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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 Hoog heemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

1a Ste m bu reau gegeve ns tijdens stemminq

À.1íèsJlócetie stémbureau Dag Maand Openingsttjden (van - tot)

ts1o3 Ao Lt ] oo AI oo

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

AdÍes/localie stembureau Dag [4aand

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lUstniveau) plaats?

DaS Maand Jaaí Tijd (van'lol)

/s 0 j u- iJ rÍ

o

II
II
II II
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í. Stembureau, locatie sn openlngstijden

FTx]

o;l

Openingslrlden (van - tot)

Datum:

waaÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

EDe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

)i

l--T--t
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SHIFT 1:

o SHIFT 2:

a rn

Lerncí - 9ztfn

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

Aanwozq op hel slembuÍeatl

Oag Maand Jaat Tijd (van - tol)
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3. Aantal toegelaten kiezers
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vul hieronder de aanta en geldige stempassen, volmachtbewiizen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bi elkaar op.

Aantal geld i9e stempassen 8tz
kiezers AS

a bo
Aantal geld ige kiezerspassen c c

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

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde 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 E Eqb

Aantal blanco stembiljetten F TL

Aantal ongeld ige stembiljetten G 2A

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

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

o

9ts

9eo

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of

D

4. Aantal uitgebrachle stemmen

H
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ls er een verschíl tussen het aantaltoegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
@bnek 4, onderdeel H)?

tr NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

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

Er ziin méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er zirn meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Veímeld hioronder hel aantal keer dat de onderslaande siluatias zich hobben voorgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(venneld hieronder de anderc ve*laringen en hot aantal koet dat deze silualies zich hebben voogedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

o
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vormeld hiorondeÍ dé andero verl<laringen an hel aanlal keeí dat dozo silualies ztch hebben vootgedaan)

( 1 e \r ?
(-\

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

a
U

Mogelike verklaringen voor hel verschil
Vefineld hiercndat hel aanlal keet dal do ondeBtaande silualies zich hebben voorgodaan-

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Il
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiez€rs bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmet*ingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het stembureau ís moeiliik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokie.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldíq, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de lelling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezerc vast in dil proces-verbaal. Ook als het stembureau het níet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

!€tj,ai noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming en telling?
Voorbeelden: een oí meer stembureauleden waren te laat oí zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het slemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden oÍ bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

L9t9D! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

.1

a-

7. OnregelmatighedenofbijzondèÍheden



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

Namen slembuíeauledeo

a

Namen lellers

o

d;o L,-*1

L'<-W- ,-/U^)

?-, (..- c,( e

nl

[:l Lt-r.- .r(.Y 6 r,eo-l

44llgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

1

2

3 l* -,,,. - J'<L\ 
^ 
,ott

4

5

6

7

I t1^z{n- Ï.l-r^-.-

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lijslnummer en Lijsl6aam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E,

o

o

í Water Natuurlijk L {

2WD I ) I

3 Parti.i van de Arbeid (P.v.d.A.) Y I
4 sOPLUS I \

I

6 CDA 5

7 Ons-Platteland t I

8 AWP voor water, klimaat en natuur ó 2

9 Partii voor de Dieren I 3
Li

10 Belang van Nederland (BVNL) )
11 BBB 3 +
12 JA21 ) _l

.I3 GOUD
r,l

Totaal: P 0 t

.L

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 Deel A
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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

Teltafetnummer

Naam

Tafe[leider

Tafetcontroteur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

o

5 2 2

52 c

J** \.J*J.u.rL".

§ \.<--r-------s"\
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau §'r 2
Localie stembur€au (indien het een mobièl stembureau betrefl, vult u dat in) L

Vul hieíonder de aantallon in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het prees-verbaal van

het slembureau).

Aantal geldige stempassen

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

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

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

a Het totaa laantal getelde stembilietten ( E + F + G = H )

'Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist zijn uitgebracht biielkaar op.

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

É Ja. Ga veíder met rubriek 4

fl Nee, maarhet stembureau heefreen verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

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

2

o

q3B

l2r,,
2o

3

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

1. Aantal toegelaten klezers

A

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

Aantal geldige kiezerspassen c

D

IB

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Í

G

4olE

H



Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers vooÍ dit stembureau als volgt
vastgesteld

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

o

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijh

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

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

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ minder geteld?

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

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

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

4.2

4.2

c.2

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

t^ïI

Hoe vaak heeft een kiezeÍ het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vemeld hiercnder de andere ve*laÍingèn en hoe vaak er sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Pag.3 van 18

Aantal geldige stempassen

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

o.2

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

yL t'lee

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

aangetroffen. 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 slembiljeften, dan wel stempassen, volmachtbewizen of kiezerspassen dat is
aangetroÍíe n.

o

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

Zie volgende pagina's.

o

4. Bii gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen pèr lijst en per kandidaat



Liist 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijlèr. Beqin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

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

2Kwee
M E.J (N/aígot) (v) s z

..]3

4 I

Veldhuijsen,
C (Chris) (m)

5

6
I

7van der Zee
H (Bieks) (m) tr

8Kolpa,
R.J (Buud) (m)

9de Boon,
RCJ (Flobin)(m)

a
10Zwetsloot,

O.N. (Otto) (m) l--t

Neeleman
AJC (AÍjan)(m)

12Dogleíom,
N. (Klaas) (m)

'+13Schreuder.
E A (Elske)(v)

Clavaux.
MBW (Mark)(m)

Oskam.
T (lim) (m)

14

15 )--.\)
16Bilioen,

M.H. (Marvin) (m)

17

I
18Moratis.

B.A. (Brigitte)(v)

a-._)
19van Zoelen,

A.M (Agnes)(v)

Hovingh,
E. (Erik) (m)

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

Hurjgens,
F.N.J. (Fíank)(m)

Bongers,
J (Hans)(m)

11

I

Totaal l-fuEl



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

2Habben Jansen,
C. (CoD (m)

3 C)
3van Naula Lemke.

J.C L. (Jacqueline) (v)

l

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

.[r
5de Hoog,

J. (Jaco) (m)

I

I

n
6Sikkens,

D E (Daniël)(m)

J
t

7KreetÍt
M.A. ([.4ick) (m)

t

8van HoÍ,
D H. (Dick) (m)

Li
9ïmm-

van Ruitenburg,
K C. (Karin) (v)

I

3
10Gerretsen.

A.t!, D. (Annemarie) (v)

11Kolster,
J.S. lJeíoen) (m)

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

Liist 2 VVD Pag. ó van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

O

Totaal

lt1 o

tr

rlq,l



Lt {
,|

van Heemsl.
W.R. (wim)(m)

2

l q3Heinecke.
J.H. (Anneke)(v)

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

5
5van deÍ Boor.

W.A F (Wim) (m)

6van Duin.
Lr.J (Menno) (m)

7Goudriaan-
de Vries.
G.J (Geíio) (v) i

I
8Fox.

D.W. (David) (m)

sDerickx.
C.L (Coen) (m)

10van der GraaÍ
C. (Cees) (m)

Beckhuis.
H (Helmul) (m)

12Beek,
B.G. (Bob) (m)

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zèt in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 7 van 18

o

o

+Totaal ó

I

l

Hazelebach.
A (Arjen) (m)

11 l

Ltr



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 8 van 18

o

o

L
Níulder.
J.W. (Joke) (v)

I

2

Valk,
H. (Jet) (v)

3Drenthen.
J. (Hans) (m)

4Mosch.
A.S (Dries) (m)

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

lt13 l

Totaal
T I 

-Il) l)l



Lijst 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakie één ciiler. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

van der Lee
W. (Wim) (m)
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

29

30

a

o

24

van den Berg.
c Pw (Pete4 (m)

25

den Hollander
L. (Rens) (m)

van der Wende
A (André)(m)

26

28de Leede,
J. (Jan) (m)

Ivan der Spek,
M C (irartin) (m)

I

I

van den Bergh-Kempenaar.
M. (Gíeet) (v)

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

2

3

4Spoelstra.
S T (Sipke)(m)

5Hoogendoorn,
J (Koos) (m)

6van der Roesl.
B (Baít) (m)

3
Groenendijk-de Vries
H.A. (Hilde) (v)

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

7

I

9

Schippers.
J A (Jan) (m)

van Midden.
PJ (Piet) (m)

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

10

l1

12van deí Slik,
H.J (Helmeí) (m)

Weijers,
J W. (Wim) (m)

Gíauss,
MKA (Michiel) (m)

13

Veídoes,
W.J (Willem-Jan) (m)

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

15

't6

17

8ruin.
A.S.J. (Alexandeo (m)

18

19

20

21Pool,
H (Heníi) (m)

den Uil,
J (Jan)(m)

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

de Waal
van Asperen,

Vente,
AJ (John) (m)

22

23
M N,l ([.4a4a) (v)

I

I oTotaal (1 + 2)

't4

]I
Hertboeí
J P (Pieter)(m)

tr.-.*
LJ 

(Hans)(m) tl-l __J

L
I

ttr

M

Wassink,
H W. (Eíik) (m)

Subtotaal 1 Subtotaal 2ID-l ----t



Lijst 6 CDA Pag. 10 van 18

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

L I

tVisschea,
T. (Teun) (m)

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

gKousiouíi,
C. (Christina) (v)

4Hur2inga,
J. (Jos)(m)

i-i
5Pronk.

i, C (Maíieke) (v)

6Slappendel.
F E (Fíed) (m)

\
7Benard,

A. (Arjan) (m)

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

9von Meijenleldt,
F.H (Frils) (m)

10

LG (Saskia) (v)

l'lOosteíaan,
A.A. (Aínold) (m)

12Veíbeek,
J.A. (Jan)(m)

13Larooij,
K. (Kees) (m)

14Eskes'
van Utrechl,
E.C lChristine) (v)

I
Zijlska,
W. (Wybe) (m)

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

l5

16

3

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

+i

I

l

T|,*, I tr



Li
1Boer,

dde Jong,
D,

4de Jong,
LC.

5

6Stolk,
JP.

I
Heuvelman,
C.H M

8Zi)detlaan

de Vreede,
J J.

10Koolhaas-
van den Ban,
TC G,

Kok

12Slob-VerbuÍ9,

Mostert,
D,H,

14Verduijn,

15Ooms,
J C.

Jansen,
H.

17Vonk Noordegraaf
J.

van den Heuvel,

I
19

21

20

Bos,
HH

Zuidbroek
B,

de Jong,

de Groot,

24Reijm,
P

de Jong,
PP

Lijst 7 Ons-Platteland Pag. 11van 18

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

o

o

26Verhagen,

27van deí Spek,
D

28Verdoold,

29Scheer,

30Olieman,
J.J.

3'rOudijk
C.

I32Knolle,
J.

33van der Wel,

34Slingerland,
J,

q o

\ \Totaal (1 + 2)

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

13

16

18

Koelewijn,
H,J,

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Biemond,
T

2

7

I

Boender.
W,C,

11

22

Subtotaal 1 Subtotaal 2

25



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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

o't_ 3tWelteí,
A B (Lex) (m)

2Kors,
l. (lvo) (m)

3Boks.
G M. (Gerard) 1m)

4lan Zeiil,
W J.M. (Hans) (m)

2 -75

L
6Krol.

A.N. {Nelleke) (v)

7lan Zeijl,
K S (Krista)(v)

8Mughal,
A. (Aroen) (m)

t\9Twi9t,
A P lPaul)(m)

3
10Mulder,

J G. (Joost) (m)

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

/\12Smil-Baggers
G. (Geke)(v)

l3Knurstinqh Neven,
R (Buben) (m)

6zTotaal

lvan Berkel.
lC.M.C. (lnqe) (v)

ll

Il



) o
,|

Rozema.
J G (Jaap)

l) 7
Jansen,
E G.J. (Linda)

3Ventevogel.
T.C. (Tommy)

()

R
4

5

1
6

R J (RobertJan)

1
7van der Kemp

M (Madelon)

8de Jong,
C.D.M. (Carmen) L
Mol,
D. (Daan)

l0van der Laan
J (Jaspe4

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

van ïenhoven-van der
Hoeven.
J. (Jeroen)

13van Geest,
F (Fíank)

14I\,4aarseveen.
M C (Marco)

15Minasian.
A. (Armen)

q16Swaans
M.L (Louise)

Laist 9 Partij voor de Dieren
Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 18

o

o

I
)J tu

Coskun
Z P (Pinaí)

van deí Warl.
W A (Tony)

2

I

I

12

Totaal



3Bogovac.
S. (Slobodan) (m)

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL)

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 18

o

o

Totaal

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

Í

T-[IE



I 5
1de Haaii,

N M W. (Nick!) (m)

(q
I

2de Jong,
[/ J (Marielle) (v)

3Bogaard.
A (Arie) (m)

4Nreuwenhurs,
C J (KeesJan)(m)

5de Vos.
P (Petra) (v)

6Oudiik,
P {Paul) (m)

7Meerkeík,
G J. (Jack) (m)

8lvlulder,
A.J. (Arian)(m)

ISpeksniider,
J. (Jan)(m)

10Koetsier.
H.J P (Hendíik) (m)

tlMerks.
A J M. (Ad) (m)

'12Oosterom,
C.P (Niels) (m)

Liist 11 BBB
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 18

o

o

3Tolaal

l

l

l
L rl
Lrl

l
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2 ?
íBreet,

M C (Marcus) (m)

2Smits van Waesberghe,
B.PN.4. (Raymond)(m)

!LLens van Bijn,
J.M. (Dennis) (m)

I3Sandmann,
N.4 PC. (Manhiis)(m)

Liist 12 JA21 Pag. 1ó van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

3

4

Totaal



8IOosthoek,
B.H.J (Raoul) (m)

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

3Weermeier.
D Y (Dianca) (v)

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

Liist 13 GOUD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1.7 van 18

o

o

1 o ÀTotaal

[]
L)
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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

o

o

p Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een vet*laring

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelirk stembureau op het verschil
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