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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 Stembureaugegevens tijdens stemmin o

Adres/localre stembuíeau Dag ÀIaand Openinqslijden (van - tot)

Ert=] /5 oJ 2a23

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

Adreílocane stembuÍeau Dag Maand Openingslijden (van ' lot)lríí

'l b Stembureaugegevens tijdens !g!.1!.1g (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Tiid (van'lol)

Datum ()

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O q De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

F'Oorde LS frb 3O

ql () ?3 o( Effi

í. Stembureau, locatie en openingstijden

[-T--] IT-
[-T-t



Houd per stemburcaulid de lijden bi waarop het lid bij de zitting aanwezig was

Aanwezig op hel slembuÍeau
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2. Aanwezlgheid stembureauleden

SHIFT 1:

Tijd (van - tol)
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3. Aantal toegelaten kiezers

Pag. 4 van 10

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C.

Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

Aanta I geldige stempassen

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

B lb
Aantal geld ige kiezerspassen

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

o
U gaat nu de stembiljelten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet geqk zijn aan het aantal loegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen ín en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembilletten

(-

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

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

o

c C)

E c

F

E-Izl-

4. Aantal uitgebrachte stemmen

Aa ntal ongeldige stembiljetten

H \4),-

I



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

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hierondet de anderc ve*latingen en hel aantal keot dat daze situatie$ zich hèbben vootgedaan)

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

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgerelkt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

I

I

Pag.5 van 10

5, Verschil tussen het aantal toeg€laten klezeE en het aantal uitgebrachte stemmen

ls er een verschil tussen het aantal toegolaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
@bnek 4, onderdeel H)?

tr NEE .' Ga dan door naar rubriek 6.

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vermeld hierondeÍ hel aanlal keet dat de ondeí,taande situaties zich hebben voorgedaan.

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Ve.mald hieronder het aantal keer dat de ondeBtaancle silualies zich hebben voorgedaan.

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(veineld hietundeí de andeíe veíklaingon an hal aantal keerdat doze $iluaties zich hobben vooígedaan)



6. Bezwaren van kiezers

Pag. ó van 10

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmet*ingen van kiezers.
Voorbeelden 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-vehaal. Ook als het stembureau het niet eens /s rnet de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

k (l (t
(

o 2€ten ha o, () k.-,

5

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

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

Omschijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,g!g2i noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig heden en bijzonderheden

(i L2 5'5

7 , Onregelmatlgheden of bijzonderheden
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Noleer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dat z|n in elk geval de vooÍzitter en minimaal lwee andere stembureauleden.

Namen stembureauleden

lOV'fGr) u( w,rhr, Gnril
t (o

[1r,,r

\ <Vu

'.1

o

8. Stembureauleden aanwezig biJ de telllng

L9!!3p; U vult in rubriek I alleen de namen in.

VeNolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

2 I

3

4 ) h,,tn L

5

6

7

\1

F,,v I r^ [,2
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Bijlage Voorlopige telling op Iijstniveau

Liislnummeí en Lrjslnaam

o

o vul het totaal in bij Rubriek 4. onderdeel E.

'l Water Natuurliik 1
2WD I
3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) ï §
4 50PLUS

.)
a--./ 1

5 SGP-ChristenUnie \ 1
6 CDA - l
7 Ons-Platteland )
I AWP voor water, klimaat en natuur

')
1- ()

9 Partij voor de Dieren
(.. 1

í0 Belang van Nederland (BVNL) b
,I,I BBB ) b

Lr S12 JA21

(,í3 GOUD

IIIIIIIIIIIII
Ll () CITotaal:

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



=È=

Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

o Teltafelnummer

qkt

Naam

Tafetcontro[eur

Coördinator tethal
(bij telverschitten)

5 5 5

fh C ftcnnr[-

5 c)RorJ[o^d

Pag. l van 18

Tafe[leider
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Uitkomsten Per stembureau

Vul voor elk stsmbureau afzonderlijk deze bijlage in'

NummeÍ stembureau §sí
7. B-,,lee ,L 1+r ', t tí

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembuÍeau betreft' Yult u dat in)

vulhieronderdeaantalleninzoalsvastgestelddoorhetstembureau(zierubriek3vanhetfioces.verbaalVan

Aantal geldige stemPassen

td rge volm3chtbewi )zen (schriftel )k of vra stem- kieze rspas )ge

a
Het aantat tot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

vul hieronder de aantallen in zoats vastgesteld door het gemeenteliik stembureau/stembureau vooÍ hot

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembilietten

Aantal ongeldige stembilietten

a Het lotaalaantal geaetde stembitielten ( E + F + G = H )

. 
Tal voor dit onderdealde aantallen stemmen die op etke liist ziin uitgebracht bíielkaar op

ts het aantal toegetaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal geteide stembitjetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

1(

Aantal geldige kiezerspassen
o

9z- r

9rJ

S

J

9zt

Verschil tussen het aantal toegelaten kiezeÍs en het aantaI getelde stembiUetten

Ja. Ga veÍder met rubriek 4

dtn meeratmste biete h jettenierondhhvooÍ etneverian verklare heeft sng egUbam a stemhettr
krub riemeterrna a erddGa arl overnrklavemnee deen ngetdetenml erd Sof s

kne 3a rUn bvehetmet rvolgverderrsch Galaark verdonveeeN ISer

1. Aantal toegelaten kiezers

het stembureau).

_) gí

Aantal ingevulde of

D

B

c

2. Aantal gstelde stembiuetten

openbaar lichaam.

E

H

F

G

3.

aantalverschil
Nee,

4.

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

Aantal geldige stempassen

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

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

4.2

8.2

c.2

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Íel op! ( A-2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

D Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

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

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld 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 verklaring voor het verschil?
(vermeld hierondet da andere ve*laringen en hoe vaak et sp'ake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2

ls het aantal loegelaten kiezers (D.2) en hel aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zrn er minder geteld?



4. Bij gecombineerde stemmingen

Pag. 4 van L8

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

p. r.tee

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

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden
verzegeld en overgebÍacht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

o

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke list één of tvvee.)

Zie volgende pagina's.

o

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

5. Aantal stemmen pér lijst en per kandidaat



Lijst 1 Water Natuurlijk Pag.5 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Cappelle
L4 J. (Josien)(v)

Huiigens,
F N.J. {Frank) (m)

5

Veldhuijsen.
C (Chris) (m)

6

van derZee.
H. (Bieks) (m)

7

Kolpa,
R.J (Buud) (m)

I

o

o

5
Kwee.
Ir.E.J. (Margot) (v)

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

2

J

4

Hovingh,
E (Erik)(m)

.)
(-

Ide Roon.
R C.J. (Robin) (m)

10Zwetsloot.
O N (Otto) (m)

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

Dogterom,
N. (Klaas) (m)

Schreuder,
E A. (Elske)(v)

12

r3

Clavaux.
M.B.W. (Maík) (m)

Bilioen,
M.H. (Marvin) (m)

14

15

l6

Oskam.
T (Tim) (m)

Bongers,
J (Hans)(m)

17

18

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

r [irf

tutoratis.
B.A (Brigitte)(v)

1

1'l

b
)L

.,]I
--+-t-

l1\
lLll
I

+ I
_t

t-l

I

Totaal



1 q
2Habben Jansen

C (Cor) (m)

3van Nauta Lemke,
J C L. (Jacqueline)(v) 4

I

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

de Hoog,
J (Jaco) (m)

6Sikkens.
D.E. (Daniël)(m)

7Kreettt.
t\4 A. (Mick) (m)

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

Iïmm-
van Ruilenburg.
K.C. íKarin) (v)

10Gerrelsen.
A M.D. (Annemaíie)(v) 2

11KolsteÍ,
J.S. (Jeroen) (m) 3

12van den Eiinden
P.F.J. (Paul) (m)

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag.6 van 18

o

o

3Totaal

Lijst 2 VVD

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

1

I

o



1van Heemsl,
W B (Wim) (m) Ll

2Hazelebach,
A (Aíien) (m)

3Heinecke,
J H (Anneke) (v) 6

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

5van der Boor,
W A.F (Wim) (m)

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

7Goudriaan-
de Vraes,

G.J. íGerio) ív)
8Fox

D W (David) (m)

9Derickx,
C L (Coen)(m)

10van der GíaaÍ,
C (Cees)(m) 2

11Beckhuis,
H (Helmut) (m)

12Beek
R G (Rob) (m)

I
I

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één ciiler. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 7 van 18

o

o

5 6Totaal



1

2Mulder,
J.W. (Joke)(v) 1

3Díenthen
J. (Hans)(m)

4l,,losch,
A.S. (Dries) (m) 4

5Verkoelen.
PJ H D. (Ellen) (v) 3

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Valk.
H. (Jet) (v)

a

o

ITotaal

Pag.8 van L8

1

2

!

I I I _tr



Lijst 5 SGP-ChristenUnie
Zel in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

den Hollander
L (Bens) (m)

26

de Leede.
J. (Jan) (m)

28

Herjboeí.
J.P (Pieter) (m)

29

Blokland.
J (Hans) (m)

30

o

o

I

van den Beí9h-Kempenaar,
M (Greet) (v)

2

3

4

5

van der Boest,

.8. 
(Bart) (m)

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

6

7

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

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

I

I

10

van deí Slik.
H J. (Helmert)(m)

1'l

12

13Weijers,
J W. (Wim) (m)

14GÍauss,
MKA (Michiel)(m) I

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

Nieuwenhuizen.
F.l.L. (Fredeíiq0e) (v)

15

16

Bíurn,
A.S.J (Alexandeo (m)

17

18

't9

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

den tJil,
J. (Jan) (m)

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

Pool,
H (Henri) (m)

21

20

de Waal-
van Asperen

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

22

23
M.M (Maíia) (v)

van deí Lee.
W. (Wim) (m)

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

24

25

van deí Wende
A. (André)(m)

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Pag. 9 van 18

1

l

l

27

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

+

l

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

Hoogendoorn,
J. (Koos)(m)

l
+

+

van Mrdden.
PJ. (Piet) (m)

l*r-"
Ir.J. (irart-Jan) (m) E

_t

I--f--I

l ll
ITIII

Totaal (1 + 2)

-[TTl3]

T]-II



Lijst 6 CDA Pag. 10 van 18

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

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

o

o

IVisscher,
T (Teun)(m)

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

I
q

3Kousiouri
C. (ChÍistina) (v) T
Hui2inga,
J. (Jos) (m)

Pronk.
lvl C. ([.4arieke) (v)

4

5 '1L
6Slappendel,

F E (Fred) (m)

IBenard,
A. (Ar,an) (m)

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

9von [rerienÍeldt,
F H. (Frits) (m)

10

B.G. (Saskia)(v)

1íOosteíaan.
A A (Arnold) (m)

12Veíbeek,
J A. (Jan) (m)

't3
Larooij.
K. (Kees) (m)

l4Eskes-
van UtÍechl,
E C. {Christine) (v)

15Zrjlslra,
W (Wybe) (m)

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

Totaal I-[lz-[t

+I

l

I

L



Lijst 7 Ons-Platteland Pag. 11van 18

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

van deí Wel
JCo

o

31

26

27

28

30

32

Verhagen

van der Spek,
D,

Verdoold

Olieman,
J,J.

Oudijk
c

Scheeí,

Knolle
J,

3
,|

2

3

4

5

6

7

Boer

de Jong,
D

de Jong
I,C,

Boender.
W,C

Stolk
JP

Heuvelman
C H,M

Biemond
T

8

9

Ziide aan,

de Vreede
J J.

Koolhaas-
van den Ban,
TCG

l0

11

12

Kok.

Slob-Verburg,

13MosteÍt
DH

't4
Verduijn

16

Ooms
JC

Jansen.
H,

Vonk Noordegraaf
J,

van den Heuvel.

17

18

,9Koelewijn,
HJ

20

Bos.
H H,

22de Jong

23de Grool,

24

25de Jong.
PP

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

I
t_

-f

33

#
i

Slingerland,
J,

ft
ll+
I

21

I

ilI
EZuidbíoek

B

Be jm,

I

-T-T-I-lól@ l
-I-[r-E]



Welter,
A R (Lex) (m) 1 Z
Koís,
I (lvo) (m)

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

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

5van Berkel.
C.M.C. (lnge) (v)

6Krol.
A.N (Nelleke) (v) 1

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

8Mughal.
A. (Aroen) (m)

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

10N4ulder.

J G. (Joost) (m)

't1
Smit,
J J (John) (m)

-t2
Smil'Baggers,
G (Geke) (v)

13Knuistingh Neven
R (Ruben) (m)

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

Zet in elk vakie één cliÍer. Begln rechts, met hel laalsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

1

I L

L

I
I 6

l

Totaal l-I1 Pl



IBozema.
J G (Jaap) 2 ,)

+2Jansen
E G.J. (Linda)

3Ventevogel.
T.C. (Tommy) 1

4Coskun,
Z.P (Pinar)

5van der Wart.
w.A. (Tony)

6

B.J. (Robed Jan)

7van der Kemp,
M (Madelon)

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

9Mol,
D. (Daan)

10van der Laan.
J (Jaspeo

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

12van Ïlenhoven-van der
Hoeven.
J íJeroen)

13van Geest
F (Frank)

14líaarseveen.
M C. (Maíco)

15Minasian
A (Armen)

3
16Swaans.

M.L. (Louise)

Lijst 9 Partij voor de Dieren Pag. 13 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

,r

i
7l

4'll
l
l

Totaal rqa



(Bogovac,
S (Slobodan) (m)

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL) Pag. 14 van 18

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

6

'|

Totaal I



1de Haaij,
N.M W (Nicki) (m) 7 o

2 1
2de Jong,

M.J (Marielle) (v)

3Bogaard,
A (Arie) (m)

4Nieuwenhuis.
C J {KeesJan) (m)

5de Vos,
P (Petra) (v)

6Oudijk,
P (Paul) (m)

7Meerkerk,
G J (Jack) (m)

8Mulder.
A J (Arjan) (m)

I
9Speksnijdeí,

J (Jan)(m)

10Koetsier,
H.J.P. (Hendíik) (m) *

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

12Oosterom.
C P (Niels) (m)

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 18

Zet in elk vakje één cliÍèr. Begin rechts , mel het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

o

o

H

ï

I
_l

l l

Totaal br9



1Bíeel.
M.C. (Marcus)(m) 63

L̂

2Smits van Waesberghe
R PM (Raymond) (m)

3Lens van Rijn,
J.M. (Dennis) (m) 7

6

Lijst 12 JA21 Pag. 1ó van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Sandmann.
M.PC (Matthijs) (m)

4

o

o

I
II

Totaal
-[fl'1 ty



1Ooslhoek
Fl H.J. (Baoul) (m) ,

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

3Weermeier,
D Y (Dianca)(v)

4de Man.
A.A. (Aad) (m) 1

Lijst 13 GOUD Pag. 17 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal
ÉIl



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 18 van 18

ls er voor een of meer lijsten 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 gemeentelUk stembureau?

D Nee

fl.|u, vrt a, nuvolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaing

o

o

LUstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil
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