
Model Na 14-2: Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Model Na 14-2 

Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk 

stembureau 
De verkiezing van de leden van de provinciale staten van Zuid-Holland zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
op 15 maart 2023 
in de gemeente Lansingerland 
Kieskring Leiden 

Waarom een corrigendum? 

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit 
corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals het gemeentelijk stembureau deze in zijn proces-verbaal van een 
eerdere zitting heeft opgenomen. 

1. Zitting gemeentelijk stembureau 

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in de gemeente Lansingerland. 

Kieskring Leiden. 

Datum en tijdstip aanvang zitting 21 maart 2023 12:00 uur. 

2. Aanpassingen proces-verbaal gemeentelijk stembureau 

Het gemeentelijk stembureau heeft in zijn eigen proces-verbaal (het proces-verbaal van een eerdere zitting van het gemeentelijk 
stembureau) een of meer fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in de bijlage bij dit corrigendum. 
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Model zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANa 14-2: Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau 

3. Leden van het gemeentelijk stembureau zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De leden van het gemeentelijk stembureau die betrokken zijn bij het opstellen van dit corrigendum, noteren hieronder 
hun naam. Ga vervolgens naar rubriek 4 voor de ondertekening. 

Pg, Maand Jaar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

oaom' ]-3]-2os 

Naam voorzitter 

il S. Spierenburg 

Namen stembureauleden zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f j 1. Biegstraaten 

Smink 

Reedijk 
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Model Na 14-2. Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Model zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANa 14-2 Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau 

Bijlage 1: Correctie van fouten in het proces-verbaal van het 

gemeentelijk stembureau zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Let o: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal 
van het gemeente/ijk stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen. 

1. Aantal kiesgerechtigden 

In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht. 

2. Aantal toegelaten kiezers 

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbij A, B en C. 
Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers. 

let oo: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het 

gemeentelijk stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen. 

[4ante se@oe stemassen Jtl 
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) l~s=:'.:::I ========3=0=50='.I 

[Aantal geldige kiezerspassen ]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[G[ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D) _I_• ~---2_8_3_9~1 1 

3. Aantal uitgebrachte stemmen 
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Model zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANa 14-2: Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau 

4. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Leto: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het 
gemeentelijk stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen. 

Is bij alle afzonderlijke stembureaus (na eventuele correctie door het gemeentelijk stembureau) het aantal getelde stembiljetten 
en het aantal toegelaten kiezers gelijk? 

! Ja. Ga verder met rubriek 5. 

Nee, voor de stembureaus met de nummers 2, 5, 7, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 41, 42, 44 zijn meer stembiljetten geteld dan 
dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming. 

Het aantal meer getelde stembiljetten bedraagt. 

l8l Nee, voor de stembureaus met de nummers 1,3, 8, 9, 21, 25, 28, 31, 40, 43 zijn zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAminder stembiljetten geteld dan dat er 
kiezers zijn toegelaten tot de stemming. 

Het aantal minder getelde stembiljetten bedraagt: 

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil: 
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Model Na 14-2: Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat in de gemeente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het 
gemeentelijk stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen. 

Lijst 8, Christen Unie 
Kandidaat 24, Barendrecht, E Heeft 3 stemmen 
Kandidaat 25, Janssen, H.R. heeft O stemmen 
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Model Na 14-2: Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lijstnaam ChristenUnie 

Lijstnummer 8 

Nummer Naam kandidaat Aantal stemmen 

op de lijst zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

24 Barendregt, E. (Erwin) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 20 

25 Janssen, H.R. (Harro) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 

Totaal (stemcijfer) 1730 
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Model Na 14-2: Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het 

openbaar lichaam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bijlage 2: Correctie van fouten in bijlage 2 van het proces-verbaal 

van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar li 

chaam (uitkomsten per stembureau) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LET OP: alleen van toepassing in gemeenten waar een centrale stemopneming heeft 

plaatsgevonden! 

Let op: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijlage 2 van het proces-verbaal 

van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam (de uitkomsten per stembureau). Aantallen die niet 

hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen. 

Vul voor elk stembureau waarvoor een correctie nodig is afzonderlijk deze bijlage in. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

oer sterioreau 2\ Hg2oh0h 
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) 1$ ill,. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl,~ 6Ai Qo &cf'! ~~ 

1. Aantal toegelaten kiezers 

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbij A, B en C. 

Tel bij D de aantallen bij elkaar op. 

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijlage 2 bij het proces-verbaal 

van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam. Aantallen die niet hoeven te worden 

gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen. 

[Aantal geldige stempassen [[[ 

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)I ~ e~\ ___, 
[Aantal geldige kiezerspassen ][G[ 

------- Tel op+ 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D) _I_• ~----~ 

6. Aantal uitgebrachte stemmen 

Vul hieronder de correcte aantallen stembiljetten in bij E, F en G. 

Tel bij H de aantallen bij elkaar op. 

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijlage 2 bij het proces-verbaal 

van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam. Aantallen die niet hoeven te worden 

gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen. 

~A_a_n_ta_l_s_te_m_b_il_je_tt_e_n_m_e_t_e_en_ge_l_d_ig_e_s_te_m_op_ee_n_ka_n_d_id_a_at ~ ~I E~I-----~ 
~IA=a=n=ta=l=b=la=n=c=o=s=te=m=b=ilJ=·e=tt=en======================================='.I IFI 

~IA_a_n_ta_l_o_n_ge_l_d_ig_e_s_te_m_b_il_je_tt_e_n __JI IGI 

[o] 

Het totaalaantal getelde stembiljetten ( E + F + G = H zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA)1 -~--------' 
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Model Na 14-2: Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het 

openbaar lichaam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijlage 2 bij het proces-verbaal 

van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam. Aantallen die niet hoeven te worden 

gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen 

(rubriek 4, onderdeel H)? 

! NEE " Ga dan verder met rubriek 4. 

! JA " Vul dan hieronder in hoeveel stembiljetten er meer en/of minder zijn geteld. 

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

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau in een gemeente waar een centrale stemopneming wordt verricht zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lijst 8. ChristenUnie 
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer. 

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 
Datema, S. 

2 
van Woerden-Kerssen, D.L. 

3 
Witte,A.R. 

4 
van Harten, R. 

5 
Pelzer-Vooijs, A.J.M. 

6 
du Chatinier, M.H. 

7 
Boender, C.G. 

8 
van der Woerd, G. 

9 
Kramer, M.I.N. 

10 
de Leede, J. 

11 
van Duin, J.A. 

van Tatenhove-Meesen, 12 

J.A. 

13 
Marsman-Polhuijs, I. 

14 
Verweij, J.P. 

15 
Vente, J. 

16 
de Gier, A. 

17 
Schneider, W. 

18 
La Rose, M.B. 

19 
Groenendijk, D.C. 

20 
Scholtens-de Vries, C.F. 

21 
Krins, J.T. 

22 
de Reus, W.T. 

23 
Jansen-Windster, S.G. 

24 
Barendregt, E. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

25 
Janssen, H.R. 

Naam kandidaat zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& 

kandidaatnummer 

Hulsbergen-de Visser, M. 

Paas, J.C. 

van den Berg-Mostert, 
E.M.E. 

Bak, S. 

Boersma, J.W. 

den Uil, J. 

Blom-de Ruiter, C.J. 

Bergwerff, C.E. 

Tebrugge, J.C. 

van der Vijver, J.W. 

van Dillen, I.J. 

Berghout, J. 

de Vries, W.A. 

Tuk, E. 

Mbwete, N.A.G. 

Koen-Snijders, B. 

Alles, H.L.C. 

Vonk, T.J. 

Vervelde-Tuk, A.F. 

de Rover, R.A. 

Fröling-Kok, J.A. 

Mostert, I.G. 

van Middelkoop, E. 

Schonewille, J.P. 

de Zoete, W.H. 

Subtotaal 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[@ 3 Subtotaal 2 

Totaal (1 + 2) 
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Model Na 14-2: Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het 

openbaar lichaam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bijlage 2: Correctie van fouten in bijlage 2 van het proces-verbaal 

van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar li 

chaam (uitkomsten per stembureau) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LET OP: alleen van toepassing in gemeenten waar een centrale stemopneming heeft 

plaatsgevonden! 

Let op: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijlage 2 van het proces-verbaal 

van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam (de uitkomsten per stembureau). Aantallen die niet 

hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen. 

Vul voor elk stembureau waarvoor een correctie nodig is afzonderlijk deze bijlage in. 

Nummer stembureau zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA28 (\)' _ . _ 
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betref, vult u dat in) [zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1/g__ (( 

1. Aantal toegelaten kiezers 

Vul hieronder de correcte aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA, B en C. 

Tel bij D de aantallen bij elkaar op. 

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijlage 2 bij het proces-verbaal 

van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam. Aantallen die niet hoeven te worden 

gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen. 

[Aantal oetse stemasse [[]\0? 
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 1 B 1 \ 3 '-:i 

1 Aantal geldige kiezerspassen 11 C 1 0 
_______ Tel op+ 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D ) 1 \ 2 \ 1 

6. Aantal uitgebrachte stemmen 

Vul hieronder de correcte aantallen stembiljetten in bij E, F en G. 

Tel bij H de aantallen bij elkaar op. 

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijlage 2 bij het proces-verbaal 

van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam. Aantallen die niet hoeven te worden 

gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen. 

~A_a_n_ta_l_s_te_m_b_il_je_tt_en_m_e_t _ee_n_g_e_ld_i_ge_st_e_m_o_p_e_e_n_k_a_n_d_id_a_at __, l~E-LI _, 

l~A_a_n_ta_l_b_la_n_c_o_st_e_m_b_ilj_et_te_n ~I IFI 

l~A_a_n_ta_l_o_n_ge_l_di_g_e_s_te_m_b_ilJ_e_tte_n __,I lal 
------- Tel op+ 

Het totaalaantal getelde stembiljetten ( E + F + G = H )1 _, 
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Model Na 14-2: Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het 

openbaar lichaam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijlage 2 bij het proces-verbaal 

van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam. Aantallen die niet hoeven te worden 

gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen 

(rubriek zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4, onderdeel H)? 

! NEE " Ga dan verder met rubriek 4. 

! JA " Vul dan hieronder in hoeveel stembiljetten er meer en/of minder zijn geteld. 

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

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