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Proces-verbaa! 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

Dag Maand

AdíeYlocalie stembuíeau Dag Maand

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand )ax TrJd (van _ lol)

Datum t6' 3c

Adres/localie stembureau

\< c;d ?ciz r
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.

Openingsrtden {van - lol)

o
Openingsltden (vaó - lol)

)r> )5

a
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

( De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

t3t l)) i(-r

t5 o3 o2 oö

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

[-T-t
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2. Aanwezigheid stembureauleden

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

m
[-t>l
rsl
rct
E

VooÍlel1eís Achlernaam

VooÍleue.s Achlernaam

À€nwezig op hel slembuÍoau

Dag Maand Jaar

)
Ttd (van - lol)

Oo

iL. tx,

',.-) I t (r§)

c{, Y)
c^ 2.-

-_1,

t I 05

Oo

\s ?oz

Dag Maand

?

\ § tfz ) r-t2"?

C)

DaS Maand

'J.O :r 3

[[-tr4.1
\ x> Oob

o SHIFT 2

)

Trtd (van - lol)

iq V) tr3 crö

(') I c] 0

I 5 3c c)3

r5 3o ) I cO

iBlo I

I-'.l

tvr -l

\5 2 (

(
I lr

Voorletlers Achiernaamo L I c1 O

it óo o0

JI ó3 &L15
dtEiErö

CU

l§ ó?
'tí ó:

)

I ) ()Ó

D'?\\

II

e

t)!(( I

ts o?
o? 5r

SHIFT ,I:

S

) 5

oB

o4'7b23

\

iL
EeTxrl

TELLERS:

t<lzral ),22
\\

L)O

io23
ts

Trtd (van - lol)

t, I



Pag. 4 van 10

3. Aantal toegelaten kiezers

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

Aantal geld ige stempassen

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

Aantal geld ige kiezerspassen

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

5BS

+3
c o

6-J

4. Aantal uitgebrachte stèmmen

o

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelik zíjn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vulhierondet de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aa ntal ongeldige stembiljetten

Tolaal aantal gelelde stemmen ( E + F + G = H )

E btl
F l2
G (

)

b5p

D

Aantal blanco stembiljetten

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

H



5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiézers en het aantal ultgebrachte stemmon

ls er een verschiltussen het aantal toegelalen kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

tr NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
E lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door ín te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vermeld hieronclel hel aantal keel dat de ondeístaande silualies zich hebben voorgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgeÍeikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veímeld hieíonder da anderc vet*laàngon eh het aanlal keet dal deze silualies zich hebben vooígedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het veÍschil

Er zijn mindeÍ stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder ziin geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vermeld hieÍondor hel aantal koor dat do onderstaande situatios zich hebben voorgedaén

O
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keÍen dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hierondar de andeÍe ve*laingen en hel aantal keer dat dezo situalies zich hobben vootgodaan)

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

Bezwaren zijn klachlen of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon ín een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een sÍem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaal van de tellíng wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de lelling is onjuist.

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

Lgtj.p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

1r)/) \ v3z?iT- \rI 2L
An Z<., ) )

/-o
J

^
??C

t-2(
v )h 1A

.L

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bíjzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een oÍ meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, hel brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom hetstemlokaal beïnvloedden 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

h.llt-" h.n ../rJtort\r). J-l

6. Bezwaren van kiezers

(
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Noteer in deze rubiek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de vooaitter en minimaal twee andere stembureauleden.

@!9p; U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondeiekenen al deze stemburcauleden het proces-verbaal in rubriek 9

Namen stenrbLrÍeauleden

(n

fribL; R,^t

a ;5l

JrrLc.-

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

í..^,ln.,. c.^,^.',111

2

3

4

5

6

7

1 O'>,,, ,.L Al-,rblmcur"^nu -
2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

L jslnummeÍ en Lrlslnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

1 Water NatuurlUk

2WD

3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.)

4 50PLUS

5 SGP-ChristenUnie

6 CDA

7 Ons-Platteland

8 AWP voor watèr, klimaat en natuur

I Partii voor de Dieren

'10 Belang van Nederland (BVNL)

11 BBB

12 JA21

13 GOUD

IIIIIII
Totaal: IIII
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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*tÀ- 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

Teltafelnummero
t1 /j

Naam

Tafe[[eider

Coördinator telha[
(bij tetverschitten)

T 3 I

Tafetcontroteur
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

NummeÍ stembureau

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

í. Aantal toegelaten kiezers

A íur
B ?3

Aantal geldige stempassen

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

o c c

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

Aantal ongeldige stembiljetten

E

F IL
G

L=5

a ,-Í.ffi (.rlHet totaalaantat getelde stembilietlen ( E + F + G = H )

'Tet v@r dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke list ziin uitgebrachl bii elkaar op

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

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantalgetelde stembiljetten (rubnek 2 onder H) gelilk?

! Ja. Ga verder met rubriek 4

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

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

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

t3q

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

het stembureau).

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

Aantal geldige kiezerspassen

{D

2. Aantal getelde stémbiuetten

à4€
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Naar aanleiding van het geconstateeÍde onverklaarde veÍschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewÍzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers vooÍ dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te slemmen in andere gemeente)

^.2

c.2

Het aanaal tot de stemming toegelaten kiezerc door het gemeentelijh
stembureau. Íel op! ( 4.2 + B-2 + C-2 = D.2 )

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

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ meer geteld?

E Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kíezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoa
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

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

ï

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

o
Hoe vaak is eí een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(veineld hierondeí de andeíe veíklaingen en hoe vaak er sp@ke van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgeÍeikt?
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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

F Nee

tr Ja, er zrn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetrofÍen. Deze stembescheiden moeten in apa(e pakken worden verpakt en worden

vezegeld en overgebracht naaÍ het college van buÍgemeesteí en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembi|e en, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroften.

o

5. Aantal stemmen per l'rjst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's.

o



Lijst 1 Water Natuurlijk
zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciirer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

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

19

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

2Kwee,
M.E J (Margot) (v)

3Hovrogh,
E (Eflk) (m)

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

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

4

5

VeldhuÍsen.
C. (Chris) (m)

van det Zee.
H. (Rieks) (m)

6

7

BKolpa,
R.J. (Buud) (m)

9de Roon,
R.C.J. (Bobin) (m)

10Zwetslool.
O N (Otto) (m)

11Neeleman,
A.J.C. (Aíjan) (m)

12Dogterom,
N. (Klaas)(m)

to13Schreudeí,
E A. (Elske) (v)

14Clavaux.
M.B.W. (Mark) (m)

315Oskam
T (rim) (m)

l-
16Biljoen,

M H. (t',4arvin) (m)

17Bongers,
J (Hans) (m)

l8I\,4oralis.
B A. (Brigine) (v)

3

Totaal

iel
q_l

IA
itl

fl
E
3
tr

isl



Liist 2 VVD
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

\//
1Geselschap,

J H. (Jock)(m)

2Habben Jansen,
C. (Coo (m) 0

_§
3van Naula Lemke,

JCL (Jacqueline) (v)

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

5de Hoog,
J. (Jaco) (m) 3

6Sikkens,
D E (Danièl) (m) I

7KreeÍtl.
M.A. (Mick) (m)

8van Hoi,
D H (Dick) (m)

Timm-
van Ruitenburg,
K.C. ÍKaíinI ív)

10Gerretsen,
A M O. (Annemaíie) (v)

q
_5

l1Kolster.
J S. (Jeroen) (m)

12van den Eijnden
PFJ (Paul) (m)

Totaal



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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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o

o

í6
1van Heemsl,

W R (Wrm) (m)

2Hazelebach.
A 1Aíjen)(m) L

3Heinecke.
J H (Anneke)(v) 1ï

Y
4Klappe,

A L (Lauíens) (m)

5van der Boor.
WAF(Wim)(m)

6van Duin,
N,l J (tíenno) (m)

)
7Goudriaan-

de Vries
G.J (Gerio)(v)

8Fox,
O W (David) (m) I

IDerickx,
C L (Coen) (m)

10van deí Graal
C (Cees)(m)

11Beckhuis,
H (Helmut) (m)

'12
Beek,
R.G. (Rob) (m)

E^

13

t7

\Cq
Totaal M



c1

I
2Muldeí

J.W. (Joke)(v)

Drenthen,
J. (Hans)(m)

Mosch.
A.S. (Dries) (m)

35Verkoelen.
PJHD (Ellen) (v)

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Valk,
H (Jel) (v)

Pag. 8 van 18

o

o

I

1

4

Totaal



van den Beígh-Kempenaar
M. (Greet) (v)

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

2

3

4Spoelstra,
S T (Sipke)(m)

HoogendooÍn
J. (Koos)(m)

van der Boesl.
B. (Bart) (m)

5

6

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

Gíoenendijk'de Vries
H.A (Hilde) (v)

7

I

Ooslerwijk,
C A. (N.4arco) (m)

de Jong,
M.J (Mart-Jan) (m)

10

11

9

van Midden
PJ. (Piel)(m)

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

Weiiers,
J W (Wim) (m)

12

13

14Grauss.
M.K.A. (Michiel) (m)

15Verdoes,
W.J. (Willem-Jan) (m)

16Nieuwenhuizen.
F.l L. (Frederique) (v)

Wassink.
H.w. (Erik) (m)

den Uil,
J (Jan) (m)

17

18

19Bruan,

A S.J. (Alexandeo (m)

de Vries.
W A. (Walte0 (m)

Pool.
H (Hení) (m)

21

de Waal-
van Asperen,
M M (Maria) (v)

22

23

24

Vente,
A J. (John) (m)

van der Lee.
w {Wim) {m)

Laist 5 SGP-ChristenUnie
zel in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijrer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van der Spek.
M.C. (Martin) (m)
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1

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

den Hollander
L. (Rens) (m)

26

o

o

van den Berg,
C PW. (Pete4 (m)

van der Wende
A (André) (m)

de Leede,
J (Jan) (m)

28

29Heijboer.
J.P. (Pieteo (m)

30Blokland,
J. (Hans) (m)

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

I

[3

__r_-______r____- rTn
ryI

20

Subtotaal 2



6
IVisscher,

T. (Teun) (m)

I
2

H G.[.4. (Hans) (m)

I
Kousrouri,
C (Chíistina)(v)

4Hurzinga,
J (Jos) (m)

5Píonk.
M.C (Marieke) (v) /

4
6Slappendel,

F E (Fred) (m)

7Benard.
A (AÍjan)(m) ,.

Ide Leeuw,
A J (Aínold) (m)

von MeijenÍeldt,
FH (Fíils) (m)

10

B G. (Saskra) (v)

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

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

13Larooij,
K (Kees)(m)

Eskes-
van Utrechl.
E.C (Chíistine) Ív)

I
Zijlstra,
w (Wybe) (m)

I,
16Gerts.

ÍM B (Dorenda) (v)

Liist 6 CDA
Zet in elk vakje één ciiler. Begin rechts , met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummeÍ
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o

14

15

Totaal fl}l



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

Naam kandideat &
kandidaatnummer

Boer

de Jong,
D.
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

2

o

o

van der Spek,
D

26

27

Veíhagen,
A,J,

2AVerdoold

29Scheer,

30Olieman,
J,J,

I
3'l

32

Oudijk
C

Knolle,
J.

van der Wel.
JC

34Slingerland
J,

)

Biemond
T

4

5

6

7

8

de Jong,
LC.

Heuvelman
C,H M.

Zi)detlaan

Boender,
wc.

Stolk.
JP

de Vreede,
JJ

10Koolhaas-
van den Ban,
Í.c.G

Slob-Verburg

11Kok,

13Mostert.
OH

14

15

Verduiin

Ooms
JC

Vonk Nooídegraal,
J,

16

17

Jansen,
H.

van den Heuvel. 18

19Koelewijn
H J,

20Zuidbroek
B

Bos
HH

22

23

de Jong,

de Groot
A J,

Reiim,
P.

25de Jong,
PP

2 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

1

12

21

24

I
I

Subtotaal 1 m
m



tI
2.

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

1

2

3

A.R (Lex) {m)

Kors,
l. (lvo) (m)

4van Zeijl.
W.J.M. (Hans) (m)

,10
5van Berkel,

C M C {lnge)(v)

t6Krol,
A N (Nelleke)(v)

t7uan Zeijl,
K.S. (Kíista) (v)

v
8Mughal,

A. (Aíoen)(m)

9Twigt,
A.P (Paul) (m)

10l\4ulder,
J.G. (Joost) (m)

11Smat,

J.J (John) (m)

12Smat-Baggeís,
G. (Geke) (v)

13Knuistingh Neveo,
B. (Buben) (m)

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

NaaÍn kandidaat &
kandidaalnummer

o

o
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Totaal



Lijst 9 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakie één cijíeÍ. Begln rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

1Bozema,
J G (Jaap) qq

,!2Jansen
E G.J (Linda)

p3Ventevogel,
T C (Íommy)

4Coskun,
Z P (Pina0

5van der Warl
W A (Tony)

6

R.J. (Roberi Jan) I
7van der Kemp,

M (N4adelon) t7
I

I
8de Jong,

C.D.M. (Carmen)

9Mol,
D (Oaan) 3

I'l0van der Laan
J (Jasper)

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

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

l3van Geesl,
F. (Frank) I

14tíaaÍseveen.
M C (Marco) /
Minasian
A (Aímen)

,
r6Swaans

M.L. (Louise) 5

Totaal

Ul
1

15

t4



Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)
zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Bogovac,
S. (Slobodan)(m)
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o

o

/L

Totaal

1

tfa



D
1de Haaii,

N.M.W (Nicki) (m)

2de Jong,
M J. ([,la.ielle) (v) 5
Bogaard,
A (Arie) (m)

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

Ide Vos,
P (Petía) (v)

6Oudijk,
P (Paul) (m) I

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

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

ISpeksniider,
J. (Jan)(m)

10Koelsier.
H.J.P (Hendrik)(m)

11Merks,
A.J.M. (Ad)(m) I

12Ooslerom,
C P (Niels) (m)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakie één cijíeÍ. Begin rechts, met het laatste ciiÍèr.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

O

o

rt,
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5

Totaal



1Breet.
t'LC. (Marcus)(m) q

I
2Smits van Waesberghe,

B.PM. (Raymond) (m)

?
3Lens van Rrjn,

J.M (Dennis) (m)

4Sandmann.
[.4.PC. (Matthiis)(m)

Liist 12 JA21
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

tiTotaal

II



IOosthoek,
R.H.J. (Baoul) (m)

q

2Lammertink.
A G.H.M (Ton) (m)

Weermeier.
D Y (Dianca)(v) 3

4de l,/'lan.

A.A (Aad) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

Liist 13 GOUD

L]

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

tr Nee

o

o

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

Liistnummer en
-naam

Lirsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

LÍsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
slembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op hel verschil

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen


