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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 Hoog heemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

AdÍes/ocalre slembureau Oag Maand Opeórngstijden (va6 - lol)

2az oL.r. a)t:óLqJa* L&l u? L

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

Adíes/locatie slembureau Dag Maand Openingstildoó (ven - lol)[-t

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaat Tijd (van .lol)

Datum ó3 .) Z3 F]lnd L

Waar vond de telling (op hjstniveau) plaats?

O b, De terrng vond rn het stemror(aar praats.

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

rí o,, 2() i3

II

t5

1. Stembureau, locatie en openingstiiden

[t-- I
rT-l
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SHIFT í:

fAl
[".I
Irl-l
[Lm--]

lpt

Aanwezig op hel slèmbuÍeau

Dag Maand JààÍ Trd lvan - loll

'\l.+n l-{elvsR.l Q-oZ 3 o6 Ào L
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L rs'u 5 l] ,U

() ) lr sTaE
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O
Vooíletleís Achteínaam Oaq Maand Tijd (van - lol)tst
Igt
Iml

2C,2_ r5 20
t5 Lo2 l5 70 '23LlS
r5 o L )'

r 5c,3 LozS | 32L)
(-). IS ?C

t VoorlelleÍs AchteÍnaam DaS Maand

ZO Vc
rfll@

L/J r5
l-5 t5

T;tbàÍr

g)

76 o ) r5 AS
76 L r.t Z5 C:G D ö

l5lo3 rts
o

Z

5 Z

t5 o3
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2. Aanwezlgheid stembureauleden

Houd per stembureaulid de tiden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was.

SHIFT 2:

S oae orn
\rerla Àoc Geoa?

TELLERS:

15

ob

IS tr3t{<l

Iijd (van " tot)

) E3as

E--l



3. Aantal toegelaten klezers
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Vul hieronder de aantallen geldige slempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen q3q
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers AS

B (rS
Aantal geldige kiezerspassen

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

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelik zin 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 E L4 C

F lLrAantal blanco stembiljetten

Aa ntal ongeldige stembilletten

Tel 0p +

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

o

c (
I

UZ<)

4. Aantal uitgebrachte stemmen

\

Q?,LI

o

H

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.
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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 uitgebnchte
stommen
@ry1ek 4, onderdeel H)?

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

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder hel aanlàl keet dal cle onderslaande silualies zich hebben voorgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogolijke verklaringen voor het verschil
Votmold hieÍonder het aanlal keet dal do ondeístaande silualios ztch hebben voogedaan

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 verklaring is voor het veÍschil
(veírneld hieíondea do andere veíklaringon en hel aanlal keer dat deze siluaties zich hebben voorgodaan)

Aantal keren dat er een andere verklaring is vooÍ het verschil
(vermeld hiercndat do andere varklaringen en hel aantal keet dat deze siluaties zich hebben voogedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil



Pag. ó van 10

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens 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? Noteer die dan ook.

klgD! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers t[dens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden ot bijzonderheden tidens de slemming 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 aí en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten ín oÍ
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrif de onregelmatigheden ol bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
glgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig heden en bijzonderheden

7. Onregelmatighedenofbfizonderheden

6. Bezwaren van kiezers



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bi de te ing aanwezig zijn
Dat zin in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

@!9p! U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in Íubriek I

Namen slembuíeauleden

o

o

J h

I

1

2

3

6

7

1

2 (
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

Lijstnummer eo Lrjslnaam

o

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

1 Water Natuurliik u ?,
2WD () ()

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

4 50PLUS I 1
5 SGP-ChristenUnie

6 CDA I 7
7 Ons-Platteland o
I AWP voor water, klimaat en natuur 3 €,
I Partii voor de Oieren ] O

'10 Belang van Nederland (BvNL)

,I ,I BBB ?
12 JA21 I C1

,I3 GOUD

(+ 6 C\Totaa l:

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

/.

t.



o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A

Pag. 10 van 10
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=À=

Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

Teltafelnummer

7 \-\ 3

Naam

Tafe[[eider

Tafetcontroteur

Coördinator tethat
(bij telverschitten)

a

2 2 2

I
Í §t ar) {c



Pagina 2 van 18

Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

NummeÍ stemburea " A2?
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in)

Vut hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zíe rubÍiek 3 van hot proces-verbaal van

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

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

a
Het aantal aot de saemming toegelaten kiezers ( 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 stembiljetten

a
'Tetv@r dit onderdeelde aanlallen stemmen die op elke líisl ziin uitgebracht bijelkaat op

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

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

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

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

1. Aantal toegelaten kiezers

3
crS

2. Aantal getelde stembiljetten

6

,_

9,3 s

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

A

B

Aantal geldige kiezerspassen c o
o (

E

F 1q
G

Het totaalaantal getelde stembilietten ( E + F + G = H ) H

tr Ja. Ga verder met rubriek 4.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de slempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen 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 kiezeÍspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)

4.2 9s
c.2 o

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door hel gemeentelijk
slembureau. Tel oP! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

4.2

7,gs

o
D Ja. Ga veÍder met rubriek 4

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

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

Mogelijke 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 veÍklaring voor het verschil?
(veírneld hieronder de andera verklaingen en hoe vaak eí sprcke van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2

C /r>

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?



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

E Nee

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

aangetroffen. Oeze stembescheiden moeten in apaíe pakken worden verpakt en worden
veízegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewíjzen 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

5. Aantal stemmen per lirst sn per kandidaat



( 1

J Y
2Kwee.

M E.J ([,1aígot) (v)

3Hovrngh.
E. (Eíik) (m) 3

4de Boer.
B.A. (Rens) (m) 3

É
5Huiigens,

F.N.J (Frank) (m)

6Veldhuijsen,
C (Chris) (m)

)
7van der Zee.

H (Rreks)(m)

8Kolpa,
R J (Ruud)(m)

9de Roon.
R.C J. (Robrn) (m)

10Zwetslool.
o.N (ono) (m)

11Neeleman.
A J C. (Aíjan) (m)

12Doglerom
N (Klaas) (m)

o
13Schreudeí.

E A (Elske) (v)

14Clàvaux
M.B.W. (Maík) (m)

15Oskam,
T. (ïm) (m)

16Biljoen,
M.H (Marvan) (m)

17Bongers,
J. (Hans) (m) I

í8Moíalrs.
B A. (Bragitte) (v)

19van Zoelen.
A.M. (Agnes)(v)

Lijst 1 Water Natuurlijk Pag. 5 van 18

Zet ln elk vakje één ciiÍer. Begln rechts, met het laatste ci,Íer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

van Cappelle.
M J (Josien)(v)

o

o

Totaal

1

I

t L

d

[I71.íEl



Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts , met het laatste cliÍer.

Pag. ó van 18

1\

a
J

o

o

2 1
1Geselschap

J H (Jock)(m)

2Habben Jansen.
C. (Cor) (m)

4\
3 r
4Jumelet,

VJ.A. (Vancent)(m)

5de Hoog,
J (Jaco) (m)

6Sikkens.
D.E. {Danièl)(m) 4

7KreefÍt.
N/ A (N/ick)(m)

8van HoÍ,
D.H. (Dick) (m) 4

Iïmm-
van Ruitenburg,
K.C. (Karin) (v) I

aGeríetsen,
A.N.4 D. (Annemarie) (v)

1lKolster.
J.S. (Jeroen) (m)

12van den Eijnden.
PFJ (Paul) (m)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Naula Lemke,
J.C L. (Jacaueline) (v)

't0

Totaal



,r
3

1van Heemst.
W Fi (Wm) (m)

2Hazelebach.
A. (Arjen) (m)

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

1
4Klappe.

A.L (Laurens) (m)

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

6van Ouin,
l',4 J (Menno) (m)

g7GoudÍiaan-
de Víies,
G J (Gerio) (v)

8Fox,
D.w. (David) (m) 1

1
IDeíickx,

C.L (Coen) (m)

Í0van der Graaf
C. (Cees) (m)

11Beckhuis,
H (Helmul) {m)

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

r)

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

Zel ln elk vakje één cijfer. Begln rechls , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

4

Eh.l----+

u
T

!

Totaal 6tr



1 L
1Valk,

H. (Jel) (v)

2Mulder.
J.W. (Joke)(v)

IDrenlhen,
J. (Hans) (m)

4[,1osch,

A.S (Dries)(m)

5Verkoelen.
PJ H.D (Ellen)(v)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.8 van 18

o

o

1

3

Totaal t



Lijst 5 SGP-ChristenUnie Pag.9 van 18

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

Naam kandidaai &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

den Hollandeí.
L (Rens) (m)

26

A (André)(m)
27

Herjboer,
J P (Pieteo (m)

Blokland.
J (Hans) (m)

o

o

1van der Spek,
M.C (Martin) (m) 3
van den Bergh'Kempenaar,
M (Greet)(v)

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

2

3

4

5

6

7

van der Roesl
B (Baít) (m)

Schippeís,
J A. (Jan) (m)

Spoelstra,
S T. (Sipke)(m)

IGroenendijk-de Vries,
H.A. (Hilde) (v)

IOoslerwijk,
C.A. (Marco) (m)

2
4

t0van Midden.
PJ. (Piet) (m)

11de Jong.
[.4 J. (Marl-Jan) (m)

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

13Weiiers,
J.w. (Wim) (m)

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

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

Nieuwenhuizen.
Fl L. (Frederique)(v)

15

16

't7Wassink,
H W (Erik) (m)

den Uil,
J. (Jan) (m)

Bruin
A.S.J. (Aiexande0 (m)

18

l9

20de Vries,
w.A. (Walleo (m)

21Pool
H. (HenÍi)(m)

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

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

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

23

24

van den Berg,
C.PW. (Pele4 (m)

2Ade Leede,
J. (Jan) (m)

Subtotaal 2

+ t-t--l

I

H_

E

Hoogendoorn,
J (Koos) (m)

29

30

l

l

I

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

[T-[l(-] tr



q
1Visscher,

T. (Teun) (m)

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

IJ

1
3Kousiouri.

C. (Christina) (v)

4Huizinga
J (Jos)(m)

4
Pronk.
[r.C (t'rarieke) (v)

6Slappendel,
FE. (Fred) (m)

7Benard,
A (Aíjan) (m)

Bde Leeuw,
A J (Arnold) (m)

Ivon i/|eiienleldt
F.H. (Frits) (m)

10

B.G. (Saskia)(v)

11Oosterlaan
A A (Aínold) (m) 1

12Veíbeek,
J A. (Jan)(m)

r3Larooii,
K. (Kees) (m)

Eskes-
van Utrecht.
E.C. {Christine) ív)

Zrjlstra,
W {wybe) (m)

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

Liist 6 CDA
Zel in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.10 van 18

o

o

1 L

'14

15

Totaal t



Liist 7 Ons-Platteland
Zel in elk vakie één ciiÍeÍ. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boeí.

Pag. 11van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

25

26Verhagen,

van der Spek,
D

2AVerdoold

29Scheer,

31

30Olieman
JJ

Oudijk
c

32

34

van deí Wel,
JC,

Knolle,
J

Slrngerland.
J

2de Jong,
D

3

4

5

de Jong,
t.c.

Boendeí
wc.

Biemond
T

6Stolk,
J,P

7Heuvelman,
C, H, T',

Koolhaas-
van den Ban

10

8

I

Zijdedaan

de Vreede
J,J.

Slob-Verburg

1l

12

Kok

Mostert,
DH

14Verduiin

15Ooms
JC

Vonk Noordegraaí,
J

16

17

Jansen.
H

l8van den Heuvel

't9
Koelewijn,
H J.

20

21

Zuidbrcek
B

Bos.
HH

22

23

24

de Jong,

de Groot,

Reijm,
P

0Subtotaal 1 II
Totaal (1 + 2)

de Jong,
PP.

1

l

tr
trI

Subtotaal 2I



1Welter,
A.B. (Lex) (m) 6

2Kors,
I (lvo) (m)

3Boks.
G M (Gerard) (m)

I4van Zeijl,
W.J.M. (Hans) (m)

5van Berkel.
C N4 C. (lnge)(v) Z 4

3
6Krol,

A.N. (Nelleke)(v)

7van Zeijl,
K S (Krisla)(v) 1

1
8t'Iughal,

A. (Aroen)(m)

ITwigt.
A.P (Paul) (m)

1
10l\4ulder,

J G (Joost) (m)

'11
Smit,
J.J. (John) (m)

12Smit-Raggeís
G (Geke) (v) 1

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 12 van 18

o

o

3Totaal 6



71Rozema,
J G. (Jaap) a

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

3Ventevogel,
T C. (Íommy)

4Coskun,
Z P (Pinad 1 2

5van der Wart,
W.A. (Tony)

6

R J (Bobert Jan) 1

6
7van der Kemp,

M. (Madelon)

8de Jong,
C.O.M. (Carmen)

9Mol,
D. (Daan)

10van der Laan,
J (Jasper)

11ong,
J J.C K (Johan)

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

13van Geesl,
F. (Frank)

14Maarseveen.
M.C. (Marco)

q15Minasian,
A (Aímen)

16Swaans,
[,1 L. (Louise) 4

Lijst 9 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Totaal

1

A

_l

ru



Bogovac,
S (Slobodan) (m) 6
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechls , met het laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

(Totaal

1

II



1de Haaaj,

NMW (Nicki)(m) o 3
2de Jong,

t,il J (N4arielle) {v) 1 Z
3Bogaaíd,

A. (Arie) (m)
n'A

4Nieuwenhuis.
C J (KeesJan) (m)

5de Vos,
P (PeÍa) (v)

6Oudijk,
P (Paul) (m)

7Meerkerk.
G J (Jack)(m)

8Muldeí,
A.J. (Aíjan)(m)

ISpeksnijder
J (Jan)(m) I
Koetsier,
H.J.P (Hendrik)(m)

11Merks,
A.J.M (Ad) (m) 1
Oosleíom.
C.P (Niels) (m)

Lijst 11 BBB

Naam kandidaat &
kandidaatnumm€r

Pag. 15 van 18

o

o

Tolaal

Zet in elk vak,e één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

ï

10

12

[I tir]



1Breet,
[IC (Marcus) (m) 1

2

4

3Lens van Bijn,
J M (Dennis) (m)

4Sandmann.
lí PC. ([,lanh'js) (m)

Lijst 12 JA21
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 18

o

o

't ITotaal

Smrts van Waesberghe
RPM (Raymond)(m)

l3
lsl



1Oosthoek.
R H.J. (Raoul) (m) 6

2Lammertink
A G.H.[r. (Ton) (m)

3Weermeier.
D.Y (Dianca) (v)

4de N4an,

A.A (Aad) (m)

Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakie één cijter. Begin rechts , mel het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

6Totaal
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er voor een of meer lrsten spÍake van een verschil tussen enerzUds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andeÍzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

o

o

Liistnummer en
-naam

Lirsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembu reau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

oageklt2 I ,)
Oo,get1iqe- 6lern U.mrr Í;*1

4 1q3 1q? oar,alJi,t< I !€r'1
O J

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


