm en de inrichting van deze kaart 

gedelegeerd aan de regering. In artikel 8, tweede lid, is geregeld in welke kleur de 

oproepingskaart wordt vervaardigd. Hoewel strikt genomen het vaststellen van de kleur van de 

oproepingskaart geen deel uit maakt van de vorm noch de inrichting, maakte het vaststellen van 

de kleur jaar en dag deel uit van het model van de oproepingskaart gehanteerd door het 

eilandgebied Curaçao. De kleur van de oproepingskaart die als vaste praktijk in het verleden is 

gebruikt voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad van het eilandgebied Curaçao en de 

leden van de Staten van de Nederlandse Antillen, heeft een neutrale kleur. Deze kleur is 

neergelegd in het besluit, alsmede het te gebruiken papier. 

 

Artikel 19 

In artikel 19, onderdeel f, is een algemene omschrijving opgenomen van het lokaal waar het 

hoofdstembureau zitting houdt. Deze omschrijving is anders dan de overige lokalen waar een 

lijst kan worden ondersteund, algemeen geformuleerd aangezien op basis van artikel 13, vierde 

lid, van de landsverordening de minister het lokaal aanwijst. Het toekennen van deze 

bevoegdheid aan de minister impliceert dat het een besluit betreft dat aan verandering 

onderhevig kan zijn. Ten einde te voorkomen dat deze flexibiliteit in feite wordt beperkt door 

opname van een specifiek adres in het besluit, is gekozen voor een algemene omschrijving. Door 

verwijzing naar de beschikking van de minister wordt de belanghebbende naar de juiste 

vindplaats gedirigeerd. De beschikking waar naar wordt verwezen in de Kiesbeschikking zal ook 

in het Publicatieblad zal worden opgenomen ter ondersteuning van de openbaarheid rondom het 
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proces van de verkiezing van de leden van de Staten. 

 

Artikel 25 

Voor de indeling van het land in stemdistricten is gebruik gemaakt van de indeling gehanteerd 

door het eilandgebied Curaçao. Ingevolge artikel 34 van het Nederlands-Antilliaans 

Kiesreglement was de indeling in stemdistricten gedelegeerd naar de eilandelijke wetgever, die 

deze indeling bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen diende vast te stellen. 

 

Artikel 20 

In artikel 20 wordt een regeling gegeven voor de procedure voor stemming door het 

hoofdstembureau. In het artikel wordt neergelegd dat leden van het hoofdstembureau hoofdelijk 

stemmen en dus hun stem mondeling uitbrengen. Voor zover mogelijk dienen de besluiten te 

worden ondersteund door schriftelijke stukken. Wat een redelijke termijn zal zijn bij een bepaald 

besluit is afhankelijk van de situatie. In bepaalde gevallen zal moeten worden volstaan met een 

leespauze van bijvoorbeeld tien minuten, terwijl in andere gevallen een langere termijn kan 

worden aangehouden. 

Natuurlijk zullen er besluiten zo nodig genomen moeten worden zonder schriftelijke 

voorbereiding. Voor zover deze besluiten vereist zijn op basis van het Kiesreglement schrijft de 

landsverordening het gebruik van processen-verbaal voor. De modellen voor deze verplichte 

processen-verbaal zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit. 

 

Artikel 23 

Aangezien het Kiesbesluit nog niet tot stand was gekomen vóór de termijn waarin de 

voorbereiding van de kandidaatstelling was begonnen, is noodgedwongen gebruik gemaakt van 

formulieren benodigd voor het opstellen van de kandidatenlijsten, die nog niet waren 

vastgesteld. Voor de vaststelling van deze formulieren wordt voorgesteld aan de regeling 

terugwerkende kracht te verlenen tot en met 1 augustus 2012. Hierbij doet zich de complicatie 

voor dat de formulieren zijn uitgebracht met een opmaak die zich niet verhoudt met het 

Kiesreglement. Specifiek geldt dat het hoofdstembureau niet bevoegd is formulieren vast te 

stellen of uit te geven. Artikel 15, eerste lid, van het Kiesreglement regelt dat de formulieren 

kosteloos verkrijgbaar zijn bij het bevolkingsregister. De bevoegdheden van het 

hoofdstembureau liggen op het gebied van de uitvoering en niet op het gebied van de wetgeving.  

Niet is geconstateerd dat de waarborgen van de burgers zijn geschaad door het opmaken van de 

formulieren zoals aan de politieke groeperingen uitgereikt. Voor toekomstige verkiezingen 

zullen de formulieren neutraal worden opgemaakt naar het model vastgesteld bij onderhavig 

besluit. 

 

 

       Willemstad, 11 september 2012 

       De Minister van Bestuur, 

       Planning en Dienstverlening, 

                 C.A. TRINIDAD 
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Model 1  

 

Verzoek tot aanvulling of verbetering kiezersregister 
(art. 10, eerste lid, van het Kiesreglement Curaçao) 

(Vrij van zegel en andere heffingen ex art. 137 Kiesreglement Curaçao) 

 

 Aan de heer Rechter van het Gerecht in eerste aanleg van Curacao,  

Ondergetekende
1
  …………………………………………………………… geboren te 

…………………………….. de ……………………………………………….. wonende op Curaçao aan het 

adres ……………………………………………………………………………………….. verzoekt hierbij 

aanvulling/verbetering van het ingevolge artikel 5 van het Kiesreglement Curaçao in het 

land Curaçao bijgehouden kiezersregister, in verband met het navolgende:  

- dat immers verzoeker/verzoekster 
*
 

 

 

Dit gedeelte invullen indien het verzoek een ander dan de verzoeker betreft: 

- dat immers
1
 ………………………………………………………………………. 

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

wonende in het land Curaçao aan het adres …………………………………….. 

 

 

- hoewel kiezer ingevolge artikel 3 van het Kiesreglement Curaçao niet van de 

uitoefening van het kiesrecht is uitgesloten ingevolge artikel 4 van het 

Kiesreglement Curaçao, niet in het kiezersregister is opgenomen; 

 

- hoewel geen kiezer ingevolge artikel 3 van het Kiesreglement Curaçao niettemin 

in het kiezersregister is opgenomen; 

 

- hoewel van de uitoefening van het kiesrecht uitgesloten ingevolge artikel 4 van 

het Kiesreglement Curaçao, niettemin in het kiezersregister is opgenomen; 

 

dat ter staving van het vorenstaande nog wordt aangevoerd 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 
2
…………………………………………………. 

3
…………………………………………………. 

                                                 
* 
doorhalen hetgeen niet van toepassing is  

1
 naam en voornamen voluit 

2
 dagtekening 

3
 handtekening 
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Model 2 

     

       Lijst van kandidaten van de politieke groepering:1)  

      
(art. 15 Kiesreglement Curaçao)

 
  

      

Lijst van kandidaten voor de op ………………… te houden stemming ter verkiezing van de leden van de 

Staten, 

ingeleverd door   

wonende op Curaçao 

aan het adres   

      

Nr. Voorletters Datum van 

  
Naam 

 of voornamen geboorte 
Woonplaats Adres 

1           

2           

3           

4           

5 enz. 

(zie art. 22, tweede lid, 

van het Kiesreglement 

Curaçao) 

        

      

      

 

1)
 De aanduiding van de politieke groepering zoals die op de wettelijk 

voorgeschreven wijze is geregistreerd (art. 25 lid 2 sub f. van het Kiesreglement 

Curaçao).  

      

 Bij deze lijst worden overgelegd:    

 

a) de verklaring van bewilliging van iedere kandidaat te stellen op vastgestelde formulieren 

(indien de kandidaat zich in het buitenland bevindt, is deze verklaring niet aan enig 

formulier gebonden en kan zij ook telegrafisch geschieden); 

 

b) een verklaring dat iedere kandidaat kiesgerechtigde is ingevolge artikel 36, tweede lid, van 

het Kiesreglement Curaçao; 

 

c) een schriftelijke verklaring dat een bedrag van f. 2.000,-- ingevolge artikel 24, eerste lid, van 

het Kiesreglement Curaçao is gestort ten kantore van de Ontvanger (n.v.t. op de 

kandidatenlijsten van de politieke groeperingen die voldoen aan het bepaalde in artikel 24,  

vierde lid); 

d) een zwart-wit foto van 4 bij 6 cm, gevende een duidelijk en goedgelijkend beeld van de 

hoogst geplaatste kandidaat. 
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Model 2a  
 

Ondersteuningsbiljet 
(artikel 19, zesde lid, van het Kiesreglement Curaçao) 

 

 

 
NAAM VAN DE 

POLITIEKE GROEPERING 

 NAAM VAN DE EERSTE 

KANDIDAAT 
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Model 3 
 

Verklaring van bewilliging in de kandidaatstelling 
(art. 23, lid 1, onder A, van het Kiesreglement Curaçao) 

    

 De ondergetekende 
1)

   

 wonende te
2) 

 
  

, 

verklaart 

    

 1
ste

 dat het hem/haar bekend is, dat hij/zij voorkomt op de volgende lijst van kandidaten 

       voor de op …………………………... te houden verkiezing van de leden van de Staten. 
    

Nr. Voorletters of 

  
Naam 

voornamen 
Woonplaats 

1       

2 
      

3 
      

4 
      

5 enz 
(art. 22 lid 2 Kiesreglement 

Curaçao) 
    

    

    

    

    

 2de dat hij/zij bewilligt in zijn/haar kandidaatstelling op die lijst.  

    

  
3)

 ……………………………………….……………..  

  
4)

 ……………….……………………………………..  

     

    

 
1)

 naam en voorletters of voornamen;   

 

2)
 woonplaats en adres (straat en 

huisnummer);   

 
3)

 dagtekening;   

 
4)

 handtekening.   
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Model 4 
 

Verklaring betreffende ontvangst van de retributie 
(art. 24, tweede lid, van het Kiesreglement Curaçao) 

(Vrij van zegel en andere heffingen ex art. 137 Kiesreglement Curaçao) 

 

De Ontvanger  ..................................................................................... verklaart, dat op 

heden .............................................................................. een bedrag van tweeduizend 

gulden (f. 2.000,--) ingevolge artikel 24, eerste lid, van het Kiesreglement Curaçao is 

gestort. 

door 
1)

 ........................................................…............................................……................ 

wonende aan 
2)

 ........................................................…...........................................……...... 

op naam van 
1)

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

wonende aan 
2)

 .......................................................…........................................................ 

 

wiens naam voorkomt in het kiezersregister van Curaçao, in verband met de verkiezing  

van de leden van de Staten, waarvoor de stemming zal plaats hebben op ……………………. 

 

       De Ontvanger voornoemd, 

 3)
  ………………………………….. 

 

 

 

 

____________________ 

 

1)  naam en voorletters 

2)  adres 

3)  handtekening 
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Model 5 
 

 

Procesverbaal van de zitting van het hoofdstembureau 

tot het onderzoeken van ingeleverde kandidatenlijsten 
(art. 25 en 35 van het Kiesreglement Curaçao) 

 

 

 Het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de Staten van 

Curaçao heeft in het daarvoor aangewezen lokaal zitting genomen op …………………………  

om …………… uur. 

 

De voorzitter heeft ter tafel gebracht de hierna te vermelden op 

………………………… bij het door de voorzitter aangewezen lid van het hoofdstembureau 

ingeleverde ……… lijsten van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Staten, 

waarvoor de stemming zal plaatshebben op …………..……..: 

 

a) een kandidatenlijst met …….  namen, met als eerste kandidaat  ………………. 

…………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………. 

b) enz. 

 

Bij het overeenkomstig artikel 25 van het Kiesreglement Curaçao ingestelde 

onderzoek is ten aanzien van de ingeleverde kandidatenlijsten geen/de volgende 

verzuimen, bedoeld in artikel 25, tweede lid van dat Kiesreglement, gebleken.
1
 

 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2) enz. 

 

Aan de inleveraar/inleveraars dezer lijst/lijsten zal overeenkomstig artikel 25, 

tweede lid, bericht worden gegeven van bovenvermeld(e) verzuim/verzuimen met 

vermelding dat dit/deze binnen drie dagen kan/kunnen worden hersteld ten burele van 

het hoofdstembureau. 

 

Ten aanzien van de overige hiervoren vermelde ingeleverde lijsten van kandidaten 

is van geen verzuimen als bedoeld in artikel 25, tweede lid van het Kiesreglement 

Curaçao gebleken. 

 

Gedaan op Curaçao, ……………………  
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______________________       _____________________ 

…………………………..          …………………………. 

(voorzitter)                                   (plv. voorzitter, tevens lid) 

 

 

 

 

______________________        _____________________ 

…………………………..         ………………………….. 

(lid)            (lid) 

 

 

 

 

______________________     

…………………………..                    

(lid)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Indien geen verzuimen geconstateerd zijn, vervalt hetgeen verder op dit formulier voorkomt. Indien wel 

verzuimen zijn gebleken, dan dient hier de lijst of lijsten ten aanzien waarvan zulks het geval is, met 

aanduiding van de aard der verzuimen vermeld te worden. 
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Model 6 
 

 

Procesverbaal van de zitting van het hoofdstembureau ter beslissing over 

de geldigheid der ingeleverde lijsten van kandidaten en over het 

handhaven van de daarop voorkomende kandidaten 
(art. 27 en 35 Kiesreglement Curaçao) 

 

 

 Het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de Staten van 

Curaçao heeft in het daarvoor aangewezen lokaal zitting genomen op ……………………… 

om ……….. uur, teneinde te beslissen over de geldigheid van de op …………………….. 

ingeleverde lijsten van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Staten, 

waarvoor de stemming zal plaats hebben op …………………….., alsmede over het 

handhaven van de daarop voorkomende kandidaten. 

 

 Bij het overeenkomstig artikel 25 van het Kiesreglement Curaçao gehouden 

onderzoek is ten aanzien van de ingeleverde lijsten geen/de volgende verzuimen, 

bedoeld in artikel 25, tweede lid van het Kiesreglement, gebleken.
1
  

 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2) enz. 

  

Nadat hiervan overeenkomstig artikel 25, tweede lid, van het Kiesreglement 

Curaçao aan de desbetreffende inleveraar/inleveraars der lijst/lijsten mededeling is 

gedaan, is/zijn ten aanzien van de navolgende lijst/lijsten en binnen de daarvoor in 

artikel 25, derde lid, van het Kiesreglement Curaçao gestelde termijn, het verzuim/de 

verzuimen hersteld: 

 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2) enz. 

 

   Krachtens artikel 28 van het Kiesreglement Curaçao werd/werden de volgende 

lijst/lijsten ongeldig verklaard, op grond van de daarbij vermelde omstandigheid:
2
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1) ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2) enz. 

 

Daarna werd/werden krachtens artikel 29, tweede lid, van het Kiesreglement 

Curaçao van de hierna te noemen lijst/lijsten de volgende kandidaat/kandidaten 

geschrapt op grond van de daarbij vermelde omstandigheid: 

 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2) enz. 

 

 

Krachtens artikel 29, eerste en tweede lid, van het Kiesreglement Curaçao zijn 

wel/geen kandidaten geschrapt op grond van de daarbij vermelde omstandigheid:
3
 

 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2) enz 
 

 

Mitsdien heeft het hoofdstembureau de volgende lijsten met de daarbij 

vermelde kandidaten geldig verklaard: 

a. 

 

Nr. 

Naam Voorletters of 

voornamen 

Datum van 

geboorte 

Woonplaats 

 

Adres 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 

enz 
     

 

b. enz. 
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Door de in het zittingslokaal aanwezige kiezers zijn geen/de volgende bezwaren 

ingebracht: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
 

 

Gedaan op Curaçao, ………………….. 

 

______________________         _____________________ 

…………………………..         ………………………….  

(voorzitter)                                    (plv. voorzitter, tevens lid) 

 
 

 

___________________________         _________________________ 

…………………………….          …………………………. 

(lid)            (lid) 
 

 

 

 

______________________     

…………………………..         

(lid)         

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Indien geen verzuimen zijn geconstateerd, vervalt de volgende alinea. Indien er wel verzuimen zijn 

gebleken zoals hier bedoeld, dan wordt (worden) hier vermeld de lijst (of lijsten) ten aanzien waarvan 

zulks het geval is met aanduiding van de aard der verzuimen. 
2
 Indien geen lijsten ongeldig worden verklaard, vervallen de woorden: “op grond van de daarbij vermelde 

omstandigheid” en de aanduiding 1), 2), enz. 
3
 Indien geen kandidaat wordt geschrapt, vervalt deze alinea en de aanduiding 1), 2), enz. 
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Model 7  
 

 

Procesverbaal van de zitting van het hoofdstembureau 

voor het nummeren van de lijsten van kandidaten 
(art. 33 en 35 Kiesreglement Curaçao) 

 

 

 Het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de Staten van 

Curaçao heeft zitting genomen in het daarvoor aangewezen lokaal op ……………………….. 

om ……….. uur, teneinde overeenkomstig artikel 33 van het Kiesreglement Curaçao de 

ingeleverde, geldig verklaarde lijsten van kandidaten voor de verkiezing van de leden 

van de Staten, waarvoor de stemming zal plaatshebben op ………………….., te nummeren. 

 

De voorzitter brengt ter tafel …………..  geldig verklaarde lijsten van kandidaten.  

 

Door loting wordt toegekend:  

 

 

Nummer 1 (één) 

aan de lijst van kandidaten, waarop als eerste kandidaat voorkomt:  

 ……………………………………………………………………………….. 

 

Nummer 2 (twee) 

enz. 

 

Aan lijst nummer 1 (één), waarvoor een opgave van voorkeur voor de kleur 

………………………. is ingediend, is deze kleur toegekend. 

 

Aan lijst nummer 2 (twee), enz.  

 

Aan lijst nummer …………………………., waarvoor geen opgave van voorkeur voor een 

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

 

Aan lijst nummer ……………………………, enz. 

 

Naar het oordeel van de ondergetekenden voldoet ook de nieuwe foto, 

voorstellende de hoogst geplaatste kandidaat van lijst nummer …….. niet aan de in 

artikel 23, eerste lid, onder D, van het Kiesreglement Curacao gestelde eisen op grond 

waarvan het hoofdstembureau heeft beslist, dat de lijst nummer ….. zonder foto wordt 

afgedrukt.
1
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Er zijn door de in het zittingslokaal aanwezige kiezers geen /de volgende bezwaren 

ingebracht: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

 

Gedaan op Curaçao, …………………….. 

 

 

 

 

______________________        _____________________ 

…………………………..         ………………………….  

(voorzitter)                                    (plv. voorzitter, tevens lid) 

 
 

 

 

___________________________          _________________________ 

…………………………….           …………………………. 

(lid)        (lid) 
 

 

 

 

______________________     

…………………………..        

(lid)             

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Indien de gestelde foto’s aan de in artikel 23, eerste lid, onder D, van het Kiesreglement Curaçao 

gestelde eisen hebben voldaan, vervalt deze alinea. 
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Model 8 
 

Oproepingskaart 
(art. 41, eerste lid, van het Kiesreglement Curaçao) 

 

    

 

Curaçao 

Oproeping voor de stemming ter 

verkiezing van de leden van de Staten 

 

op vrijdag …………………… 

 

          

……….
1
   .………………….

2
    …………

3
 

 

 

………………………….
4
 

………………………….
5
 

 

………………………….
6, 7

 

…………………………..
8
 

…………………………..
9
 

 

Stemlokatie: ………………….
10

 

…………………..
11

 

Nr. Stemdistrict: …………
3
 

 

Zitting: 8:00 A.M. – 7:00 P.M.
 12

 

Legitimatiebewijs verplicht 
13

 

 
_________________ 
1: Het nummer, waaronder de kiezer in het bij de stemming te bezigen afschrift van of uittreksel uit het 

kiezersregister voorkomt. 

2: persoonsnummer 

3: nummer van het stemdistrict waartoe de kiezer behoort 

4: naam 

5: voornamen 

6: geslacht 

7: geboortedatum 

8: geboorteplaats en land 

9: adres 

10: stemlokaal 

11: adres stemlokaal voor het stemdistrict 

12: de dag en de uren waarop de stemming plaatsvindt 

13: een mededeling dat een legitimatiebewijs benodigd is. 
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Model 9 
 

Afschrift van of uittreksel uit het kiezersregister 
(art. 49, tweede lid, van het Kiesreglement Curaçao) 

 

 

Kiezerslijst van Curaçao voor de te houden Statenverkiezing op ………….(datum)   Pagina … 

 
Vlgnr ID-nummer Naam, 

voornamen 

Gs Geb. datum Geboorteplaats/land Adres Paraaf Vlgnr 

 

Stemdistrict No: .., …………… (stemlokaal) 

                                 …………… (adres stemlokaal) 

 

1        1 

2        2 
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Model 10 

Staat van inlichtingen 
(art. 52, zesde lid, van het Kiesreglement Curaçao) 

 

 

 De kiezer stemt door met potlood rood te maken één (en niet meer dan één) wit 

stipje, geplaatst in het stemvak vóór de naam van de kandidaat zijner keuze. 

 

 Wanneer de kiezer zich bij het invullen van zijn stembiljet vergist, geeft hij dit 

aan de voorzitter van het hoofdstembureau terug. Deze verstrekt hem op zijn verzoek 

éénmaal een nieuw stembiljet. 

 

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

stembiljet in te vullen. 

 

De kiezer vouwt het stembiljet op zodanige wijze dicht, dat de namen der kandidaten 

niet zichtbaar zijn en begeeft zich daarmede onverwijld naar het stembureaulid, gezeten 

in de onmiddellijke nabijheid van de stembus. De kiezer toont – alvorens het stembiljet 

in de stembus te steken – aan evengenoemd stembureaulid de buitenzijde van het 

stembiljet waarop de handtekening van de voorzitter van het hoofdstembureau 

voorkomt. 

 

Van onwaarde zijn de stembiljetten: 

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

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

- waarop de kiezer zijn 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 handtekening van de 

voorzitter van het hoofdstembureau. 

 

Onder bijvoegingen worden niet begrepen punten, strepen, vlekken, 

nagelindrukken, vouwen, scheuren, gaten en vlekken. 
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Model 11 
 

Stembiljet 
(art. 53 van het Kiesreglement Curaçao) 

 

STEMBILJET voor de stemming ter verkiezing van de leden van Staten op ……………… dag 

………………………20…. 

 

Curaçao 

 

(en zo vervolgens in volgorde 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 één rij of naar keuze in meer rijen onder elkaar.) 

 

De kiezer stemt door met potlood op één van de kandidatenlijsten rood te maken één (en niet 

meer dan één) wit stipje, geplaatst in het stemvak vóór de naam van de kandidaat zijner keuze. 

Het stembiljet wordt zo dicht gevouwen, dat de namen der kandidaten niet zichtbaar zijn.  

_____________ 
1: Hier de foto van de op ieder der lijsten hoogst geplaatste kandidaat af te drukken 

2: Hier de afkorting van de naam der politieke groepering vermelden 

3: Hier het nummer van iedere lijst te vermelden 

4: Hier de kleuropdruk, welke aan iedere lijst is toegekend, af te drukken 

 

(Achterzijde) 

(aan deze zijde de handtekening van de voorzitter van het hoofdstembureau zoveel malen te drukken, dat zij, hoe het 

stembiljet ook wordt gevouwen, geheel of ten dele zichtbaar blijft) 
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Model 12 
 

Procesverbaal van de geschorste zitting van het stembureau 
(art. 72, tweede lid, van het Kiesreglement Curaçao) 

 

 

Curaçao       Stemdistrict nr. ……………. 

 

Dag der stemming: …………………………………………………………………….. 

 

 

Verkiezing van de leden van de Staten. 

 

 

A. Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen des voormiddags te 

……………….…… uur. 

 

B. Op de tafel van het stembureau zijn neergelegd: 

 

a. een exemplaar van het Kiesreglement Curaçao en de ter uitvoering daarvan 

uitgevaardigde regelingen; 

b. een uittreksel uit het kiezersregister, bevattende een genummerde opgave van 

de kiezers, die in dit stemdistrict bevoegd zijn aan de stemming deel te nemen. 

 

C. Vastgesteld is, dat de stembus ledig was. Na sluiting van de stembus is deze verzegeld 

zodanig dat deze niet meer te openen is zonder de zelfklevende bedrukte 

verpakkingstape, met als bedrukking het wapen van het land Curaçao, te verwijderen of 

weg te snijden.  

 

D. Het stembureau heeft het/de verzegelde pak/pakken met stembiljetten geopend 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 voorzitter/leden en 

plaatsvervangende leden van dit stembureau, die tot een ander stemdistrict 

behoren, hebben bij dit stembureau aan de stemming deelgenomen: 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGE bij het Kiesbesluit Curaçao (P.B. 2012, no. 56) 

 18 

 

 

 

Naam en voornamen 

 

Nummer van het 

stemdistrict waartoe de 

kiezer behoort 

Nummer, waaronder de 

kiezer in het uittreksel 

voorkomt 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

 

G. De navolgende kiezers die, op straffe van het bepaalde bij art. 134 van het 

Kiesreglement Curaçao verplicht waren het aan hen uitgereikte stembiljet aan te 

nemen of terug te geven, omdat zij na waarschuwing de wettelijke voorschriften 

omtrent de stemming vervat o.m. in de art. 64 en 67 van het Kiesreglement Curaçao 

niet opvolgden of weigerden het stembiljet in de stembus te steken, hebben aan 

deze verplichting niet voldaan: 

 

 

Naam en voornamen 

 

Nummer, waaronder de 

kiezer in het uittreksel 

voorkomt 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



BIJLAGE bij het Kiesbesluit Curaçao (P.B. 2012, no. 56) 

 19 

 

 

H. De voorzitter van het stembureau heeft te …………….. uur verklaard, dat naar de 

bevinding van het stembureau wanorde in het stembureau of zijn toegangen de 

behoorlijke voortgang der stemming onmogelijk maakte. De stemming is daarop 

geschorst en tot de volgende dag, de ………………………………. des voormiddags 8 uur 

verdaagd. 

 

Onmiddellijk daarop is in tegenwoordigheid der in het stembureau aanwezige 

kiezers de stembus verzegeld met de verpakkingstape met het wapen van het land 

Curaçao, waarna aan de deur van het stembureau een kennisgeving is bevestigd, dat 

de stemming is geschorst en verdaagd tot de volgende dag des voormiddags 8 uur. 

 

I. Het stembureau heeft in afzonderlijke pakken en enveloppen gesloten: 

 

a) de sleutels, waarmee 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 de verpakkingstape, met als zegel het wapen van 

het land Curaçao. 

 

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

verrichtingen geen/de volgende bezwaren ingebracht: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

K. In de samenstelling van het stembureau is geen/zijn de volgende verandering(en) 

voorgekomen: 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

Gedaan op Curaçao,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

______________________        _____________________ 

…………………………..         ………………………….  

(voorzitter)                                    (plv. voorzitter, tevens lid) 

 
 

 

 

___________________________         _________________________ 

…………………………….          …………………………. 

(lid)           (lid) 
 

 

 

 

______________________        

…………………………..         

(lid)            
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Model 14 
 

Procesverbaal van de zitting van het stembureau 
(art. 84 Kiesreglement Curaçao) 

 

 
Curaçao       Stemdistrict nr. ……………. 

 

Dag der stemming: ……………………………………………………….. 

 

 

Verkiezing van de leden van de Staten. 

A. Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen des voormiddags te 

……………….…… uur. 

 

 

B. Op de tafel van het stembureau zijn neergelegd: 

 

a. een exemplaar van het Kiesreglement Curaçao en de ter uitvoering daarvan 

uitgevaardigde Landsbesluiten; 

b. een uittreksel uit het kiezersregister, bevattende een genummerde opgave van 

de kiezers, die in dit stemdistrict bevoegd zijn aan de stemming deel te nemen. 

 

 

C. Vastgesteld is, dat de stembus ledig was. Na sluiting van de stembus is deze verzegeld 

zodanig dat deze niet meer te openen is zonder de zelfklevende bedrukte 

verpakkingstape, met als bedrukking het wapen van het land Curaçao, te verwijderen of 

weg te snijden.
1
 

 

D. Het stembureau heeft het/de verzegelde pak/pakken met stembiljetten geopend en 

vastgesteld, dat de beginvoorraad stembiljetten bedraagt: 

……………………………………………………… 

 

E. De stemming
2
 heeft des voormiddags te acht uur een aanvang genomen. 

 

F. De hierna te noemen, bij de opening van de zitting fungerende voorzitter/leden en 

plaatsvervangende leden van dit stembureau, die tot een ander stemdistrict behoren, 

hebben bij dit stembureau aan de stemming deelgenomen: 

 

 

 

 Nummer van het Nummer, waaronder 
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Naam en voornamen 

 

stemdistrict 

waartoe de 

kiezer behoort 

de kiezer in het 

uittreksel voorkomt 

   

   

   

   

   

   

   

 

(Aantal invullen bij I. sub. a) 

  

 

 

G. De navolgende kiezers die, op straffe van het bepaalde bij art. 134 van het 

kiesreglement verplicht waren het aan hen uitgereikte stembiljet aan te nemen of terug 

te geven, omdat zij na waarschuwing de wettelijke voorschriften omtrent de stemming 

vervat o.m. in de art. 64 en 67 van het kiesreglement niet opvolgden of weigerden het 

stembiljet in de stembus te steken, hebben aan deze verplichting niet voldaan: 

 

 

Naam en voornamen 

 

Nummer, waaronder de kiezer 

in het uittreksel voorkomt 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(Aantal invullen bij J. sub. e)  
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H. De stemming heeft geduurd tot des namiddags 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 stemlokaal of aan de deur daarvan aanwezige 

kiezers is nog gelegenheid geboden hun stem uit te brengen. Nadat de laatste dezer 

kiezers aan de stemming heeft deelgenomen, is de stembus verzegeld. 

 

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 kiezersregister tellen het aantal kiezers bij wiens naam 

 geen paraaf is gesteld) 

 

 De aantallen onder b en c moeten bedragen    ……………. 
 (Dit is het aantal kiesgerechtigden in uw stemdistrict) 

 

J. AANTALLEN STEMBILJETTEN 

 

a.  Beginvoorraad stembiljetten      …………….. 
 (het onder D vastgestelde aantal)      

 

b.  Eindvoorraad ongebruikte stembiljetten    …………….. 
 (overgehouden stembiljetten) 

 

c. Aantal uitgereikte stembiljetten     …………….. 
 (op “turflijst voor uitgereikte stembiljetten” tellen) 

 

d. Aantal teruggeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten  ……………. 
 (onbruikbaar gestempelde stembiljetten tellen) 

 

e.  Aantal stembiljetten van kiezers, die geweigerd 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 stembiljetten   

 …………… 
 (op “turflijst voor de in de stembus gestoken stembiljetten” tellen) 
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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 ontvangst 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 bedoeld onder B sub b. het totale aantal der daarop 

gestelde parafen vermeld en is dit door het stembureau ondertekend. 

 

N. Tenslotte zijn in afzonderlijke pakken en enveloppen gesloten: 

 

f) de niet gebruikte stembiljetten; 

g) de teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten; 

h) de ingeleverde oproepingskaarten; 

i) het uittreksel uit het kiezersregister. 

 

Deze pakken zijn daarna verzegeld met de verpakkingstape, met als zegel het wapen 

van het land Curaçao. 

 

O. Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de voornoemde 

verrichtingen geen/de volgende bezwaren ingebracht: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

P. Onmiddellijk na het verzegelen der pakken (na een tijdruimte van ………………………… 

gedurende welke het stembureau het stemlokaal niet heeft verlaten en stembus onder 



BIJLAGE bij het Kiesbesluit Curaçao (P.B. 2012, no. 56) 

 25 

zijn toezicht heeft gehouden) is de stembus geopend.
4
 De stembiljetten zijn dooreen 

gemengd 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. 

 

R. Het stembureau heeft overeenkomstig artikel 80 van het Kiesreglement Curaçao van 

onwaarde verklaard: 

 

a.  Andere stembiljetten dan die, welke volgens het Kiesreglement 

 Curaçao of zijn uitvoeringsvoorschriften mogen worden gebruikt ……………… 

      

b.  Stembiljetten, waarop in geen stemvak het witte stipje is rood  

gemaakt (blanco stembiljetten; hieronder worden tevens 

begrepen stembiljetten, die uitsluitend punten, strepen, vlakken, 

nagelindrukken, vouwen, scheuren, gaten en vlekken bevatten ……………… 
 

c. Stembiljetten, waarop in meer dan één stemvak het witte stipje 

is rood gemaakt       ……………… 
  

d. Stembiljetten, waarop de kiezers hun stem hebben uitgebracht 

anders dan met rood potlood      ……………… 
 

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, welke niet zijn voorzien van de voorgeschreven  

 handtekening        ……………… 
  

        (optellen) + 

 

Het totale aantal ongeldige stemmen bedraagt    ………………  

 

 

 

 

De reden van ongeldig verklaring en van twijfel over de geldigheid, almede de beslissing 

daaromtrent zijn ten aanzien van elk in aanmerking komend stembiljet door de 

voorzitter onmiddellijk bekend gemaakt. Voor zoveel dit door een der aanwezige kiezers 

is verlangd, zijn de biljetten getoond. 

S. Het stembureau heeft vervolgens vastgesteld, dat: 
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a.  Het aantal in de stembus
5
 aangetroffen stembiljetten bedraagt 

(zie onder P)         ………………  

b. Het totale aantal ongeldige stembiljetten bedraagt 

(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 der politieke groepering) 

 

Nr. Naam Voorletters of voornamen Aantal stemmen 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7 

enz. 
   

Gezamenlijk aantal der op de lijst uitgebrachte stemmen  

 

Lijst nr. 2 enz.
6
 

 

U. Door de in het 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 stembureau aanleiding het volgende op te merken: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

V. Vervolgens zijn op de wijze, voorgeschreven in artikel 82, tweede, derde en vierde lid 

van het Kiesreglement Curaçao, in afzonderlijke pakken gesloten: 

 

a. de van onwaarde verklaarde stembiljetten;  

b. de geldige stembiljetten. 

 

Deze pakken zijn daarna verzegeld met de verpakkingstape, met als zegel het wapen van 

het land Curaçao. 

 

W. In de samenstelling van het stembureau is geen/zijn de volgende verandering(en) 

voorgekomen: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

Gedaan op Curaçao, …………………. 

 

______________________        _____________________ 

…………………………..         …………………………. 

 (voorzitter)                                    (plv. voorzitter, tevens lid) 
 

___________________________          _________________________ 

…………………………….          ………………………. 

(lid)           (lid) 
 

 

 

______________________     

…………………………..      

(lid)            
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1
 Ingeval de stemming na schorsing hervat is, hierna te vermelden: de zegels der stembus, welke bij de 

geschorste stemming gebezigd en vóór de aanvang der hervatte stemming door de voorzitter aan het 

stembureau ter beschikking is gesteld, zijn bij onderzoek geschonden/ongeschonden bevonden. 
2
 Wanneer het betreft een stemming, welke 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 betreft een stemming, welke de vorige dag is geschorst, wordt tweemaal in plaats van 

“stembus” gelezen: “stembussen”, en in plaats van “is” gelezen: “zijn”. 
5
 Wanneer het betreft een stemming, welke de vorige dag is geschorst, wordt in plaats van “stembus” 

gelezen “stembussen”. 
6
 In te vullen ten aanzien van iedere lijst in de volgorde van de nummers der lijsten zowel het aantal der 

op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen als het totaal aantal uitgebrachte stemmen. 
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Model 15 
 

 

Procesverbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het 

vaststellen van de uitkomst der stemming 
(art. 90 van het Kiesreglement Curaçao) 

 

 

Procesverbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het vaststellen van de 

uitkomst der stemming in het land Curaçao gehouden op ………………. ter verkiezing van 

de leden van de Staten. 

 

Het hoofdstembureau heeft in het daartoe aangewezen lokaal zitting genomen 

des voormiddags te 10.00 uur. 

 

Het hoofdstembureau heeft ten aanzien van iedere lijst, in de volgorde van de 

nummers, vastgesteld het aantal stemmen op ieder der kandidaten uitgebracht en het 

stemcijfer van de lijst. 

 

De voorzitter heeft bekendgemaakt, dat de aldus verkregen uitkomsten luiden: 

 

 

Lijstnr. 1 

Aanduiding van de groepering: ………….. 

 

Namen en voorletters of voornamen der kandidaten Aantal stemmen 

  

  

  

  

  

  

  

enz.  

Stemcijfer  

 

 

Lijstnr. 2 

enz. 
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Door de in het zittingslokaal aanwezige kiezers zijn geen/de volgende bezwaren 

ingebracht:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 (Ingeval bij het vaststellen van de uitkomst der stemming bezwaren rijzen, welke 

aanleiding geven tot een nieuwe opneming der stembiljetten, hetzij uit alle, hetzij uit 

één of meer stemdistricten, te vermelden het daartoe strekkend, met redenen omkleed 

besluit. Voorts vermelden, dat de verzegelde pakken, bedoeld in artikel 82 van het 

Kiesreglement Curaçao geschonden of ongeschonden zijn bevonden en zijn geopend; 

dat de inhoud is vergeleken met de processen-verbaal der stembureaus.  

 Bij de nieuwe opneming te volgen model 15. 

 Eindelijk het resultaat der vergelijking mede te delen en de uitkomst der 

stemming bekend te maken als boven is aangegeven). 

 

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

ander dit procesverbaal opgemaakt. 

 

Gedaan op Curaçao,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

______________________        _____________________ 

…………………………..         …………………………. 

 (voorzitter)                                    (plv. voorzitter, tevens lid) 

 
 

___________________________         _________________________ 

…………………………….          …………………………. 

(lid)           (lid) 
 

 

______________________         

…………………………..   

(lid)        
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Model 16 
 

 

Procesverbaal van de gekozenverklaring van leden van de Staten 

wanneer op de kandidatenlijst(en) evenveel kandidaten 

voorkomen als er plaatsen te vervullen zijn 
(art. 93, eerste lid, van het Kiesreglement Curaçao) 

 

Curaçao 

 

 

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

Staten zijn ingeleverd de navolgende lijst(en) van 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(en) tezamen voorkomen ……………………… kandidaten, 

terwijl eenzelfde aantal plaatsen te vervullen is, verklaart het hoofdstembureau alle 

kandidaten gekozen tot lid van de Staten, te weten: 

 

naam voorletters of voornamen 
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Gedaan op Curaçao,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

______________________        _____________________ 

…………………………..         ………………………….  

(voorzitter)                                    (plv. voorzitter, tevens lid) 

 
 

 

 

___________________________         _________________________ 

…………………………….          …………………………. 

(lid)            (lid) 
 

 

 

 

______________________     

…………………………..     

(lid)         
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Model 17 
 

 

Procesverbaal van de gekozenverklaring van leden van de Staten 

wanneer slechts één lijst is ingeleverd met meer kandidaten dan 

er plaatsen zijn te vervullen 
(art. 93, tweede lid, van Kiesreglement Curaçao) 

 

Curaçao 

 

 

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

Staten is ingeleverd één geldige kandidatenlijst, waarop de volgende kandidaten 

voorkomen: 

 

nr. naam voorletters of 

voornamen 

datum van 

geboorte 

woonplaats adres 

1.      

2      

3      

4      

5 enz.      

 

 

Aangezien ……………………… plaatsen te vervullen zijn, verklaart het hoofdstembureau 

gekozen tot lid van de Staten: 

 

 

naam voorletters of voornamen 

  

  

  

  

  

 

Gedaan op Curaçao,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

______________________        _____________________ 

…………………………..         ………………………….  

(voorzitter)                                    (plv. voorzitter, tevens lid) 
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___________________________         _________________________ 

…………………………….          …………………………. 

(lid)           (lid) 
 

 

 

______________________     

…………………………..      

(lid)        
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Model 17a 
 

 

Procesverbaal van de gekozenverklaring van leden van de Staten 

wanneer ten gevolge van het ongeldig verklaren van 

kandidatenlijsten slechts één geldige lijst is overgebleven met 

meer kandidaten dan er plaatsen zijn te vervullen  
(art. 93, tweede lid, van het Kiesreglement Curaçao) 

 

Curaçao 

 

 

 Het hoofdstembureau stelt vast, dat ten gevolge van het ongeldig verklaren van 

de navolgende 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 navolgende kandidaten.  

 

nr. naam voorletters of 

voornamen 

datum van 

geboorte 

woonplaats adres 

1.      

2      

3      

4      

5 enz.      
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Aangezien ………………………….. plaatsen te vervullen zijn, verklaart het hoofdstembureau 

gekozen tot lid van de Staten: 

 

 

naam voorletters of voornamen 

  

  

  

  

  

 

 

 

Gedaan op Curaçao,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

______________________        _____________________ 

…………………………..         ………………………….  

(voorzitter)                                    (plv. voorzitter, tevens lid) 

 
 

 

 

___________________________         _________________________ 

…………………………….          …………………………. 

(lid)           (lid) 
 

 

 

 

______________________        

…………………………..      

(lid)            
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Model 18 
 

 

Procesverbaal 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  
(art. 93, vierde lid, van het Kiesreglement Curaçao) 

 

Curaçao 

 

 

 Het hoofdstembureau stelt vast, dat ten gevolge van 

…………………………………………….
1
 

2
 op de geldige lijst(en) tezamen nog slechts voorkomen 

de navolgende 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. 
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Aangezien op deze lijst(en) slechts ………………………….. kandidaten voorkomen, 

terwijl ………………………….. plaatsen te vervullen zijn, verklaart het hoofdstembureau dat 

niemand is gekozen.  

 

 

Gedaan op Curaçao,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

______________________        _____________________ 

…………………………..         ………………………….  

(voorzitter)                                    (plv. voorzitter, tevens lid) 

 
 

 

 

___________________________         _________________________ 

…………………………….          …………………………. 

(lid)           (lid) 
 

 

 

______________________     

…………………………..        

(lid)         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
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, wordt het vervolg van dit procesverbaal gelezen: geen 

geldige lijst is overgebleven en verklaart mitsdien, dat niemand is gekozen. 



BIJLAGE bij het Kiesbesluit Curaçao (P.B. 2012, no. 56) 

 39 

Model 19 
 

Besluit van het hoofdstembureau tot vaststelling van de uitslag 

der verkiezing van de leden van de Staten 
(art. 94 van het Kiesreglement Curaçao) 

 

 

 

Curaçao; datum stemming ……………………. 

 

I. VASTSTELLING VAN DE KIESDELER 

 

Op de verschillende lijsten en de daarop geplaatste kandidaten zijn uitgebracht de 

volgende aantallen stemmen: 

 
Aanduiding van de groepering: ………….. 

Lijstnr. 1 

 

Volgnummer 

kandidaten 

volgens lijst 

Naam en voorletters of voornamen der 

kandidaten 

Aantal stemmen op iedere 

kandidaat 

1        

2        

3        

4        

5 enz.        

 Stemcijfer       

 

Aanduiding van de groepering: ………….. 

Lijstnr. 2 

enz. 

 
Blijkens de bovenstaande gegevens bedraagt de som der stemcijfers van de lijsten:  ……. 

Aangezien 21 plaatsen te vervullen zijn bedraagt de kiesdeler, bedoeld in artikel 95 van 

het Kiesreglement Curaçao: 

………..:…………. = ………. 
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II. VERDELING VAN DE PLAATSEN OP DE LIJSTEN 
 

Bij deling van de kiesdeler op de stemcijfers der lijsten worden verkregen de volgende 

quotiënten: 

 

Lijstnummer Stemcijfer Quotiënt 

1        

2        

3        

4        

5 enz.        
 

 

Overeenkomstig artikel 95, derde lid, van het Kiesreglement Curaçao wordt aan elke lijst 

toegekend het aantal plaatsen, aangewezen door het boven verkregen quotiënt. 

 

Derhalve zijn toegekend ……… plaatsen, terwijl te vervullen zijn 21 plaatsen, zodat nog 

te vervullen blijven ……… plaatsen. 

 

Overeenkomstig artikel 96 van het Kiesreglement Curaçao wordt van de alsnog te 

vervullen plaatsen achtereenvolgens één toegekend aan:
1
 

 

Lijstnummer Gemiddeld aantal stemmen per toegekende plaats 

1  

2  

3  

4  

5 enz.  

 

 
Mitsdien zijn van de 21 te vervullen plaatsen toegekend aan:  

 

Lijstnummer Aantal plaatsen 

1  

2  

3  

4  

5 enz.  
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III. AANWIJZING VAN DE GEKOZEN KANDIDATEN 

 

 

Aanduiding van de groepering: …………………………… 

Lijstnr.: ……………………. 

Plaatsen: …………………… 

 

Het stemcijfer van deze lijst bedraagt: ……… 

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

 

De aantallen stemmen verkregen door de kandidaten dezer lijst bedragen, na 

overdracht der stemmen overeenkomstig artikel 98, tweede lid, van het Kiesreglement 

Curaçao: 

 

Naam en voorletters of voornamen der 

kandidaten in de volgorde waarin zij op 

de lijst zijn geplaatst
2
 

 

Aantal stemmen door iedere kandidaat 

verkregen 

       

       

       

       

       

       

 

Dientengevolge zijn op deze lijst gekozen:  

 

Naam en voorletters of voornamen der gekozenen adres 

  

  

  

  

  

 

Lijstnr.: ……………………. 

Plaatsen: …………………… 

enz. 

(De verdere lijsten worden achtereenvolgens op gelijke wijze behandeld.) 
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IV. VASTSTELLING VAN DE UITSLAG 

 

 

Het hoofdstembureau verklaart gekozen tot leden van de Staten: 

 

Naam en voorletters of voornamen der gekozenen in 

alfabetische volgorde 

adres 

  

  

  

  

  

 

V. RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDATEN 

 

Ter voldoening aan artikel 103 van het Kiesreglement Curaçao heeft het 

hoofdstembureau ten aanzien van iedere daarvoor in aanmerking komende lijst de 

daarop voorkomende kandidaten als volgt gerangschikt: 

 

Aanduiding van de politieke groepering: …………… 

Lijstnr. …….. 

 

Naam en voorletters of voornamen der 

kandidaten  

Aantal stemmen door iedere kandidaat 

verkregen 

       

       

       

       

       

 

(Hierbij niet vermelden de naam van een overleden kandidaat.) 

 

 

Aanduiding van de politieke groepering: …………… 

Lijstnr. …….. 

enz. 

 

(De verdere lijsten worden achtereenvolgens op gelijke wijze behandeld.) 
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Gedaan op Curaçao,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

______________________        _____________________ 

…………………………..         …………………………. 

 (voorzitter)                                    (plv. voorzitter, tevens lid) 

 
 

 

 

___________________________         _________________________ 

…………………………….          …………………………. 

(lid)           (lid) 
 

 

 

 

______________________     

…………………………..        

(lid)        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1
 Indien het bepaalde in de laatste volzin van het eerste lid of het bepaalde in het tweede lid van artikel 96 

van het Kiesreglement Curaçao toepassing vindt, wordt één en ander hier vermeld. 
2
 Indien een kandidaat overleden is wordt dit hier vermeld. 
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Model 20 
 

 

Procesverbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het bekendmaken 

van de uitslag der verkiezing van de leden van de Staten 
(art. 104 van het Kiesreglement Curaçao) 

 

 

Curaçao; datum stemming …………………………. 

 

 

Het hoofdstembureau heeft in het daartoe aangewezen lokaal zitting genomen op 

……….. des voormiddags te ……. uur. 

 

 

De voorzitter heeft bekendgemaakt, dat bij besluit van het hoofdstembureau van ……….. 

zijn gekozen verklaard tot leden van de Staten: 

 

 

Namen en voorletters of voornamen der gekozenen in 

alfabetische volgorde 

Adres 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Er zijn door de in het lokaal aanwezige kiezers geen/de volgende bezwaren ingebracht:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

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

ander dit procesverbaal opgemaakt. 

 

Gedaan op Curaçao,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

______________________        _____________________ 

…………………………..         ………………………….  

(voorzitter)                                    (plv. voorzitter, tevens lid) 
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___________________________         _________________________ 

…………………………….          …………………………. 

(lid)           (lid) 
 

 

 

______________________     

…………………………..      

(lid)        
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Model 21 

 

Procesverbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het 

opnieuw vaststellen van de uitslag der verkiezing  
(art. 116, eerste lid, van het Kiesreglement Curaçao) 

 

Curaçao, 

 

 

 Procesverbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot gekozenverklaring van 

…………………………………….
1
 lid (leden) van de Staten, nodig geworden door de beslissing van 

de Staten tot niet-toelating als lid van …………………………………….. (naam en voorletters), op 

grond dat het hoofdstembureau de uitslag der verkiezing onjuist heeft vastgesteld. 

 

 Het hoofdstembureau heeft in het daartoe aangewezen lokaal zitting genomen op 

……………………………………………, des ………………. 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 der verkiezing onjuist heeft vastgesteld, voor zover 

betreft …………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

 Het hoofdstembureau is voor zoveel nodig overgegaan tot hernieuwde vaststelling 

van de uitslag der verkiezing en hernieuwde rangschikking van de niet-gekozen kandidaten, 

één en ander met inachtneming van de beslissing van de Staten.  
2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 Door de in het zittingslokaal aanwezige kiezers zijn geen/de volgende bezwaren 

ingebracht: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

In tegenwoordigheid van allen, die zich in het zittingslokaal bevonden, is van het één en 

ander dit procesverbaal opgemaakt. 

 

Gedaan op Curaçao,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

                                                 
1
 Aantal leden invullen. 

2
 Hier overnemen het toepasselijke gedeelte uit model 19 of 20. 
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______________________        _____________________ 

…………………………..         ………………………….  

voorzitter)                                    (plv. voorzitter, tevens lid) 

 
 

 

 

___________________________        _________________________ 

…………………………….        …………………………. 

(lid)           (lid) 
 

 

 

 

______________________     

…………………………..         

(lid)        
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Model 22 
 

Besluit van de voorzitter van het hoofdstembureau tot 

gekozenverklaring van een lid van de Staten, noodzakelijk 

geworden door het niet aannemen der verkiezing door een 

kandidaat 
(art. 119 van het Kiesreglement Curaçao) 

 

 

De voorzitter van het hoofdstembureau; 

 

 

Gezien het bij hem/haar op ………….. ingekomen schrijven van …….. 

……………………………………………….., houdende mededeling dat hij zijn/zij haar verkiezing 

tot lid van de Staten niet aanneemt
3
; 

Overwegende: 

- dat …………………………………… niet binnen de termijn, gesteld in artikel 108, 

tweede lid van het Kiesreglement Curaçao heeft meegedeeld dat hij zijn/zij haar 

verkiezing tot lid van de Staten aanneemt, zodat hij/zij geacht wordt de 

verkiezing niet aan te nemen
4
; 

- dat blijkens het besluit van het hoofdstembureau van  …………………………………, 

………..……………………………………… was gekozen verklaard op lijst nr. ………; 

- dat ingevolge het bepaalde in artikel 120 (en artikel 121) van het Kiesreglement 

Curaçao de volgende kandidaat (kandidaten) buiten rekening wordt (worden) 

gelaten op grond van de daarbij vermelde omstandigheden: 

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

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

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

- dat blijkens de in artikel 103 van het Kiesreglement Curaçao geregelde 

volgorde op lijst nummer ….. thans voor verkiezing in aanmerking komt 

………………………………………………………………………. 

-  Verklaart mitsdien ……...………………………………………………………. 

…………………………………………… gekozen tot lid van de ………………………… 

 

 

Gedaan op ………………………. 

 

 

….……………….., voorzitter

                                                 
3
 Indien dit geval niet van toepassing is, vervalt deze alinea. 

4
 Indien dit geval niet van toepassing is, vervalt deze alinea 
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Model 22a 
 

Besluit van de voorzitter van het hoofdstembureau tot 

gekozenverklaring van een lid van de Staten, noodzakelijk 

geworden doordat een plaats in dat college is opengevallen of 

zal openvallen 
(art. 119 van het Kiesreglement Curaçao) 

 

 

De voorzitter van het hoofdstembureau; 

 

 

Gezien het bij hem/haar op ………….. ingekomen schrijven van de 

…..……………………………………………….., houdende mededeling dat 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Overwegende: 

- dat blijkens het besluit van het hoofdstembureau van de  

…………………………………, ………..……………………………………… was gekozen op lijst nr. 

………; 

- dat ingevolge het bepaalde in artikel 120 (en artikel 121) van het 

Kiesreglement Curaçao de volgende kandidaat (kandidaten) buiten rekening 

wordt (worden) gelaten op grond van de daarbij vermelde omstandigheden: 

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

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

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

... 

- dat blijkens de in artikel 103 van het Kiesreglement Curaçao geregelde 

volgorde op lijst nummer ….. thans voor verkiezing in aanmerking komt 

…………………………………………… 

-  Verklaart mitsdien ……...………………………………………………………. 

…………………………………………… gekozen tot lid van de Staten. 

 

Gedaan op ………………………. 

 

 

….……………….., voorzitter 
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Model 22b 
 

 

Besluit van de voorzitter van het hoofdstembureau tot 

gekozenverklaring van een lid van de Staten, noodzakelijk 

geworden door het niet toelaten van een kandidaat als lid 
(art. 119 van het Kiesreglement Curaçao) 

 

 

De voorzitter van het hoofdstembureau; 

 

 

Gezien het bij hem/haar 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 hoofdstembureau van 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………was gekozen verklaard op lijst nummer 

……………….. 

- dat ingevolge het bepaalde in artikel 120 (en artikel 121) van het 

Kiesreglement Curaçao de volgende kandidaat (kandidaten) buiten rekening 

wordt (worden) gelaten op grond van de daarbij vermelde omstandigheden: 

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

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

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

- dat blijkens de in artikel 103 van het Kiesreglement Curaçao geregelde 

volgorde op lijst nummer ….. thans voor verkiezing in aanmerking komt: 

…………………………………………… (naam en voorletters of voornamen);  

Verklaart mitsdien …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… gekozen tot lid van de 

………………………… 

 

Gedaan op ………………………. 

 

 

….……………….., voorzitter 

 
*** 
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