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Proces-verbaalvan een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht
De verkiezing van de leden van het Hoogheemraadschap van Delfland
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoog heemraadschap van Delfland

'1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

Adres/locate slembureau Oag [,4aand

L3b D

2c,73
openinsslÍden (van - tot)

c I oa
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.o

Daq Maand Openrngsirjden (van - tot)Adres/localie stembuÍeau

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

WanneeÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaï Trid (van - lol)

t<,

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

{De telling vond in het stemlokaal plaats.

D De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie

r<

o

1re tL'€( JZ50C ií o3 3ct

o_1Dalum:

t

[-T-t

[-T-t
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2. Aanwezigheid stembureauleden

SHIFT í:

ti-r-il-]
Frfl

Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bij de zitting aanwezig was

Aanwezig op h€l stembureau

Dag Maand )aat

ftc r

SHIFT 2:

Vooíletteís Achlernaam

Vrves«

cj
os
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bi A, B en C
Tel bij D de aantallen bi elkaar op.

Aantal geld ige stempassen

Aantal qeldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kieze AS

Aantal geld ige kiezerspassen

26,t

c ()

Tolaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

B ]6

\o<-t

4. Aantal uitgebrachte stemmen

O

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten ()

Íotaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H )

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelik aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.

E ?
F 3

o

3. Aantal toegelaten kiezers

D

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelik zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H).

Vul híeronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

H
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ls er een verschil tussen het aantaltoegelaten kiezars (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
@bnek 4, onderdeel H)?

jí.nee s Ga dan door naar rubriek 6,
E lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilietlen er ziin meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hiercndet het aanlal kear dal de ondeístaande siluaties zich hebben vooÍgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgeÍeikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vsnneld hiarondor de ande@ ved<laingan an het eanlal keet dal daze situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er ziin minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilretten er minder ziin geteld

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dal eÍ een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat eÍ een andere verklaring is voor het verschil
(venneld hierondor do andeÍë veÍklaingen en hot aantal keer dal deze slualiès zich hebben voogedaan)

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal ultgebrachte stemmen

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Veftnelc! hioíonder het aantal keer dal do onde6taancle siluatios zich hebben voorgedaan.

Aantal keren dat er geen verklaÍing is voor het verschil
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau is moeiliik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaal van de telling is onjuist.

Leg alle bezwarcn van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het slembureau het niet eens ,s mel de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

@tgpi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zin niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Etgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lm atig hede n en bijzonderheden

6. Bezwaren van kiezers

7. Onregelmatlghedenofbiizonderheden
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8. Stembureauleden aanwezig bii de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zin
Dat zijn in elk gevalde voorzitter en minimaaltwee andere slembureauleden.

U k,t h
Namsn slembuíeauleden

o

öo \ae2c. ,1

o

@!gp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeNolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

2

3 S. 7 )-oo,rmnr^

4

5

6

7

I Ctr ícoxe
2
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9. Ondertekeningstembureauleden(proces-verbaal)

Alle stembureauleden die aanwezig zijn bij de telling plaatsen in deze rubriek hun handtekening.
Het proces-verbaal wordt minimaal door de voorzitter en twee andere stembureauleden ondedekend.

Í5 o3 Lo Z1 z3b o
Tild

o

o

Datum

llandtekening voorzilleí ->

Handlekening

Handtekenin9 telleÍs

Dag Maand Jàar

1

4

5

6

7

1

Cl*u
2
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal

Dee[ B

In te vullen door het tetteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Tettafetnummer

6.e.2

Naam

Tafe[leider

Tafelcontroleur

Coördinator telha[
(bij tetverschitten)

o

5 0 I

o,,(. /e /«r- &,izz

{t. H[1-."i,o.u1 M
I

Hoogheemraadschap van Delfland



Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea u Jo 'l
aaníev./t 32,Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in)

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifielijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal lot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

A 2.6,
B

o c o

1. Aantal toegelaten kiezers

3o

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vaslgesleld door het gemeentelijk slembureau/stembureau voor hel
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

E 2er

G ()

a Hea totaalaantal getelde stembiljetlen ( Ë + F + G = H )

'Telv@r dit onderdeel de aanlallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

F

3re

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

A Ja. Ga verder met rubriek 4

tr N6e, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

of minder is geteld, en neem de verklaÍingen over. Ga daama verder met rubriek 4.

Pagina 2 van 17

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van
het stembureau).

.16

o

H

4

tr N6e, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembuÍeau als volgt
vastgesteldi

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige kiezeÍspassen (pas oÍn le stemmen in andere gemeente)

4.2

8.2

c.2

Het aantal tot de stemming toegelalen kiezers door het gemeenteliih
stembureau. Íel op! ( A.2 + B-2 + C.2 = D.2 )

ts het aantal toegelaten kiezers (D.2) en hel aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

o.2

o
R Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal gelelde slembiljetten. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verkJaring zijn.

Mogelirke verklaringen voor het verschil
VeÍmeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hierondet de andero veíklaringen en hoa vaak eí spake van was)

Hoe vaak is eÍ geen verklaring voor het verschil?

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)
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§ Nee

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden

verzegeld en oveÍgebracht naaÍ het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één of twee.)

Zie volgende pagina's.

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere veÍkiezing aangetroffen?

C Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewUzen/kiezerspassen van de verkiezing van

5. Aantal stemmen per lijst en per kandldaat
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Ouwendiik,
P (Peter) (m)

_/ 3
2urgu.

F (Fadime) (v)

3Vuijk.
B (Ronald) (m)

2
4Dekker,

Fl. (Bosemarijn) (v)

5van Bruggen
J (Hans) (m)

6Waasdorp,
L (8art) (m)

7Keísten-
Van Diik,
M B. íMartiin) (m)

28de Jong,
J (Jantien) (v)

Ivan Hulten.
M. (Maurits) (m)

10Lohmann.
PA G. (Paul)(m)

Lijst 1 VVD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandldaalnummer
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3 I1Zandstra.
L. (Lobke) (v)

2Kiela,
P (Peteo (m) 5

7 Z
3van Dijk,

A G. (Alvin)(m)

6
4Herjs,

M.L.M (Mariska)(v)

5Teerink,
S J.w.P (Seo (Ín)

6Meijdam,
B J (Johan) (m)

7Appel,
D.J. (Deb) (v)

,)

8van Aníaad.
A M. (Ton) (m)

9Nooídt2ij,
H. (Hilde) (v)

/
10Bouzanga,

PS R. (Paul)(m)

/
11Solleveld.

S.D (SteÍanie)(v)

12de Wreede.
U (Ulla) (v)

/ o
13Boedhoe,

N A (Naushad) (m)

,)
.2í)

14Wiegman,
A.G. (Aad) (m)

15de Vries,
K.G. (Klaas) (m)

16van Hiilckama Vlieg
E.E. (Elsbeth) (v)

17Hombergen
L Pl.M. (Leon)(m)

Liist 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met hel laatste cijíer.

Pag. ó van 17
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Naam kandidaat &
kendidaetnummel



Lijst 3 Water Natuurlijk

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Vissers.
M (Marcel) (m)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

26van Arkel.
D J (Dnk Jan) (m)

Geerling,
M PW. (Mathijs) (m)

28Flappeí,
A.S.J. (Ate)(m)

29van Poelgeest
G (Geert) (m)

30Bell,
M.W (Marcel) (m)

7 2
2Jenniskens.

A.M.F. (Annemiek)(v)

Opdam,
I B.M. (lde) (m) r

I4Wiibenga,
A (Anneke) (v)

van der Veer.
8. (Bart) (m)

van Eeuwijk,
N,l. (t\4athijs)(m)

5

6

I7Cliteur.
T S.M. (Tàlis) (v)

IBoholl.
A.A.M. (ïneke) (v)

/
Akbar,
M A. (Amit) (m)

LJansen Verplanke,
J P (Joke) (m)

Riike.
J.W. (Jan Willem) (m)

10

11

/
Boekestijn.
L G. {Leo)(m)

Wrede,
A.S. (Ashley S.) (v)

14van deí Burg,
C.W.[/l.1. (Cees)(m)

/
15Rood,

S D (DelÍine)(v)

/
16Özkaya,

S. (Sinan) (m)

17Hurjsmans,
l\. A (Nrartina) (v) /

18van de Laar.
A F.t',4 (Armand) (m)

19de Reuver.
A M (Bert) (m)

Potjer,
B K. (Berend) (m)

21de Jong,
[/ D (N/arjolein) (v)

22Engels,
J (Jeannine) (v)

23van der Gronde.
C L.A.M.
ÍMaíie-Christine) (v)

rBebelaar,
K (Karen)(v)

Hubert,
M. (Mirjam) (v)

24

25

5 ISubtotaal 1 o

4' /

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Pag.l uan 17
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I1[/iddendoíp,
A J. (Hans) (m)

I o
2van Hagen-

van Rooiien,
AMC (Anne) ív)

3Heiiboer,
J A (Ko)(m)

4van Kasteren.
FJ L. (Frans) (m)

5Leibbíand,
B. (Ruud) (m)

6Faber,
A. (André) (m)

7ElshoÍ
L M (Loes)(v)

Ivan Dalen.
J.lV (Johan) (m)

/
Ivan der Elst,

B.A. (Anne-Roos) (v)

10Dinmahomed.
R D (Rrezwaan) (m)

11van Dijk,
S (Suzanne)(v)

12van I Hart.
HGT(Huub)(m)

13Lugassy-van der Spek,
C.A D.E. (Coline)(v) /

14Spaans,
U M. (Ulbe) (m)

l5van Beusekom
G W (Gelske)(v)

16van Leeuwen.
AJ (Aad)(m)

17Luisman.
R (Remco) (m)

l8Hoekzema,
C. (coo (m)

l9Dijkman,
B {Bert) (m)

20de Vries.
R.PJ (René) (m)

21Swarthol,
C (CaÍole) (v)

22Beunk,
J. (Jerry) (m)

23Lenfeíink.
M B ([4a(rn) (m)

/
24Harl,

R. (Ron) (m)

Ebbens,
E.H. (Edzo) (m)

Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechls , met het laatste ciiÍer

Neam kandidàat &
kandidaatnummer

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

Paq. 8 van 17
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26van der WeÍ.
S.W. (Sipke) (m)

/
Koolhaas.
O R. (Rem) (m)

Simmers.
L.J.B. (Louise) (v)

27

28

29Jans.
A C J. (Antoinette) (v)

ó
?L , /Subtotaal 2

2 rTotaal (1 + 2)

Lijst 4 AWP voor water, klimaat en natuur

L

V

Subtotaal 1



I 3
1Simon,

J B. (Barl)

I r
Y)

2Onderdelinden,
S E (Suzanne)

3den Butler.
B P (Benjamin)

,)4Wessels.
M.P (Maíike)

3
5

C (Charlone)

/
6Smits,

A.P (Arjan)

I7Jonker,
H (Heleen)

8lJsselmuiden,
C M A. {Barbara)

IHoeler,
D.M. (Oorien)

10Rot,
N4. (N.4anuela)

11Oudshoorn,
J (Joeri)

't2Goossens.
A.J. (Andre)

13Ongkiehong,
G L. (George)

14van den Eertwegh,
H.L. (Hanneke)

15Weitering,
K (Kirslen) r

16Elzerman,
K (Koen)

17ten cate
J. (Jan)

18Hulsbergen,
A W.C. (Annemieke)

19HoogeíweÍÍ,
H.M M. (Hanke)

20van viegen,
A H.K. (Carla) /

21Teunissen.
C (Christine)

Zet ln elk vakie één ciiÍer. Begln rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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Lijst 5 Partij voor de Dieren

Totaal



v1

2Jansen.
M.H.P (Maarten) (m)

3Bullen,
M.C A. (lrarloes)(v)

4JÈdell-Jansen.
J.A.Z.Z. (Jerney)(v)

5Zwinkels,
FL M. (Frits)(m)

6
6Akku§,

E.F (Ebíu) (v)

7Vrugl,
J.A. Uochem) (m)

/
8Moerman.

M.J. (Marco)(m)

9Drigpal,
B (Rosila) (v)

/
't0

van den Berg,
A. (Aíie) (m)

1lHoÍ1,

C.J. (Carina) (v)

12van den Beukel.
J W. (Jan willem)(m)

13Postma.
W.L. (Wytske) (v)

14Visser.
ÍJ. (Diederik) (m)

15van den Berg,
C (Kees) (m)

16't Hart,
C M.P (Marcel) (m)

17van den Heuvel.
FA.M. (Frank) (m)

18Flàlen-Daskalakis.
C A.C (Christine) (v)

't9
Pluimgraaí,
C J. (Cees) (m)

20Paalvast.
C W M. (Cock) (m)

Bianchi,
W.C.J (wil) (m)

Schmitz,
TJ A (Twan) (m)

23van der Deiil,
B.F. (Bob) (m)

Veíbeek,
J G.P (Koos) (m)

25Trimbos.
H.J B.Z. (Jeíoen) (m)

Lijst 6 CDA
Zel in elk vakie één ciiler. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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26

27Silva,
A.D.L. (Antonio) (m)

28

29Bom-Lemstra.
A.W (Adri) (v)

Subtotaal 2

/ I

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Koop.
M E H. (Manita) (v)

[e;.p""t
J.J.T. (Hans) (m)

Silos-Knaap,
J J. (Jacky) (v)

ï

I

21

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

WI ()



1Fekkes.
S F. (Sioerd) (m)

2de Keijzer,
LHC (Laurens) (m)

3Claassen,
H.M (Haíry) (m)

/
4de Buiter,

J C.C. (Han)(m)

5van Otterloo,
G.J P (Gerrit Jan) (m)

6Slond,
B. (Beít)(m)

7van der Ree,
A F (Aínold) (m)

Liist 7 SOPLUS
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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I1Lonl,
Y L. (Ytzen)

2Boeten,
H (Harm)

3Grashuis,
A.J (Arian)

4Anker
W (Wrlliam)

5Ankeí,
PC (Peleo

6Rouwendal.
J W (Jan-Willem)

7Jansen-Windster
S.G. (Soraida)

/
Ide Gíaal,

M P (Martin)

IZrjlmans,
J M. (Maí,an)

10Visseí
AC (Arend)

1'lRos,
D (Daniel)

12van spronsen,
A. {Ton)

3
13Blankendal.

S.E.H (Sheila)

/
14de Gíaaf,

G J. (Gerril)

I't5
Wilschut.
F B. (Frank)

't6Heijndiik-
van der veeí,
E E. (Esther)

17Schuurmans-Ooslerom,
W.E (Wimke)

't8
van Tatenhove-Meesen,
J A. (Ankie)

,)

l9GooijeÍ-l\.4edema,
J K (Joèlle)

20de Zoete-
van deí Houl,

21Holman.
PJ. (Pieteí Jan)

Gíinwis,
PA (Preler)

Laist I ChristenUnie-SGP
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , mel hel laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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3
1de Mos.

B (Richaíd) (m)

2Sluijs,
R E.A. (BalÍ) (m)

3N,lerjer
PH.J. (Patrick) (m)

/
4Westphal,

B.S. (Bauke) (v)

Liist I Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts , met hel laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 17
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o
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/ IIDijkshoorn-
van oijk,
N.J. (Nieske)

i2ïeman,
F. (Robert)

3Weteíings,
lí V (Marc)

4Srskens,
O (Daan)

5Roeterdink,
W. (lneke)

6van santen,
PA L (Pete0

7Tas,
R H T (Bu'rd)

8van den Beíg,
J.B. (Jan)

INoordam,
L4 (Marinus)

10van der Kooij,
H.A. (Bert)

11van Slaalduinen.
J (Jacqueline)

12

13van Buijven,
A P[/ (BeÍl)

14Veentjer,
H.E. (Hans)

Liist 10 BBB
Zel in elk vakie één cijíer. Begin rechts, mel het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.14 van 17
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van deí Burg,
S J.M. (Sophae)

Totaal a



5
IVerheij,

L.D (Leendert)(m)

2Smrt,
K (Klaas) (m)

3van Geest.
A M (Arthur)(m)

J
4Gilsing,

C.M. (Casper) (m)

5van der Pols.
T H J. (Theo) (m)

Liist 11 JA21
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts , met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 17
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3
1Tomlow.

G.A.M.M. (Geert) (m)

2van Nieuwenhuyzen,
R.W.M. (RolÍ) (m)

3van Ginkel,
S. (Stana)(v)

4van de Guchte.
W. íWisse) (m) /
Scnipper,
A C (Ton)(m)

Liist 12 GOUD
zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, mel het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembuÍeau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld dooÍ het gemeentelijk stembureau?

E Nee

o

o

E Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring

Liistnummer en
-naam

Lijstlotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil


