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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht
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

1a Stembureaugegevens tijdens stemmin o

OL \.1

AdÍes/local e slembureau

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

Dag Maand

Oag Maand

Openingsliiden (van - lol)

o
AdresJlocalie slembureau Openrngstilden (van - lot)

o

íb StembureaugegevenstijdenslCjLittS(op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag l\,laand )aat Írld (van - tot)

Datum

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

! De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

t^.(-r' I tl\ 7 " L1 ol ]c

II II

1. Stembureau, locatie en openingstijden

I



2. Aanwezlgheid st€mbuÍeauleden

Paq.3 van 10

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

SHIFT .Í:
Aanwezig op hel slemburcau

Dag Maand Jaat Tijd (van - lol)
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o SHIFT 2:

Vooílelteís Achl€Ínaam Tijd (van - lol)
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bi A, B en C
Tel bi D de aantallen bij elkaar op.

lBq
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers AS

B ;8
Aantal geldige kiezerspassen c

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

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk 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 31
Aantal bla nco stembilJetten \l
Aa ntal ongeldige stembiljetten G 4

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

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

o

Bsr

E Qm

3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

D

4. Aantal uitgebrachte stemmen

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

stemmen

tubnek 4, onderdeel H)?

D NEE > Ga dan door naar rubriek 6.
a lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembiljetten geteld. Notèer hoeveel stembilietten er ziin meer geteld z
Moge\ke verklaringen voor het verschil
Vemeld hierondar het aantal keet dat do onderstaande situalies zich hobben vootgeclaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt ö

o Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is voor het verschil
(vermeld hieíondet de andero vorklaringeo en het aanlal kaar dat deze situaties zich hebben vooÍgedaan) O

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het veÍschil )

EÍ zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder ziin geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Veímeld hiorondet hél aantal keat dat do onderstaanale situalies zich hobben voorgedaan

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeÍt ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

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

Aantal keren dat er geen verklaÍing is voor het verschil

Aantal keren dat er een andere verklaring is vooÍ het verschil
(vemeld hieíonder de andero vetklaingèn en hel aantal koer clat déle siluaties zich hebben vootgédaan)



6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten oÍ opmerkingen van kiezers.
voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens 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 slem wordt onterecht geldig, ongeldig oí blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de lelling ís oniuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens rs me, de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer díe dan ook.

Elgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming
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C

o (

t L1

e (,\
Lv,,

lay.^,,-t,- L-

Bezwaren van kiezers tijdens de telling
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7. OnÍegelmatighedenofbiizonderhedeno
Warén er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn 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.

Omschrif de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,gËgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On regelmatig heden en bijzonderheden

t".'-al t c{-t, b

C.-., r.,r\-"^-r. -r 5L. Íè.-^-r ?^, S oc, t* Sc.r25
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@!9p; U vult in rubriek I alleen de namen ín.

Veívolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek L

Namen slembureauleden

\.

S Ir (a

o Y]

elp-À

r'.,^\ C c(<>l> FI EC> SCJ

Crt.

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in dezo rubiek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig ziin.
Dat zin in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

,| \, [t lo Lor:'i. r,.i

2

3 c-) (-r

4

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op !ijstniveau

o

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

LjstnummeÍ en Litshaam

Totaal: B 3 g
vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E,o

'l water Natuurliik 2 5 2
2WD f L
3 Parti.i van de AÍbeid (P.v.d.A.) q q
4 50PLUS \ ()

q
6 CDA

o
C)

7 Ons-Platteland 2
8 AWP voor water, klimaat en natuur .J 3
9 Partii voor de Dieren T c) B

í0 Belang van Nederland (BVNL) L-i

11 BBB 3 o
12 JA21

.>
\

13 GOUD I

5 SGP-ChristenUnie
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Dee! A
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=\,

Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

o
t1 Rr

Naam

Tafe[[eider

Tafetcontroteur

Coördinator tethat
(bij telverschitten)

2 4

ernvn Envn

I a F iL fto,trc,j c, l-l

Teltafetnummer

^1 
t í Albus
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U itkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea " LL\
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefi, vult u dal in) <-

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

het stembureau).

Aantal geldige stempassen A +811

Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B 6s
! Aantal geldige kiezerspassen c o

Het aantal tot de stemming loegelalen kiezers ( A + B + C = D )

Vut hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor hel
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat 8at
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten G

a
' fel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist ziin uítgebracht bii elkaar op.

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

tr Nee, maar het stembureau heefl een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aanlal stembiljetten in dat meer

of minder is geteld, en neem de verklaringen over. Ga daama verder met rubíek 4.

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

l. Aantal toegelaten kiezers

Bsz

E

F 7L
"l

D

2. Aantal gotelde stembiljetten

Ox

Het totaalaantal getelde stembiljetten ( E + F + G = H ) H &S&í t**
3. Verschil tussen het aantal toogelaten kiezers en het aantal getelda stembilietten

tr Ja. Ga verder met rubriek 4.
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Naar aanlelding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelÍk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteldi

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen ípas om Íe stemmen in andere gemeente)

Het aantal tot de stemming toegetaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( 4.2 + B-2 + C.2 = D.2 )

ls het aantal toegelaten kiezers (O-2) en het aantalgetelde stembíljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

Ll Ja. Ga verdeÍ met rubriek 4

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Nee, er ziin minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en hel aantal getelde stembiljeften. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één vefularing 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 hel verschil?
(vemeld hierondet de anderc ved<laíingon en hoe vaak er sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

t-

4.2

B,2

c.2 o

8s5

b

a.2

Mogeliike verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

-E Nee

D Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

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

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

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

o

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

Zie volgende pagina's.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

4. Bij gecombineerde stemmingen

l



Lijst 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

\
)
)

,)1van Cappelle,
M J. (Josien) (v)

+
2Kwee.

lvl E J. (Maígol) (v)

c.

2

Hovrngh.
E (Eflk) (m)

de Boer,
B A (Bens) (m)

3

4

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

2
6Veldhuijsen,

C (Chris) (m)

q7ven deÍ Zee
H (Rieks) (m)

8Kolpa,
R J (Ruud)(m)

1
Ide Roon,

R C.J. (Robin) (m)

3
10Zwelsloot,

O.N (Ono) (m)

't1
Neeleman.
A.J.C. (Arian)(m)

12Doglerom,
N (Klaas) (m)

13Schíeuder.
E.A (Elske)(v) \

\
l4Clavaux.

MBW (Mark) (m)

't5
Oskam,
T (Tim) (m)

r6Biljoen,
M H. (Marvin) (m)

17Bongers,
J (Hans)(m)

\
18Moralis.

B A (BÍiqitte) (v)

319,!an Zoelen.
A M (Agnes) (v)

sl-r--

t-

Totaal lIzTd7



q +
1Geselschap,

J.H. (Jock) (m)

Z
2Habben Jansen.

C (Cor) (m)

\ +
3van Nauta Lemke.

J.C.L (Jacqueline) (v)

\
4Jumelet,

V.J.A. (Vincent) (m)

5de Hoog.
J (Jaco)(m)

-)
)

6Srkkens.
D E. (Daniël)(m)

7Kreeít,
M A (N.4ick) (m)

Ivan Hoí
D H (Drck) (m)

9Timm'
van Ruitenburg,
K C. íKarin) {v) t

tl0Gerretsen.
A M.O. (Annemarie) (v)

Kolster,
J S (Jeroen) (m)

12van den Eijnden,
PF J. (Paul) (m)

Liist 2 VVD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls, met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

] v

Pag. ó van 18

l1

Totaal (,



5 (,
1van Heemsl.

w.R (Wim) (m)

2Hazelebach.
A (Arien) (m)

1
3Heinecke.

J.H. (Anneke) (v)

I

4Klappe,
A.L. (Laurens) (m)

5van der Booí.
W A F. (Wim) (m)

t
6van Durn.

M J. (Menno) (m)

ëJ
7Goudriaan-

de Vries,
GJ (Gerio) (v)

I
Fox,
D.W. (David) (m)

Derickx.
C L. (Coen)(m)

10van der Graal.
C (Cees) (m)

11Beckhuis.
H. (Helmut) (m)

I
12Beek,

R.G. (Rob) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.7 van 18

o

o

L1

l

8

I

E l



1Valk,
H (Jel) (v)

)2N4ulder.

J.w. (Joke) (v)

7
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zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Drenthen,
J. (Hans)(m)

3

Mosch.
A.S. (Díies) (m)

4

Verkoelen 5

PJ.H D (Ellen) (v)

o

o

Totaal

Laist 4 soPLUS

I

ll
l

-tr-tila



Liist 5 SGP-ChristenUnie Paq. 9 van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

den Hollander.
L (Rens) (m)

26

van den Bergh-Kempenaar,
M. (Greet)(v)

2

A (André) (m)

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

3 de Leede,
J. (Jan) (m)

28

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

4

Hoogendoorn,
J. (Koos)(m)

Blokland.
J. (Hans)(m)

30

van der Roest
B. (Bart)(m)

6

Schippers.
J A (Jan) (m)

7

Groenendrik-de Víies,
H.A. (Hilde)(v)

I

o
9Oosterwrjk,

C.A. (Marco) (m)

van N4idden,

PJ (Piet) (m)

r0

Weijers,
J.w. (Wim) (m)

l3

Grauss.
M.K.A. (Michiel) (m)

't4

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

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

16

a

van den BeÍg,
C.PW (Peter) (m)

25

Heiiboer,
J P (Pieteo (m)

I t
'1t

4

L

l1de Jong,
M J (Mart'Jan) (m)

van der Slik.
H J. (Helmert) (m)

Bruin,
A.S.J. (Alexande0 (m)

18

't9

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

den Uil,
J. (Jan)(m)

L20de Vraes,
w A (Walleí) (m)

21Pool,
H. (Henri) (m)

24

MM (M ) (vl

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

van der Lee,
W. (Wim) (m)

de Waal-
vanAspeíen,

Totaal (1 + 2)

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

,|

ll
I

i

15

17

l

E
@to

I
I

Subtotaal 1 Subtotaal 2
-f [\]']]
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Zet in elk vakie één ciiÍer. Begln Íechts , mel het laatste ciiÍer

Naam kandidaai &
kandidaatnummer

o

o

I 3
1Vrsscheí,

T. {Teun) (m)

L2van Leeuwen,
H.G M (Hans)(m)

5
3Kousiouri.

C (Chnstina)(v)

1
4Huizinga,

J (Jos) (m)

L
5Píonk,

N4.C (Marieke)(v)

6Slappendel,
F E (Fred) (m) L
Eenard,
A. (Arjan)(m)

de Lèeuw.
A J. (Arnold) (m)

7

B

von l\.4eijenÍeldt,
F H (Frits) (m)

10

B.G. (Saskia) (v)

Oosterlaan,
A A (Arnold) (m)

12Verbeek,
J A. (Jan) (m)

)I
13Larooii,

K. (Kees)(m)

14Eskes-
van Utrecht,
E C. íChristine) ív)

15Ziilstra,
W (Wybe) (m)

r6Gerts,
T.M.B. (Dorenda) (v)

Tolaal

l1
t_.1

I
I

rT 4§l
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zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechls , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Oudijk.
c

31

33

o

o

de Groot,
A,J,

23

Reijm,
P

24

26Veíhagen,

van der Spek
D.

Verdoold,

29Scheer

30Olieman
J.J,

)
1

2

3

Boer,

de Jong,
D

Biemond
T

4

5

6

7

I

Stolk
JP

Heuvelman
C,H.M,

Zijderlaan

de Jong
r.c.

Boender
W,C,

Koolhaas-
van den Ban,
T.C G,

l0

de Vreede,
J J.

Slob-Verbu19,

ll

12

Kok

13

14

Mostert.
DH

Veíduiin

15Ooms,
JC

r6Jansen,
H

Vonk Nooídegraaf,
J

van den Heuvel.

17

18

19Koelewiin
HJ,

20

21

22

Bos
HH

de Jong,

ZLr dbroek
B

Subtotaal 1

a>Totaal (1 + 2)

de Jong,
P,P

25

Lijst 7 Ons-Platteland

Knolle,

8".",*-
JC

LSlingerland,

--l---------f

28I !
tr
ï--

I

E

H
+;il

tï

l_.1

I
T
I

t l oSubtotaal 2-T-T--I-13



2 s1

A R. (Lex) (m)

2Kors,
l. (lvo) (m)

L
1
5 \

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

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

Iirughal,
A (Aroen) (m)

9Twigt,
A P (Paul)(m)

10Mulder,
J G. (Joost) (m) 2

llSmit,
J J. (John) (m)

I

12Smit-Raggers,
G (Geke)(v)

13Knurstingh Neven,
R (Ruben)(m) I

Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 12 van 18

Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts , met hel laatstè cliÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Boks.
G.M. (Gerard) (m)

3

van Zeijl,
W.J.M. (Hans) (m)

4

van Berkel.
C.M.C. (lnge) (v)

5

o

o

+ .2

-

l
l

Ltl

,l
rl
-

l
l

-l l

Tolaal I



+
(' 9

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

\ (:
Ventevogel,
T C (Tommy)

l 5
4Coskun.

Z P (Aoat)

5van deí Wart.
W.A. (Tony)

3
6

B.J. (Robert Jan)

L I7van der Kemp.
Ní (Madelon)

8de Jong,
C.D.M. (Carmen) 3

3
9Mol,

D. (Daan)

l
10van der Laan,

J (Jaspeo

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

12van Tienhoven-van der
Hoeven,
J íJeroen)

I13van Geest
F (Frank)

14Nraarseveen,
M C (Maíco)

l5Minasian,
A. (Armen) i

+

Lijst 9 Partij voor de Dieren Pag. 13 van 18

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Rozema
J.G. (Jaap)

o

Swaans
M.L. (Louise)

16

a

Totaal

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

[f7[dd]

1



I Z

Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL) Pag. 1.4 van 18

Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met hel laatsle ciirer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Eogovac
S. (Slobodan) (m)

o

o

1

Totaal I \ a



q1de Haaij.
N [r.W (Nicki) (m)

L2de Jong,
M J (Àrarielle) (v)

L
3Bogaaíd,

A. (Arie) (m)

4Nieuwenhuis.
C.J (KeesJan)(m)

5de Vos,
P (Petra) (v)

1_
6Oudijk,

P (Paul) (m)

7Meeíkerk,
G J (Jack) (m)

IMulder,
A.J. (Arjan) (m)

Speksnijder
J (Jan) (m)

10Koetsier,
H J.P (Hendrik) (m)

1'1Meíks,
A J.[,í. (Ad) (m)

L12Ooslerom,
C P (Niels) (m)

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 18

Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechls , met hel laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

a

o

1

-H

Totaal [[Ftr_]



Lijst 12 JA21 Pag. 1ó van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sandmann.
M.PC. (Matthijs) (m)

4

o

a

o

\
,-1t1Breet.

M.C. (Marcus)(m)

2Smits van Waesberghe
RPM (Raymond) (m)

(,3Lens van Riin,
J M (Oennis) (m)

--)

)

III

Totaal l-trvl



zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 17 van L8

o

a

,|

Oosthoek,
R.H J. (Raoul)(m) +

4

Lammertnk.
A G H [í. (Ton) (m)

Weeímeier.
D.Y (Oranca) (v)

2

3

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

aTotaal

Lijst 13 GOUD

.l
L



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 18 van 18

ls er voor een oí meer liisten spÍake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lajst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

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

o

LÍstnummeÍ en
-naam

Lirsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

LUsttotaalzoals
vastgesteld door
gemeentelÍk
stembureau

Reactie gemeenteli.ik stembureau op het verschil

2 16 ll 1 nA,@eL
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