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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

í. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

6t;-1 kk tx plr-., 1t

Adres/localie slembuíeau

Maand

o'l

Dag Maand

í () u, LO.j
Openingslijden (van - lol)

Open ngstiden (van - tot)

CJ rLO

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

Adres/locatie slembuÍeau Dag Maand

1b Stembureaugegevens tijdens !gl!!!g (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Das Tijd (van - lol)

Datum LA& 0D

a
Waar vond de telling (op li,stniveau) plaats?

De telling vond in het stemlokaal plaats.

De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie
*
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2. Aanwezigheid stembureauleden
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Aanwezig op hel stembureau

Dag À,laand Jaat Tld (van - lot)
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Voorlellers AchleÍnaam Oaq Maand ïl]d (van - lol)

r53d
[=h.ttr--l

tr.-l

rc-l

i"Y\.rí t 2n< 'L <) 3

\/tl,l. O3 2a I z

sbsI 2<t2 3
.Z

r2 Í5 Bo
1L lS 5 LOZ3 rs 3C Z

Voorlellers Achternaam DaS Maando TH.l
rm..l

c3 'Zc', Zo US o1 2.c

2c Zt CO 1

J() 3

tt] .,

L) )
sLtt [t I L

I

L,/

s, ,L.

o,. ln hlr\€rtu t U L

rtrÀct - f

/5
t5

dQrrt,a I

I

Houd per stembureaulid de tíjden bij waarop het líd bi de zitting aanwezig was.
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Vul hieronder de aanlallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezeÍspassen in bi A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

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

Aantal geldige kiezerspassen

1u8q
I 1Lt 4
c

16)-8

o

o

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten F ilr
Aantal ongeld ige stembiljetten G lo

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

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

E tl

3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

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

ö

D

4. Aantal uitgebrachte stommen

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

l,H



ls er een verschil tusson het aantal toegelaten kíezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, ondardeel H)?

O NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

fl lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hieronder de ahdere varklaÍingen en hel aantal keat dal deze siluatles zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat eÍ geen verklaring is vooÍ het verschil

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is vooÍ het verschil
(veÍmeld hieíondet de andere ved<laringen on hol aantal keér dal deze situaties zich hebben vooÍgedaan)

Lrl\'"tl '^[Lr*U J'^" JotvÀo* rJalllar'lr'q íA
t*),à^ nitL J

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

)

)
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Mogelíjke verkJaingen voor het verschil
Varmeld hierondet het aanlal keet dal de onderclaande silualios zich hobben vootgedaan.

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemeld hieíondar het aanlal keet dal de ondeíslaancle situalios zich hebb@n voorgedaan.
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zAn Hachten of opmerkingen van kiezers.
Vootbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk 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 resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noleer die dan ook.

LgÈgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Vooheelden: 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.

Omschijf de onregelmatigheden oÍ bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lm atig hede n en bijzonderheden
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Noteer in deze rubiek de naam van alle stembureauleden die bi de te ing aanwezig zijn
Dat zin in elk geval de voorzifter en minimaal twee andere stembureauleden.

LSI!9g! U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

Namen stembuÍeauleden

o

o

T lA rrr tp.ns
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8. Stembureauleden aanwezig bii de telling

1

1 t fVloíF,ncr-,).-l tJor2

3
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5

6

7
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fn -írin2
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Totaal: I 6 0 í

Lrlslnummer en Lrlstnaam

Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

o Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E,

o

í Water Natuurliik L 6 \
2WD I i 5

3 Parti, van de Arbeid (P.v.d.A.) .) 2 q

4 50PLUS t o 5

5 SGP-ChristenUnie ? t
6 CDA I
7 Ons-Platteland I í
8 AWP voor water, klimaat en natuur í I 6
9 PartÍ voor de Dieren I Ë L

í0 Belang van Nederland (BVNL) + h e
11 BBB t

I

(
I +

12 JA21 \ t \

13 GOUO t 6
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a

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

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

Teltafetnummer

LtaL

Naam

Tafe[[eider

Tafelcontroteur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

o

6 T

CI dr" ,lJ trt'^Jcttt

ïl tl,r»o(
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nurra.. stambrrea, Ó( |

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

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

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

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

a Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal,ol de stemming toegelaten kiezerc ( A + B + C = D )

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembilietten

a Het totaalaantal getelde stembilietten ( E + F + G - H )

' Tel voor dít onderdeel de aantallen stemmen díe op elke liist ziin uitgebracht bii elkaar op

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

tr Ja. Ga verder met rubíiek 4

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

of minder is geteld, en neem de verklaringen oveÍ. Ga daama verder met rubriek 4

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

1. Aantal toegelaten kiezers

I l,l

lht4
0E

L

l6oí
II

r0

t 'L

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

A

B

D

2. Aantal gotelde stembiuetten

E

G

H
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde veÍschil heeft het gemeentelijk stembuÍeau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelíjk oÍ via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeenle)

4.2 tL,dG
8.2 t{4Lt

c.2 o

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

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aanÍal getelde stembiljellen (rubiek 2 onder H) gelijk?

o
tr Ja. Ga veÍdeÍ met rubÍiek 4

fl Nee, er zijn mééÍ 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 kíezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring z|n.

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

I

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 veÍklaring voor het verschil?
(vemeld hiercndeí de anclerc veíklatingen en hoe vaak ei spíake van was)

f ",.0\od o,^[L rprLL x,,,,. tto-lL.kri ..c. L.^^na. ]A[rn
I l J .)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? e_

o.2 i 6zJ



4. Bij gecombineerde stemmingen
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

f, ttee

NoteeÍ 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 pagana's.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

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

aangetroffen. Oeze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden
verzegeld en overgebracht naar hel college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege.



Liist 1 Water Natuurlijk
Zet an elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

\ q \
van Cappelle,
tí J. (Josien) (v)

Kwee,
tr, E J. (Maígot)(v)

,|

2 J
) l1

3Hovingh,
E (Erik)(m) \ 0

4de Boer.
R A (Bens)(m)

5Huijgens,
FN J (Frank)(m)

I

I

6Veldhuijsen,
C. (Chíis) (m)

7van deí Zee,
H (Rieks) (m)

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

9de Boon.
R C.J. (Robrn) (m) q

10

I

1l (
12Dogterom.

N (Klaas)(m) I

't3
Schíeuder.
E A. (Elske) (v)

l4Clavaux
M.B.W (Mark) (m) 1

15Oskam,
T (ïm) (m)

16Biljoen
N, H (Marvrn) (m)

17

Í8
3

't9
van Zoelen.
A.M. {Agnes)(v) q

t bTotaal
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Zwetsloot,
o.N. (otto) (m)

Neeleman.
A J C. (Arjan) (m)

Bongers,
J (Hans) (m)

Moratis,
B.A. (Bíigine) (v)

p



1Geselschap,
J.H (Jock)(m) i

2Habben Jansen,
C (Co0 (m) I Ll

3 /)
L ?

4Jumelet,
VJ.A (Vincent)(m) l1

5de Hoog,
J (Jaco)(m) Lt

6Sikkens,
D E. (Daniël)(m)

7KreeÍít,
[r.A (Mick)(m)

a
a

8van Hof,
D.H. (Dick)(m) I

9Timm-
van Rurtenburg,
K.C. íKaíin) (v)

10GeÍelsen.
A.M.D (Annemarie)(v) +

11Kolster,
J.S. (Jeroen) (m)

12van den Eiinden
P FJ (Paul) (m)

Lijst 2 VVD Pag. ó van 18

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laalste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

? {Totaal

\

van Nauta Lemke,
J.C L. (Jacqueline) (v)



1van Heemst.
W R. (Wim) (m) q ?

2Hazelebach.
A. (Aíjen) (m)

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

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

5van deí Booí.
w.A.F. (Wim) (m)

1
)

6van Duin
M J (Menno) (m) \

7Goudriaan-
de Víies
G J. (Gerio) ív) a

8

D W. (David) (m)

IDerickx.
C.L. (Coen)(m)

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

11Beckhuis.
H (Helmut) (m)

12Beek.
R G (Bob) (m) Ll

Lajst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag.7 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal ftftËl

#
I



1

H (Jel) (v)
C
ö

45
2Mulder.

J.W. (Joke)(v) 5
Díenthen.
J. (Hans) (m)

4Mosch.
A S. (Ories) (m) q

Lijst 4 SOPLUS Pag.8 van 18

Zet in elk vakje één cljfer. Begin rechls, mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Verkoelen
P.J.H.D. (Ellen) (v)

5

o

o

t 0 íTotaal

.El



Lijst 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts, met het laatsle ciiler

Naam kandldaat &
kandidaatnumm€Í
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

26den Hollandeí
L. (Bens) (m)

27van der Wende.
A (André)(m)

2Ade Leede
J. (Jan)(m)

29Heiiboer
J.P. (Piete4 (m)

30Blokland,
J (Hans) (m)

1van deí Spek,
i/'l C. (t\,lartin) (m)

2van den Bergh-Kempenaar,
[r. (Greet) (v)

Lt

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

Spoelslra.
S.T. (Sipke) (m)

Hoogendoorn
J (Koos)(m)

4

5

van der Roest.
B (Bart)(m)

Schippeís,
JA (Jan) (m)

6

7

Groenendiik-de Víies
H.A. (Hilde) (v)

Oosteíwijk,
C.A. (Marco) (m)

8

9

L

van Midden
PJ. (Piet) (m)

de Jong,
[.4.J. (Mart-Jan) (m)

,'l

van der Sftk.
H.J. (Helmeít) (m)

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

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

l3

14

Verdoes,
WJ. (Willem-Jan) (m)

Nieuwenhuizen.
FIL (FÍederique) (v)

't5

16
I

Wassink
H.W. (Erik) (m)

den Uil,
J. (Jan) (m)

17

18

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

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

21Pool,
H. (Henri) (m)

de Waal-
van Asperen

Vente,
A.J (John) (m)

22

23
M.M (Maria) (vL

van deí Lee,
W. (Wim) (m)

van den Berg,
C.PW. (Peler) (m)

24

25

+ h

Totaal (1 + 2) I
Subtotaal 2 [[[f

lql
I
5
2_

1
b

3

l
l
rl

12

Subtotaal 1

10

tr



Lijst 6 CDA
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rèchts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

1Visscher,
T. (Teun) (m) ( 8

2

H.G.M. (Hans) (m) 3
3Kousiouri.

C (Chrislina) (v) (,
4Huizinga,

J Uos) (m) I
5Pronk,

tr, C. (t'raíieke) (v) 3
Slappendel,
FE (Fred) (m)

Benard.
A. (Arian) (m)

7

Ide Leeuw.
A.J. (Arnold) (m) t

Ivon MeijenÍeldt,
F.H (Frits) (m) I

10

8.G (Saskia) (v)
4
5

1'lOosterlaan.
A A (Arnold) (m)

Verbeek,
J A. (Jan)(m)

13Larooij
K. (Kees) (m)

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

t5Zijlstra,
W (Wybe) (m) L

16Ge(s.
Í.[4 B (Dorenda)(v)

IIII

12

Totaal t [ls]sl



Lijst 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Boeí

Pag. U. van 18

Naam kandidaai&
kandidaatnummer

Verhagen, 26

o

o

27van der Spek
D.

28VeÍdoold

29Scheer

30Olieman,
J J.

3í

32

Oudijk,
C

Knolle
J,

van der Wel
J,C,

Slingerland,
J,

34

2de Jong
D

I
i

3Biemond,
T.

4de Jong,
I,C

i

5Boender,
wc

6Slolk,
JP

7Heuvelman.
C H,M

8Ziiderlaan

Koolhaas-
van den Ban.

't0

Ide Vreede,
J.J.

'tl
Kok

12Slob-Verburg,
I

l3N4ostert,

D.H,

14Veíduijn,

15Ooms
J.C.

16Jansen,
H.

'17
Vonk Noordegraal,
J,

18van den Heuvel,

I

Koelewijn
H.J

20Zuidbroek
B,

21

23

Bos,
HH

de Jong,

de Groot,

24Reijm

25de Jong
PP,

\Subtotaal I Subtotaal 2

I

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

1

l9

l

t tr
Totaal (1 + 2) tr



Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ
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o

o

1Welteí,
A B. (Lex) (m) 5

2Kors,
I (lvo) (m)

3Boks,
G M. (Geíard) (m)

4van Zei)l,
W.J.I/l (Hans) (m)

5 a/- I

6Krol,
A.N {Nelleke) (v) 3

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

8Mughal,
A (Aroen)(m) 3

LMulder,
J G (Joost) {m)

10

11

9Twigt,
A P (Paul) (m)

Smil,
J J (John)(m)

12SmitRaggeís,
G (Geke) (v) I

l3Knuisiingh Neven
R (Ruben) (m)

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

-E

Totaal tIsIí



1Bozema,
J.G (Jaap) 7 I

2Jansen,
E.G.J (Linda) q+
Ventevogel,
TC (Tommy)

4Coskun,
Z P (Pinar) 1
van der Warl,
W A (Íony)

,L

6

B.J. (Robert Jan)

7van der Kemp
M (líadelon) 2

Ide Jong,
C.O M. (Ca.men)

9lrol,
D (Daan)

í0van der Laan
J (Jasper)

'tíong,
J.J.C.K. (Johan)

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

a
{--

13van Geest
F (Frank) L

14

t!, C (tíarco)

15Minasian,
A (Armen)

16Swaans,
M L. (Louise)

Lijst 9 Partij voor de Dieren Pag. 13 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

oTotaal

3

5

-i

q

l-

)ot_1



Bogovac,
S (Slobodan) (m) L 0

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)

1

Totaal I olt_tr



\ t í

Ide Haarj.
N.M.W. (Nicki) (m)

2de Jong,
M.J (Marielle)(v) , ?

3Bogaard,
A. (Arie) (m)

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

5de Vos.
P. (Petía)(v)

6Oudijk,
P. (Paul)(m) 2

7Meerkerk.
G.J. (Jack)(m)

8Mulder.
A.J. (Aíjan) (m)

9Speksnrjdeí,
J. (Jan) (m)

10Koetsier,
H.J.P (Hendnk) (m) I

I í
11Meíks

A.J N.4. (Ad) (m)

12Ooslerom.
C.P (Niels) (m)

o/-

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 18

Zet in elk vakje één cilÍer. Begin rechts , met het laalste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

i q UTotaal

q

?



1Breet,
Li1 C (Maícus) (m) t I

2Smrts van Waesberghe,
R.P M. (Raymond) (m) 3

3Lens van Rijn,
J M (Dennis) (m) I ó

Liist 12 JA21 Pag. 1ó van 18

Zel ln elk vakie één cijÍer. Begin rechts , mel het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sandmann
M.P C (Iratthijs) (m)

4 (

o

o

\

A

Totaal II re



1Oosthoek.
R.H.J. (Raoul)(m) (

{
2Lammerlink.

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

3Weermeier,
D Y (Oianca) (v)

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

Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakie één cilÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

4)

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

fl Nee

E Ja -> Vul de navolgende label in en geef zo mogelijk een verklaing

o

o

Liistnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembuÍeau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld dooÍ
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

rl i^t íl zk 26(, v urtl,N'k [qt}- fs) qín(( I

3 orào aZc^ 223 | (t) 0 U
I

I

A bT>Q'
)rql rqE ri ll (,r) rl

r5 QouJ
Il( U

I I Il)ll Íl

J

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen


