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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

Numm€r
Adreílocalr€ slembureau Oag Maand Openrngsrijden (van - iol)

l,.3S ac ,i,"*- lceuwen I 5 c 5 zo z3 ol 1a í
N; o

o
Vul voor een mobíel stembureau hieronder de gegevens in voor elke localie waar het slembureau
voor kiezers open is.

Adres/localle slemburcau Dag Maand Openrngsliiden (van - lot)[-t

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

OaS Maand Ja Trtd (van-lot)

Datum: T6IiZVi7l nTT^ @W;l

o
WaaÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

qóe tetting vond in het stemlokaal plaats.

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

2

De verkiezing van de leden van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

í. Stembureau, locatie en openingstijden

[-T-- [-T-t

[--T-_-
Il---]
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was

SHIFT í:

fA u^il

TA_-l
[]-l
E
[T--1

rtt
TNI[rI
t-s;t
t-T--l

Aanwezig op het stembureau

Deg Maand Jaat
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Dag Maand
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Tijd {ven'lol)

Tijd (van - tot)

TiJd (van " tot)

r§ qÍ

3o3U

O SHIFT 2:

o Voorlellers Achleínaam
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2. Aanwezigheidstembureauleden
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Voorlellers Achlernaam

TELLERS:
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3. Aantal toegelaten kiezers
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen. volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geld ige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers as

Aantal geld ige kiezerspassen

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

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelik zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Tolaal aanlal gelelde slemmen ( E + F + G = H )

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

o

c

F

Er6tpl
G +

()

r
o

4. Aantal uitgebrachte stemmen

Aa ntal ongeldige stembiljetten

íöH



Er ziin méér stembiljeften geteld. Noteer hoeveel stembiljeften er zijn meer geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
VeÍneld hiatundeí het aanlal keet dal de ondastaande silualies zich hebben vootgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vomdd hiorondor hel aanlal keet clal cle onderslaancle situalies zich hebban voorgedaan

o
Aantal keÍen dat een kiezer het stembiljet niet heeft rngeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keÍen dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vemeld hieronclot dé andeíe veÍklatingen en hel aanlal keer dat dozo silualies zich hobben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

(ivrr > Ga dan door naar rubriek 6.
E-)A ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Aantal keren dat eÍ een andere verklaÍing is voor het verschil
(vermeld hiercnder de andeíe ve*laíingen en hel aanlal keer dat daze situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keÍen dat er geen verklaring is voor het verschil

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



Pag. ó van 10

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Vootbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemmíng: het stembureau ís moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de te ing: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakL het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit prcces-verbaal. Ook als hel slembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
Lstgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden tijdens de stemming en telling?
Vootbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niel gekomen, de sÍemöus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, acliviteilen in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmalígheden oí bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig heden en bijzonderheden

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

t-tbcraf

6. Bezwaren van kiezers



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezíg zijn
Dat zijn in elk geval de vootzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Namen slembuíeaLrleden

o

o

r-

L,glgE U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeNolgens ondertekenen al deze stembureauleden hel proces-verbaal in rubriek 9.

1 P ,ta^^ Ao,n À..'\

3 Nl , ,(lAt 
^\d;;k-

4 S.Tru;ir -tÍar, L

5 -ï k;L
6

7

1 4'G,
2 I I
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laàtste cijfer.

Lijslnummeíen Liistnaam

o

o vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

1 Water Natuurliik I 1 I

2WD (, J
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) t

,7
5

4 50PLUS 1 j
5 SGP-ChristenUnie (^

6 CDA
r
(,

7 Ons-Platteland q
I AWP voor water, klimaat en natuur q n

5

9 Partij voor de Dieren q )

í0 Belang van Nederland (BVNL) t b

íí BBB r (.,

12 JA21
I

5 {

í3 GOUD I ,l

Totaal: 6lc tt

_l

l

l



Pag. 10 van 10

O

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2íJ23 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

o

Dee[ B

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

o Teltafelnummer

C?-

Naam

Tafe[[eider

Tafetcontroteur

Coördinator tethal
(bij tetverschitten)

2

Í'Vn uoN \í2{ir

/l\l ?or,?l,n rlt
ry/tbrtq tt

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schietand en de
Krimpenerwaard
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Uitkomsten per stembureau

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

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

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

o Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de slemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeenlelijk stembureau/stembureau voor het

openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten F l5
Aantal ongeldige stembiljetten G

a
' Tlel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist ziin uitgebracht bii elkaar op

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

E Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

I Neo, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

é
B (

c ()

2. Aantal getelde stembiljetten

E ó& )

?

3. verschil tussen het aantal toegolaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau _
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in)

í. Aantal toegelaten kiezers

)D

H 7tàHet totaalaanaal getelde stembilietlen ( E + F + G = H )
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Naar aanleiding van het geconstateerde onveÍklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas orn le stemmen in andere gemeente) n
Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk

stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D-2 )

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

o E Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

D Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ minder geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaing zijn.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hierondet do anclerc vefulaingen en hoe vaak er sprake van was)

4.2 (

Eteïdl

7cs5

q

c

o.2

D Ja. Ga veÍder met rubriek 4

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.

Hoe vaak is eÍ geen verklaring voor het verschil?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen oÍ kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

C Ja, er zÍn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden
vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeesteÍ en wethouders/het bestuuÍscollege

Noteer hier het aanlal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffe n.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's.

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

! Nee



Lijst 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts , met hel laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

van Cappelle,
M J (Josien) (v)

2

Hovrngh,
E (Erik) (m)

3

de Boer,
B.A (Rens)(m)

4

Hurjgens,
F.N.J. (Frank) (m)

5

Veldhurjsen.
C. (Chíis) (m)

6

,Í

ó.

/-

q I

4
I

4

L1

Z
I

7lan det Zee.
H (Bieks)(m)

8Kolpa.
R J. (Ruud) (m)

5

i
de Boon.
R.C J. (Robrn)(m)

10

11

9

Neeleman.
AJC (Arjan) (m)

Dogterom.
N. (Klaas) (m)

Zwetsloot,
o N (otto) (m)

5
Schreuder,
E.A (Elske)(v)

Clavaux,
lvlBW (Mark)(m)

13

14

15Oskam,
T. (Tim) (m) 2

't6
Biljoen,
[r.H. (tíarvin) (m)

17

I

I

van Zoelen.
A.M (Agnes) (v)

't8

19

Totaal

Kwee.
M.E J (Margot) (v)

I

I

Bongers,
J. (Hans) (m)

Moratis,
B.A. (Brigitte) (v)

t
t

L

I

l-Fliwl



,l
Geselschap,
J H. (Jock)(m) J +

2Habben Jansen
C (Cor) (m)

I

3van Nauta Lemke
J.C.L (Jacquelrne)(v)

4Jumelet,
V J.A. (Vincent)(m)

5de Hoog,
J (Jaco)(m)

I
Sikkens.
O E. (Danië0 (m)

I

7Kreeít,
M A (Mick) (m)

8van HoÍ,
D.H. (Dick) {m)

I

9Timm-
van Buitenburg,
K C. (Karin) ív)

+
10Geíetsen.

A M.D. (Annemarie) (v)

't1
Kolsteí.
J.S. (Jeroen) (m)

12van den Eijnden,
P FJ (Paul) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijíer

Pag. ó van 18

4

o

o

6 LTotaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

4

!



I t,

\
2Hazelebach.

A. (Arjen)(m)

3Heinecke.
J.H (Anneke)(v)

5
4Klappe,

A L (Laurens)(m)

van der Boor.
W A.É (Wim) (m) 14

6van Duin.
M.J. (Menno)(m) L

7GoudÍiaan-
de Vries,
G.J. (Geíio) ív) \

1
8Fox,

D W. (David) (m)

IDerickx,
C L. (Coen)(m)

r0van der Gíaal
C (Cees) (m)

11Beckhuis.
H (Helmut) (m)

Beek,
R G. (Rob) (m) 1

Lijst 3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

Pag. 7 van 18

o

o

13lTotaal

van Heemst.
W R. (Wrm) (m)

4

[T-tl



I
(,

'|

&
2

3Drenthen,
J. (Hans) (m)

.-

2
4Mosch

A.S (Dries) (m)

5Verkoelen,
P J.H.D. (Ellen) (v) 1

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Paq. I van 18

o

o

L 3

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Valk,
H. (Jet) (v)

Mulder,
J.w. (Joke) (v)

Totaal



Lijst 5 SGP-ChristenUnie Pag. 9 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

o

7
7

,1

van der Spek.
M.C. (Martin) (m) 6

,1
2van den Bergh-Kempenaar

lM. (Greet)(v)

van der Ham.
J.W. (Jan Willem) (m)

Spoelstra,
S.T. (Sipke) (m)

Hoogendoorn,
J. (Koos)(m)

4

5

6van der Roest,
B (Bart)(m)

7Schippeís,
J.A (Jan)(m) Vt 5

8Groenendiik-de Víies,
H.A. (Hilde)(v)

IOosteíwijk,
C.A. (Marco) (m)

10van Midden,
PJ. (Piet) (m)

11de Jong,
M.J. (Maíl-Jan) (m)

van deí Slik,
H.J. (Helmerl) (m)

í3Weiieís,
J W. (Wim) (m)

Grauss,
lvl.K.A. (Michiel) (m)

l5Verdoes.
W.J (Willem-Jan) (m)

Nieuwenhuizen.
F.l L. (Fredeíique) (v)

17Wassink,
H.W (Erik) (m)

19Bruin,
A.S.J. (Alexandeo (m)

20de Vries,
W.A. (Walter) (m) L

21Pool,
H (Henri) (m)

22de Waal-
van Asperen,
M.M (Maria) (v) {

23Vente,
A.J (John) (m)

24van der Lee,
W (Wim) {m)

25van den Berg,
C.PW (Peter) (m)

26den Hollander
L (Rens) (m)

27van der Wende,
A. (André) (m)

de Leede,
J. (Jan) (m)

29

Blokland,
J (Hans) (m)

l 6Subtotaal 1 0Subtotaal 2

1 6

2A

Heijboer,
J P. (Pjeteo (m)

30

t

12

14

16

den Uil,
J. (Jan) (m)

18

Totaal (1 + 2)



l4
1Visscher,

T. (Teun) (m)

4

2van Leeuwen,
H G M. (Hans) (m)

,53Kousiouri.
C. (Christina)(v)

4Huizinga.
J (Jos)(m)

5Pronk,
M C. (Marieke) (v)

6Slappendel.
FE (Fred) (m)

7Benard,
A. (Arjan) (m)

8de Leeuw,
A.J. (Arnold) (m)

Ivon MeijenÍeldt,
F.H (Frits) (m)

4
10

11Oosterlaan,
A A (Arnold) (m)

Verbeek,
J.A. (Jan) (m)

13Laíooij,
K. (Kees) (m)

14Eskes-
van Utrecht.
E C (Chrisline) (v)

15Zijlslra,
W. (Wybe) (m)

16Gerts,
T.M.B. (Dorenda) (v)

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 10 van 18

o

o

t6Totaal

B G (Saskia) (v)

+



Lijst 7 Ons-Platteland Pag. 11van 18

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boer,

de Jong
o.

2

o

o

27

26

28

29

Veíhagen,
A J,

Veídoold,

van der Spek
D

Scheeí

31

30

32

34

van der Wel
J.C.

Slingerland
J

Oudijk
c

Knolle,
J.

Ll

3Biemond
T,

4de Jong,
l.c.

6

7

8

Boender
WC

Slolk,
J.P

Heuvelman
CHM,

Ziiderlaan,

Koolhaas-
van den Ban,
T.C.G

10

Ide Vreede
J,J,

11Kok

Slob-Verbu19, 12

13Mostert,
DH

14

15

Veíduijn

Ooms
JC

I

't6

17

18

19

20

van den Heuvel

Koelewiin,
H,J,

Jansen
H.

Zuidbroek,
B

21

22

23de Groot,

Bos.
HH.

\

24

25

Beijm,
P

Subtotaal 1

Totaal (l + 2)

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rèchts , met het laatste cijÍer.

1

5

I

_-l

OIeman,

E

l
-.1

-

I l
___.1

I

Vonk Noordegraal

t -
-ï

de Jong.

l

I

I l
+

t-[-mt
I I

de Jong,
PP

[Trr]



1Weller,
A.R. (Lex) (m) \ a

2Kors,
l. (lvo) (m)

3Boks,
G.Ir. (Gerard) (m)

4van Zeijl,
W.J.N/l. (Hans) (m)

o
5van Berkel,

C.M.C. (lnge)(v)

6Krol,
A.N. (Nelleke)(v) b

7van Zeijl,
K.S (Krista) (v)

8Mughal,
A. (Aroen) (m) {

ITwi9t,
A.P. (Paul)(m)

10Mulder,
J.G. {Joost) (m)

't1
Smit,
J.J. (John) (m)

\
12Smit-Raggers,

G (Geke)(v)

13Knuistingh Neven,
B. (Ruben)(m)

Liist I AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 12 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

O

o

q ')
LTotaal



IRozema,
J.G. (Jaap) 3\

2Jansen,
E G J. (Linda) 7a

3Venlevogel,
T.C. (Tommy)

Lts
4Coskun,

Z P.lPinat)

5van der Waít.
w A (Tony)

6

R J. (Robeíl Jan)
o)

7van der Kemp,
M. (Madelon) +

4
Ide Jong,

C D M. (Carmen)

9Mol,
D (Oaan) I

10van der Laan,
J. (Jaspe0 4

11ong,
J.J.C.K. (Johan)

12van Tienhoven-van der
Hoeven,
J. (Jeroen)

l3van Geest,
F (Frank)

1
14Maatseveen,

M C. (lllarco)

15Mrnasian,
A (Aímen) ,l

l6Swaans,
M.L. (Louise) 5

Lijst 9 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakie één cijíer.8egin rechts, mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

3qTotaal

_]-



Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL) Pag. 14 van 18

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

Bogovac,
S. (Slobodan)(m)

,|

4 O

o

o

trTotaal 0

Naam kandidaat &
kandidaatnummer



1de Haaij,
N.[,1 W (Nicki) (m) 3

2de Jong,
M J. (L4arielle) (v) b \

3Bogaard,
A (Arie) (m) \

4Nieuwenhuis.
C J (KeesJan) (m)

5de Vos.
P {Petra)(v) \

6Oudijk,
P. (Paul)(m)

?À/eerkerk,
G.J. (Jack) (m)

8Mulder.
A.J (Arjan) (m)

ISpeksnijder.
J. (Jan) (m) I

10Koetsier.
HJP(Hendrik)(m)

b
11Meíks,

AJM (Ad)(m)

12Oosterom.
C P (Niels)(m) t

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één cijÍeÍ. Begln rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

7 3Totaal



,*1Breet
M.C. (Marcus) (m)

2Smits van Waesberghe,
R P.M (Baymond) (m) I

ILens van Rijn,
J.M. (Dennis) (m)

4Sandmann
MPC (Matthijs)(m) +

Lijst 12 JA21 Pag. 16 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

II

Totaal
TIell TTI



q
1Ooslhoek,

B.H.J (Baoul) (m)

I
2Lammertink,

A.G.H M. (Ton) (m)

a
3Weermeier,

D.Y (Dianca)(v)

4de Man,
A A. (Aad) (m)

Lijst 13 GOUD Pag. 17 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

3Totaal I



Pag. 1.8 van 18

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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

tr Nee

o

S Ja -, Vulde navolgende label in en geef zo mogelijk een verklaing

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

2 Uu» 6z 6L
3 unJ\ 17_\ 1])l mlen rrert rhi$d0gnrr":pn k§:en

5 SoQlír t6 l7 'J

7ön:-Pt B 9
I Aup .íl tri Gpen rpr\{nriur
9 kr*/u.». 9í eg

t

í/ lli';D 7q 73
|3(*iA 'lq l')

o


