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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 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

Adres/lmatiè slémb0rèau

(o'1 c)

Dag Maand

5 oB 2(j LZ
Openrngslijden (van' lol)

i ó \.) :)-\ oo
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.o

AdÍes/locate slembureau Dag Maand

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaar Trld (van _ tot)

Datum

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

Openingsl'Jden (van - tol)

AJr/ I

a

3

II
II

II

II

1. Stembureau, locatie en openingstijden

[-T--trr]
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2. Aanwezigheid stembureauleden

Vooíletleís Achternaam

C t{ C(

Vooíleneís Achleroaam

t'Í\
r\

Aanwezig op hel st€mburoau

Dag Maand Jaar Íiid (van - lot)

p èc i-r.cre.u

o SHIFT 2:

Qcr-to.h,,o-tru o3
Li.J

p Rc>os€èc\bÀ-,.(

5 §g 2()23 ob èo
C., tl 30
C§

c>

\5 q5

5 qà

\5 q6
ta5

q5

o3

o3
()3

1<)!è
()13

r<)IS
1()a 3

Ot.:

Ot) go

.L Èclr[cr.c.Ar.^O(i-,.
\o{à§§Q.

\ c.s

C

Oag Maand
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Tijd (van'lol)

Trtd (van ' lot)
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1 c'o
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Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bi de zitting aanwezig was.
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3. Aantal toegelaten kiezers

Aanta I geldige stempassen

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

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

L9é r
B €
c & o

:% _tu

o

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten

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

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

E Lg(

o

F 6
G Z

o

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

Tel bi D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geld ige kiezerspassen

D

4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljeften tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde 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

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

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

Er ziin méér stèmbiljetten geteld. Noteèr hoeveel stembiljetten er ziln meer geteld

a
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikl

Aantal keren dat eÍ een andere veÍklarjng is voor het verschil
(verneld hi1ronder de andeíe veÍkladngen en hot aental keeÍ dal deze situalies zich hobbon voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het veÍschil

Er zirn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder ziin geteld v

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 verklaÍing is voor het verschil
(vermold hieronder da andere vé*laringen en hot aantal koor dal deze silualies zich hèbbon vooígedaan)

ll,c+ 9y5+e<h +<l1,< k,nz"r. DrBBe( 7
?

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschil tusson h€t aantal toegelaten kiozers €n het aantal uitgebrachte stemmen

Mogelijke ved<laringen voor het verschil
Veineld hierondor h6l adntal keeÍ dal de onderclaando situalies zich hebben vootgedaan.

Mogelike verklaringen voor het verschil
Veftneld hiercndet hol aanlal keet dal de oncleíslaanda situatias zich hebbén vooÍgédaan.



6. Bezwaren van kiezers
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Hebben aanvvezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten oÍ opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeiliik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de tellíng: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt níet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is oniubt.

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.
L.,gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

a

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

a
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming en te ing?
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 in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrif de onregelmatígheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak híer sprake van was.

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onreg elmati heden en b ijzonderheden

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

p I Or,JC,t O
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubiek de naam van alle stembureauleden die bijde lelling aanwezig zijn
Dat zin in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

L.a (,

Namen stembureauleden

L Lts At?4

ea 9r

o S ueet
^1t

d h r Cc9ttC

a

@!9p; U vult in rubriek I alleen de namen in.

Vervolgens ondeÍlekenen al deze stembureauleden het prcces-verbaal in rubriek 9.

1

2

3

4

5

6

7

,|

lprat.,a.L "l P,a<)2
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Bijlage Voorlopige telling op !ijstniveau

o

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

Lilshummer en Lrlslnaàm

Totaal:
a)

6

a vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

Voc? z
Ae5r.
1l
\l?
t9

r(

9
7
2
I

a

I
o
9
.9

-lt
2)
{
o

r7
a

I

'I Water NatuuÍli.ik
(

-)
2WO ,l

3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) 3 §(r
4 50PLUS I 6

5 SGP-Christenunie 3
6 CDA I U

7 Ons-Platteland 2

I AWP voor water, klimaat en natuur L 7

9 Partij voor de Dieren I q

í0 Belang van Nederland (BVNL)
,/

1í BBB I &
12 JA21 I 9

í3 GOUD )

-T-t-l
-T-
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaaIo Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

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

o Tettafetnummer

ZT
Naam

Tafel[eider

Tafelcontroteur

6 7 0

Renstc< V ameu

A . l,rac +toctJë

Dee[ B

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)



Pagina 2 van 18

Uitkomsten per stembureau

1. Aantal toegelaten kiezers

a

Vul hieronder de aanlallen in zoals vastgesteld door hel stembureau (zie rubriek 3 van hat píoces-verbaal van

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de stemming toegelaten kieze/,s ( A + I + C = D )

L
?_o

o

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

openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal ongeldige stembiljetten

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

303

o

ANrs
o
2_

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

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 getel d, en neem de veíklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, 6P
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembuÍeau betrefr, vult u dat in)

D irr

B

c

2. Aantal getelde stembiljetten

É

Aantal blanco stembiljetten

G

H 3tl
' Tet voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst ziin uitgebracht bii elkaar op.

F

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

D Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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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 volmachtbewijzen (schriftelik of via ingevulde stem- of kiezerspas)

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

Llt
4.2 Lo
c.2

ls het aantal loegelaten kiezers (O.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubiek 2 onder H) gelijk?

3ll

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

E Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zrn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil lussen het aanlal toegelalen kiezers en het aantal getelde stembiljeften. Vemeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaing zíjn.

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 hiaronder do andoro votklaringen en hoa vaak or sprcka van was)

Aantal geldige stempassen

Hel aantal tot de stemming loagelalen kiezers door het gemeenlelijll
slembureau. Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

o

o.2

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

I

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?
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4. Bil gecombineerde stemmingen

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

{ Nee

D Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kaezerspassen van de verkiezing van

aangetrofíen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden
verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeesteÍ en wethouders/het bestuurscollege

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

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

(Afhankeuk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke list één of twee.)

Zie volgende pagana's.

o



1van Cappelle.
M J (Josien)(v) 4 1

L 5
2Kwee.

M E.J. (Margot) (v)

3Hovrngh.
E. (Erik) (m)

Ll

de Boeí,
B A. (Rens) (m)

Huiigens,
ÉN.J (Frank) (m)

4

5

6Veldhuijsen
C. (Chris) (m)

7van deí Zee.
H. (Rieks) (m) L

L
L

Kolpa,
R J. (Ruud) (m)

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

8

I

10Zwetsloot,
o.N. (Otto) (m) 1

l1Neeleman.
A.J.C. (Arjan) (m)

12Doglerom,
N. (Klaas) (m)

l3Schreuder
E.A (Elske)(v) 5

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

't5
Oskam.
T. (Iim) (m)

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

17Bongers,
J. (Hans) (m)

r8Moratis,
B.A. (Brigine) (v) L

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

Lijst 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cliÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Totaal
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q
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Geselschap,
J H. (Jock) (m)

2Habben Jansen.
C (Coo (m)

3van Naula Lemke.
J.C.L. (Jacqueline) (v)

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

1

1

6Sikkens.
D.E (Oaniél)(m)

7Kreeftl.
LI A (Mick) (m)

Ivan HoÍ.
D H. (Dick)(m)

4

ïmm-
van Ruitenburg,
K.C íKaíin) Ív)

10GerretSen
A.M.D (Annemarie) (v) 2

llKolster,
J.S. (Jeroen)(m)

12van den Eijnden.
P FJ. (Paul) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. ó van 18

o

o

Totaal

td" ,*,
J (Jaco)(m)

-T-ETel

#
1



6
1van Heemst,

W.R (Wim) (m)

ilHazelebach
A. (Arjen)(m)

I
Heinecke,
J.H. (Anneke) (v)

2Klappe,
A.L. (Laurens) (m)

1-
van der Boor.
w A. F. (wim) (m)

van Duin,
N4.J (Menno) (m)

\
GoudÍiaan-
de Vries
G.J. (Gerio) (v)

ZBFox,
D.W. (David) (m)

IDerickx.
C L. (Coen)(m)

10van der Graal
C (Cees)(m)

'tl
Beckhuis.
H. (Helmut) (m)

L
12Beek.

R.G (Rob) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met hèt laatste ciiíer.

o

o

g1Valk.
H (Jet) (v)

1

1

Mulder.
J.w (Joke) (v)

Drenlhen,
J. (Hans) (m)

2

3

5

[,íosch,
A.S. (Díies) (m)

Veíkoelen,
PJ.H D. (Ellen) {v)

4

5

b

Lijst 4 SOPLUS

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.8 van 18

Totaal m
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Zet in elk vakiè één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

o

o

26den Hollander,
L. (Rens) (m)

van deí Wende.
A. {Andre)(m)

28de Leede
J. (Jan) (m)

Heijboer,
J.P. (Pieter)(m)

Blokland.
J (Hans) (m)

L
2van den Bergh-Kempenaar,

M. (Greet) (v)

3van der Ham,
J.W (Jan Willem) (m)

4Spoelstía,
S.T (Sipke) (rn)

5Hoogendooín,
J. (Koos)(m)

van deí Boest,
B. (Baít) (m) L

7SchippeÍs,
J.A. (Jan) (m)

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

Oosterwijk,
C.A. (Maíco) (m)

I

I

10van Midden,
PJ. (Piet)1m)

'11

12van deí Slik,
H.J. (Helmert)(m)

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

Grauss.
[4 K.A (Michiel) (m)

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

14

15

't6

17Wassink,
H.W. (Ërik) (m)

18den Uil,
J (Jan) (m)

't9
Bruin,
A.S.J. (Alexandeo (m)

20de Vries,
W A (Walleo (m)

21Pool,
H. (Heníi)(m)

de Waal-
van Asperen,
M.M. (lvlaíia) (v)

Vente,
A.J (John) (m)

22

23

24van der Lee,
W. (Wim) (m)

25van den Berg,
C.PW. (Pete0 (m)

3Subtotaal 1 öSubtotaal 2

,3

Lijst 5 SGP-ChristenUnie

de Jong,
[r.J. (I/art-Jan) (m)

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

1

30

27

29

Totaal (1 + 2)



IVisscher,
T. (Teun) (m) Í

L2

3Kousiouri.
C (Chrislrna)(v)

4 L
5Pronk.

M.C (Marieke) (v)

6Slappendel,
FE (Fred) (m)

7Benard,
A. (Arian) (m)

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

Ivon Merjenleldt.
F H (Fíits) (m)

10

1lOosterlaan.
A.A. (Arnold) (m)

12Verbeek,
J.A. (Jan) (m)

13Larooij,
K (Kees) (m)

t4Eskes-
van Utrecht,
E C. íChristine) ív) L
Zijlstra.
W (Wybe) {m)

l6Gerts,
Í.trr.B. (Dorenda) (v)

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechls , met het laatste cijíer.
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

|,*r*
lr (.los) (m)

B.G. (Saskia) (v)

r5

Totaal l1l_l



Liist 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakie één cijler. Begin rechls, met hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Verhagen,
A J,

26

o

o

27van der Spek,
D.

28

29

Verdoold

Scheer,

3oOlieman
J,J,

3'lOudijk,
c.

32Knolle,
J

van der Wel
J.C.

Slingeíand
J,

z18oer,

2de Jong,
D

3Biemond
T.

4de Jong,
I,C,

5Boender
wc.

6Stolk,
J,P

7Heuvelman.
C.H,M,

BZiiderlaan,

de Víeede
J,J,

10Koolhaas-
van den Ban
T.C,G

1lKok

12Slob-Verburg,

l3Mostert.
DH,

14Verdurjn.

't5

16

van den Heuvel,

17

l8

't9
Koelewijn,
H.J,

20Zuidbroek,
B,

21Bos,
H, H,

22de Jong

23de Grool,
A,J

24

25de Jong
PP

/)USubtotaal 2

L

r

Ooms,
,I C

Jansen,
H

Vonk Noordegraaf,
J,

Reijm,
P

trSubtotaal 1

Il

t

Totaal (1 + 2)



1
1Weller,

A.R (Lex) (m)

4
2Kors,

I (lvo) (m)

3Boks.
G.tí. (Gerard) (m)

4van Zeijl.
WJM (Hans)(m)

1o
5van Beíkel

C.M C (lnge) (v)

7
6Krol,

A.N. (Nelleke) (v)

1
7van Zeiil,

K.S. (Krista)(v)

8Mughal,
A. (Aroen) (m)

ITwigt,
A.P. (Paul)(m)

1
l0Mulder.

J.G (Joost) (m)

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

z12Smit-Rag9ers,
G. {Geke) (v)

13Knuistingh Neven
B. (Buben) (m)

Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts , met het laatste cijter.

Naam kandidaat &
kandidaalnuÍnmer
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c- 1
IRozema,

J G. {Jaap)

I
2Jansen,

E.G.J. (Linda) ,1

I

3Ventevogel,
T.C (Íommy)

í
4Coskun,

Z P lPinat)

van deí Warl,
W A (Tony)

6Vonk,
R.J. (RobertJan)

7van der Kemp.
[,4. (Madelon)

Ide Jong
C D.N.4. (Carmen) 1
Mol,
D. (Daan)

"t
10van der Laan,

J (Jasper)

't1
ong,
J.J.C K. (Johan)

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

13van Geest,
F (Frank)

14

M.C ([rarco)

r5Minasian,
A (Aímen)

r6Swaans.
M L (Lourse)

Lijst 9 Partij voor de Dieren
zel in elk vakie één ciifer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 13 van 18

o

o

/+ íTotaal

I



q

Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cliÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Bogovac
S. (Slobodan)(m)
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gde Haaij,
N.N4.W (Nicki)(m)

+
2de Jong,

À/l.J. (Maíielle) (v)

1

Bogaard,
A. (Arie) (m)

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

c
5de Vos,

P. (Petía) (v)

6Oudijk,
P. (Paul) (m)

7líeerkerk,
G J. (Jack)(m)

8l\40lder,

A.J. (Arjan) (m)

ISpeksnijder.
J. (Jan) (m)

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

l,NIerks.
A.J.M. (Ad) (m) 1

12Oosteíom.
C.P (Niels) (m)

Lijst 11 BBB
Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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1Bíeet.

[r.C. (lvtarcus) (m)

1

2Smits van Waesberghe,
B PM. (Raymond) (m)

3Lens van Riin,
J.M. (Dennis)(m)

4Sandmann,
M.PC (Matthijs) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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ZIOosthoek.
R.H.J. (Raoul) (m)

2Lammertink.
A.G.H.t\4. (Ton) (m)

L3Weermeier.
D Y (Dianca) (v)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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6. Verschillen met de door het stèmbuÍeau vastgestelde lusttotalen

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzuds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het slembureau, en anderzrds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

C Nee

Ja -> Vul de navolgende tabel in en geeí zo mogelik een ver*laring

o

o

ó

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil
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