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A. Er zou een doorrekening van verkiezingsprogramma's moeten 
plaatsvinden

Oneens; 1

Eens; 7

Twijfel / Neutraal; 1




B. De Rekenkamer is hiervoor de aangewezen instantie

Eens; 6
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