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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 Hoog heemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

t5 0l LO Z5

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

AdíeYlocalie slembuÍeau

Adíes/localie slembureau

LAL

Dag Maand

Oag Maand

Opeflingsllden (vefl - lol)

01 LI 00

Openingsljden (van - tot)

a

o

0

1b Stembureaugegevens tijdens !C!!!-nS (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag À/aand )a{ Trtd (van _ tot)

l5 L
WaaÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

d-De telling vond in het stemlokaal plaats.

D De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrrving locatie;

LI ot)

rs52íc -

0l o

í. Stembureau, locatie en openingstijden

Datum:

[-T--
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Houd per stembureaulid de tiden bi waarop het lid bi de zitting aanwezig was

SHIFT í

Voorlellers Achternaam

Aanwezig op het slembuíeau

OaS líaand Jaar TUd (van - tol)

o
VooÍlellers Achteínaam Oag Maand Tjd (van - tol)

I vlu r toZJ lÍ 3o
H Or,.S qt l< I5 3o

11,on: er' <r) 2., 2 7 tí j c..t

'1_-3 öo

ÏELLERS:

OF \ ) o3, )oL.\ ) t OÓ ).3 AO

t5 o3l Zo23 zt oo z3 óo

II II
II II
II
II

I t

t5
3 , zQ'>3 C'I

I

(J
a-a- q"vtOI

2. Aanwezigheidstembureauleden

SHIFT 2:

DaS Maand JaaÍ Tijd (van - tol)

[T-l
IT [-T-t

[-T--
---t-- ---t-- r=-T--

oT) ó"-l [-T--

It ]

[-T--T--- [T t
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3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal qeldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers S

Aantal geld ige kiezerspassen

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

À51
B

c ()

Ltol

4. Aantal uitgebrachte stemmen

a

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk 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

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

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

E 190

ÍeloD +

F I
G Ll

LtAL

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kíezerspassen in bijA, B en C.

Tel bi D de aanta en bij elkaar op.

o

5t

Aantal blanco stembiljetten

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

ls er een verschil tussen het aantaltoegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte

stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

tr NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

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

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

Mogelijke ve*laingen voor het verschil
Veífiold hieondeÍ hel aanlal keer dat de onderclaande silualios zich hebben vooÍgedaan

a
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(venneld hieronder de andere veÍklaingen en hel aanlal keer dal deze silualies zich hobbon voogedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelike verklaingen voor het verschil
venneld hieronder hal aanlal keet dal do ondoíslaande siÍualiés zich hebben voorgedaan

t

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 verschil
(vemold hierondeÍ de andere verklanngen en hel aàntal keer dat deza situaties Zich hebbén vooígedaan)

O

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil (.t

I

0
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilik 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 ís oniuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vasl in dil 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.

Lgljip; noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Eezwaren van kiezers tijdens de telling

o
waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming 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 af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrif de onregelmatigheden of blzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

Lglgpi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lmatig hede n en bijzonderheden

6. Bezwaren van kiezers

7, Onregelmatighedenoíbijzonderheden
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noleer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de te ing aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzifter en minimaal twee andere stemburcauleden.

blgp! U vult in rubiek I alleen de namen in.
Vervolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

t U.r:r(/.

o

Ottu
(

L) ua ?r'

Y2..4- \r\ \/1

O

1

t2

5

6

7



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

Lilslnummer en Lrlslnaam

a

o

1 WateÍ Natuurlijk L1

nL o

3 PaÉii van de Arbeid (P.v.d.A.) \ \

4 50PLUS I O

5 SG P-C h ristenUn ie L 0
6 CDA I L
7 Ons-Platteland I

8 AWP voor water, klimaat en natuur q t1

I Partii voor de Dieren q L
10 Belang van NedeÍland (BVNL) I

,I1 BBB I 5

12 JA21
')
)

,I3 GOUD
.\

Totaal: \ q C)
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

vul het totaal in bij Rubriek 4/ onderdeel E.

2WD
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2ÍJ23 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Gemeente
Rotterdam

a

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

Teltafelnummer

zf2

Naam

Tafe[teider

Tafelcontroleur

Coördinator telha[
(bij tetverschitten)

o

6 0 4

DÀ lu<

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

?aur
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U itkomsten per stembureau

o

Nummer stembureau

Locatie stembuÍeau (indien het een mobiel stembureau betreft, vull u dat in)

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

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantat tot de slemming aoegelaten kiezers ( A + B + C = D )

.5.\ 2

5l
o

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal blanco stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgestetd door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het

openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat . | )rcrtL

'l E
Aantal ongeldige stembiljetten

Hel totaalaanaal gelelde stembilietlen ( E + F + G = H )

' Tet voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist zin uitgebracht bii elkaar op

a
q

q oL-l

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, maar het stembureau heeft een veÍklaring gegeven voor 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, er is een onverklaard yerschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bulage in.

éo,..1

A

B

c

D i ró?

1. Aantal toegelaten kiezers

H

G

3. Verschil tussen het aantal toogelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaaÍde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezeÍspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

4,2 3sq
8.2 SI

Aantal geldige kiezerspassen (pas om Íe stemmen in andere gemeente) c.2

Het aantal tot de stemming loegelaten kiezers door het gemeenteliiA

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

ls het aanlal loegelaten kiezers (O.2) en het aantalgetelde stembiljetlen (rubriek 2 onder H) gelijk?

Yos

a
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

KNee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zÍn er mindeÍ geteld?

Verklaar hel verschil lussen het aantal loegelaten kiezers en het aantal getelde stembilietten. Vermeld hoe

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

Mogeliike verklaringen voor het verschil
VeÍmeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben vooÍgedaan

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?
zijn méér stembiljetten getelder

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 andere veÍklaring voor het verschil?
(vemeld hierondeÍ de andera ve*laringen en hoe vaak er sprcke van was)

Hoe vaak is er geen veÍklaring vooÍ het verschil?
I

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?

Nee

tr Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewrzen/kiezeÍspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden

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

a

5. Aantal stemmen peÍ lijst en per kandidaat

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege.

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

Zie volgende pagina's.



Lijst 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één cilÍer. Begin rechls , met hel laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

o

o
lg

6 1

2 3

van Cappelle,
M J (Josien) (v)

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

1

2

2
3Hovingh,

E (Enk) (m)

4de Boeí,
B.A. {Rens)(m)

I5Huiigens,
FN.J (Frank) (m)

6Veldhuijsen,
C. (Chíis) (m)

I
van det Zee.
H. (Bieks) (m)

Kolpa,
H.J (Ruud) (m)

7

8

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

TZwetsloot,
O N (Otto) (m)

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

l0

ll

1

Dogterom
N. (Klaas) (m)

SchÍel]der
E A (Elske) (v)

12

13

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

15Oskam,
T. (Tim) (m)

I

16Biljoen,
M.H. (Marvin) {m)

17Bongers,
J. (Hans)(m)

5
18Moralis,

B A. (Brigitte) (v)

I

Totaal

van zoelen.
A tlr. (Aqnes) (v) l

[i f' t6l



3
1Geselschap

J.H (Jock) (m)

Habben Jansen.
C. (Co0 (m)

Lvan Nauta Lemke.
J.C.L. (Jacqueline) (v)

4Jumelet.
VJ A (Vincent) (m)

5de Hoog.
J (Jaco) (m)

6Sikkens.
D.E (Daniél) (m)

7Kréëttt
M A. (Mick) (m)

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

9ïmm-
van Ruilenburg,
K.C. (Karin) (v)

I
r0Gerretsen

A M D. {Annemarie) (v)

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

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

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. ó van 18

o

o

2_Totaal

2

b

t

_.1



j 5
1van Heemsl.

W R (Wim) (m)

?J
2Hazelebach.

A (Arjen) (m)

6
Hernecke,
J.H (Anneke)(v)

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

I
5van der Boor.

W.A.F (Wim) (m)

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

7Goudriaan-
de Víies,
G.J. {Gerio) (v)

8Fox,
D.W. (David) (m)

9Deíickx,
C.L. (Coen) (m)

10van der GraaÍ
C {Cees)(m)

11Eeckhuis.
H (Helmut) (m)

I

Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls, met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 7 van 18

o

o

Beek,
R G. (Rob) (m)

12

J STotaal



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

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Valk,
H. (Jet) (v)

Mulder,
J W (Joke) (v)

Pag.8 van 18

2

o

o

S
I

Mosch,
A.S (Oíies) (m)

Verkoelen.
PJ.H.D. (Éllen) (v)

3

4

5

Drenthen
J. (Hans)(m)

I oTotaal

I

l l

u



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

van den Beígh-Kempenaar,
M. (Greel) (v)

2

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

3

Spoelslra.
S.T (Sipke) (m)

4

den Hollander
L. (Rens) (m)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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29

305

6

7

I

I

Herjboer.
J.P (Pieler) (m)

Blokland,
J. (Hans) (m)

o
Groenendiik-de Vries,
H.A. (Hilde) {v)

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

o

de Waal-
van Asperen,
MM Mar

22

25

Vente,
AJ (John)(m)

van der Leè
w (Wim) (m)

van den Beí9,
C.Pw. (Peter) (m)

van der Wende
A. (Andíé) (m)

28

I I

L1

3

de Jong,
M.J. (Maí'Jan) (m)

van deí Slik.
H.J. (Helmert)(m)

10

1l

12

van Midden
PJ. (Piel) (m)

Grauss
M.K A (Michrel) (m)

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

Niéuwenhurzen.
F.l L. (Frederique)(v)

l3

14

15

16

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

Bruin.
A.S J. (Alexandeí)(m)

17

18

't9

20

21

Wassink.
H.W. (Eíik) (m)

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

Pool,
H. (Henri) (m)

den Uil,
J. (Jan)(m)

Subtotaal 1 20
2_

Hoogendoorn.
J (Koos) (m)

van der Roest,
B (Barl)(m)

ls"nipp"r.,
lJ A (Jan) (m)

1

de Leede.
J (Jan) (m)
f_____I_

I
Subtotaal 2l
Totaal (1 + 2) a



Lijst 6 CDA

Naam kandidaat &
kandidaatnufimer
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o

o

SVisscher,
Í (Teun) (m)

van Leeuwen,
H G.t\4. (Hans) (m)

I

2

3Kousioura
C. (Christrna) (v)

I
4Huizrnga.

J (Jos)(m)

2_
5Pronk,

M.C. (t\4aÍieke) (v)

6Slappendel,
F.E. (Fred) (m)

de Leeuw
A J. (Arnold) (m)

von [4erjeníeldt.
F H (Fíits) (m)

7

I

9

Benard,
A (Arjan)(m)

210

8.G (Saskia)(v)
'fi

Oosterlaan.
A.A. (Arnold) (m)

Verbeek.
J.A (Jan) (m)

Laíooii,
K. (Kees)(m)

12

13

14Eskes-
van ulrecht
E.C. (Christrne) (v)

15Ziilstra,
w. (Wybe) (m)

r6Gerts
T.M B (Doíenda) (v)

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

Totaal l-[-[l2-l



Lijst 7 Ons-Platteland

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boeí,

de Jong,
D,

Pag. 11van 18

Biemond
T,

de Jong,
tc.

Boendeí
w.c

Stolk.
JP

Heuvelman,
C H.M.

2

3

4

5

o
Ztidedaan

6

7

8

I

10

11

r9

21

22

23

24

o
Koelewijn
HJ.

Zuidbroek
B.

Bos.
H H,

de Jong.

de Grool

Beaim
P

20

26

Verdoold

3t

29

Olieman,
JJ

Oudijk
c.

Scheeí,

van dea Wel,
JC.

32Knolle,
J

34Slingerland
J.

i

Vonk NooÍdegíaaÍ,
J

12

r3

14

15

16

1?

't8

Slob-Verburg

Mostert
DH

Verduijn

Ooms,
J C,

van den Heuvel,

Jansen,
H

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

de Jong,
PP

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

tr,t"*.
I r..r
I

I 
van der Spek,

lo

T--r-l

I

30

Subtotaal 1

+-

Ide Vreede,
.t.t

t

van den Ban
T,C,G.

Kok
t

LI

+
---1-

I

tr
tr

25



Liist 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, mèl het laalste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

A.R (Lex) (m)
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o

o

L o
Boks.
G.M. (Geíaíd) (m)

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

2

3

4

Kors.
I (lvo) (m)

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

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

5

6

7

B

9

van Zeril,
K.S. (KÍisra)(v)

Mughal,
A. (Aroen) (m)

Twigt,
A.P (Paul)(m)

Mulder.
J G (Joosl)(m)

Smil.
J J (John)(m)

10

í1

12Smil-Baggeís
G (Geke)(v)

13Knurstngh Neven.
R (Buben) (m)

9Totaal

,|

tt
lzl
Hu

I

I

p_

E



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Rozema,
J G. (Jaap)

Jansen,
E G J. (Linda)

Ventevogel,
Í C. (Tommy)

Paq. 13 van 18

2

3

4Coskun.
Z.P. (Pinaí)

o

o

3 \.t

oa.

I
5van deí Waít,

W A. (Tony)

I

6Vonk.
R.J. (RobertJan)

('
J
/_

van der Kemp
N,1. (Madelon)

de Jong,
C.D.tr.4. (Carmen)

7

8

IMol
D. (Oaan)

van der Laan
J. (Jasper)

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

r0

11

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

13van Geesl,
F. (Frank)

't4
ÀIaaÍseveen.
l,I C. (N4arco)

15irinasian.
A (Aímen)

q16Swaans,
M.L (Louise)

'|

t-t

E

Totaal IeTzl



Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechts , met het laalste cijíer.
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o

o

Totaal

Naam kandldast &
kandidaatnummer

lBogovac,

I 
s. (srobodan) (m)

1

||l



Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, met het laatste ciiter.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Haaij,
N.M.W. (Nicki) (m)

de Jong,
M J. (Ma.ielle) (v)

Pag. 15 van 18

2

o

o

3Bogaaíd,
A. (Arie) (m)

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

5de Vos,
P (Petra) (v)

Oudijk,
P (Paul) (m)

Meerkeík
G.J (Jack)(m)

6

7

IMulder,
A.J. (Arian) (m)

ISpeksnijder,
J. (Jan) (m)

I
r0Koetsier.

H.J.P (Hendrik) (m)

l,/1erks.

A J.M (Ad) (m)

Oosterom.
C P (Niels)(m)

1l

12

Totaal [T]rrí

1

9l
lqlr.

-



L

I

Lijst 12 JA21
Zet in elk vakie één cijfèr. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Breet,
M C (Marcus) (m)

Smrls van WaesbeÍghe
R.PM. {Raymond) (m)

Lens van Riin,
J M (Oennis)(m)

Sandmann.
N4.PC. (Matthijs) (m)

Pag. 1ó van 18

2

3

4

o

o

.,

Totaal
--T-- [[le



Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakie één cliÍer. Begin rechts , mel het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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2

3

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

o

o

3

Totaal

loorto"r..
I 
R H.J (Raoul) (m)

ti""..*,,,,t.'
A G.H.M. (Ton) (m)

F""r"".
D Y (Dianca) (v)

1

[rt3
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ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoats vastgesteld door het stembureau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

O Nee

t

o

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

Li.istnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
slembureau

Reactae gemeentelijk stembureau op het verschil

I t I t1 Àb

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lilsttotalen


