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Stem-
bureau

Bezwaren per
stembureau

Onregelmatigheden of bijzonderheden Verklaring voor het telverschil

1 Geen bezwaren Er is een koerier langs geweest met 49 briefstemenveloppen uit Zoetermeer.
Er is door 3 stembureauleden gestemd.
Er zijn twee waarnemers van AEGEE election observation in samen werking Leiden MUN.
Er zijn 53 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.

4 Geen bezwaren Er zijn geen briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.
13 Geen bezwaren Er zijn 2 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.
16 Geen bezwaren Het stembureau was niet opgebouwd, dit hebben de leden van shift 1 gedaan.

Meerdere leden van shift 1 hebben gestemd tijdens shift 1.
Het verschil in overleg met helpdesk akkoord ivm een ongeldige stempas die toch geldig was.

20 Geen bezwaren Tot 9.30uur tot # 145. 'volmachten'als 'stempas'geregistreerd.
Om 13.30 uur komt stemmer die aangeeft geen stempas te hebben ontvangen.
Om 15.20 uur constateren we dat beveiligingscamera nabij stemhokje vrij van afscherming is. Direct
hersteld door stembureauleden.
Shiftwissel: stempassen 1 te veel (dubbel gescand)
Shiftwissel Bug in app: je kunt alleen 'Ja'kiezen bij 'huisgenoot met klachten' ( dit was niet het

21 Locatie is onduidelijk voor
briefstemmers om hun
brieven af kunnen geven.
En op maandag en dinsdag
was de locatie niet open

Er zijn 0 briefstemenveloppen, geen bijzonderheden

29 Geen bezwaren Er zijn 2 brievenstemenveloppen ingeleverd.
34 Geen bezwaren Op advies van beveiligers hebbgen we de uitgang via de poort gesloten (donkerte) uitgang via het
35 Niet mogen stemmen met

volmacht terwijl
gemachtigde via brief had
gestemd.

De afrit bij de nooduitgang is onhandig voor scootmobielen. Wij moesten tillen!
Stemhokjes waren heel vies.
Vanaf opening geen 2e box.
Er zijn 4 briefstemnenveloppen afgegeven op stembureau.

39 Stembureaulid had zich
ziek gemeld, ik kon haar op
afwezig zetten via de app.
Vervangend stembureaulid
was ook niet opgenomen
in de lijst met de bezetting.

Geen onregelmatigheden of bijzonderheden

40 Geen bezwaren Kiezers namen het stembiljet mee van het briefstemenveloppen. Het was onduidelijk wat hiermee
moest.
Een kiezer had een fout gemaakt en kreeg een nieuw stembiljet. De oude is ongeldig gemaakt.
Stembiljet gescheurd tijdens stoppen in de bus. Deze is ongeldig gemaakt.

41 Geen bezwaren Na opening, in afstemming met helpdesk, wijziging in in/uitgang gedaan nav bezwaar naastgelegen
44 Geen bezwaren 2 briefstemenveloppen ontvangen.
48 Kiezers lopen door na

eerste balie als de eerste
balie bezet is.
1 iemand bij de ingang is
voldoende.

Voorzitter ontbrak, zij heeft 2 dagen geleden per mail aan alle overige stembureauleden
doorgegeven dat zij positief getest is op corona en heeft contact opgenomen met de gemeente om
dit door te geven. Echter, hier is geen vervanger voor gekomen.
Plv. voorzitter heeft taken voorzitter overgenomen.
plv. voorzitter is xxx geworden.
Lid ingang is samengevoegd met xxx.
1 briefstem is uitgepakt, gescand en het stembiljet is in de stembus gestopt.

Briefstem in stembus

61 Geen bezwaren Er zijn 4 briefstemenveloppenenveloppen afgegeven op het stembureau. 4 jeugdige mensen
woonden de telling bij in de publieke ruimte. Men is rond 23.00 uur vertrokken.
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63 Geen bezwaren 1 stembureaulid is niet op komen dagen.
65 Kiezer wil geen mondkapje

op
Veel kiezers uit andere woonplaats.
3-5 mondkapjes weigeraars.
Weinig eten en drinken voor stembureauleden.

Telling is herteld, desondanks klopt deze niet.

69 Het is niet duidelijk en
volgens kiezer staat
nergens dat
volmachtstemmen alleen
tegelijkertijd met eigen
stem kunnen worden
uitgebracht.
3 volmachtstemmen gaan
misschien zo verloren.

4 stembureauleden hebben hier gestemd (shift1)
1 persoon met pas van Nijmegen, niet gestemd, 1 persoon met pas van capelle,niet gestemd.
Shift 2 gestart met 4 personen, later 5, geen plv voorzitter.
Er zijn 0 stembrievenenveloppen afgegeven op het stembureau.
Tijdens het tellen ging het brand/inbraak alarm af.
We hebben meerdere kiezers gehad die al (deels) de vomacht hadden ingevuld(achterkant
stempas) maar toch zelf stemden. Vandaar dat er verschillende van deze passen bij de
kiezerspassen gevoegd zijn.
De stembureauapp werkte vanaf +-0.05uur niet; daarvoor kregen we van de helpdesk te horen dat

76 Verschillende kiezers
waren het niet eens met
het verplicht dragen v/h
mondmasker

Stembureaulid heeft zelf gestemd om 9.47, lid heeft gestemd om 9.49.
Te weinig schone hesjes voor shift 2!
Stembureaulid  heeft gestemd om 16:00uur.
Stemmer wenst geen mondkapje te dragen. Voorzitter heeft op de regels gewezen, is weg gegaan.
Stembureaulid heeft om 19:20 gestemd.
Geen retourenveloppen briefstemenveloppen (0).

78 Geen bezwaren Kiezer weigerde ontheffing mondmasker te laten zien. Heeft wel gestemd!
Potloodboxen uit stemhokjes gehaald omdat mensen daar het stembiljet in stoppen.

81 Dragen van mondkapje.
Uiteindelijk toch
mondkapje gedragen.

Er heeft een stembureaulid gestemd tijdens de 1e shift.
Ook in de 2e shift hebben diverse leden gestemd.
Er waren 2 ingeleverde briefstemenveloppen.
Shift 2 had geen schone hesjes en heeft daarom tijdens de shift enkel een sticker geen hesje

89 Geen bezwaren Burger heeft een volmacht (stempas) maar betreft voor de gemeente Arnhem. Gebeld met
helpdesk, stempas gewijzigd (handmatig) naar kiezerspas/volmacht.
Er is 1 briefstemenvelop afgegeven.

90 Geen bezwaren Hoek van de hellingbaan ongeschikt voor een grote scootmobiel kiezer kon er niet in.
98 Klacht: niet met volmacht

stemmen als zelf per post
gestemd is

Veel klachten over vindbaarheid en beperkt open zijn van stembureau op ma/di en ook veel drukte
op bepaalde stembureau op ma/di.
1 stem uitgebracht door bewoner buiten Rotterdam, stempas opgenomen bij kiezerspassen.
Geen briefstemenveloppen ingeleverd.

99 Geen bezwaren Er zijn 4 briefstemenveloppen afgegeven op stembureau 99.
102 Geen bezwaren Er IS 1 briefstemenvelop afgegeven op het stembureau.
105 Geen bezwaren Er zijn 2 briefstemenveloppen afgegeven.
107 kiezer is ziek/oud vindt het

belachelijk dat er in
Schiebroek geen
stembureau was op 15 en

1. Er misten spullen: 1 ipad houder,stiften,hesjes,petten,schaar en vuilniszakken.
2. Ipad heeft kuren, gaat plotseling uit opnieuw opstarten geeft soms melding "u bent niet
gemachtigd" na. Aan en uit doen van de Ipad gaat hij wel weer aan. Dit kost tijd!
2 stembureauleden hebben hier gestemd

110 Geen bezwaren Meneer heeft melding gemaakt van schade aan auto door afleverbus stemmateriaal. Verwezen
135 Drempel te hoog voor Geen onregelmatigheden of bijzonderheden
144 Geen bezwaren Briefstemmers: 0
149 Geen bezwaren Uitgang niet geschikt voor minder validen. Geen laag stemhokje. Er zijn 0 briefstemenveloppen
152 Geen bezwaren 1 briefstemenvelop ingeleverd.
158 Geen bezwaren Er is 1 briefstemenvelop afgegeven op het stembureau.
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176 Geen bezwaren 1. Shift 1 startte zonder Ipad; ik had geen internet om +- 11uur is nieuwe Ipad aangeleverd.

2. Rolstoelplanken zijn op hoogte gemaakt.
3. Stembureauleden muv voorzitter en pv voorzitter hebben gestemd (van shift 1)
4. Na de shiftwissel om 15.30 uur is er bij het invoeren van de volmacht op de Ipad een aantal x
gekozen voor schriftelijk volmacht! Dit had 'achterzijde stempas' moeten zijn. De stempas in deze
gevallen ook niet gescand.

183 Geen bezwaren 1 Stembureaulid heeft gestemd(shift 1)
2 volmachten per ongeluk gescand als stempas.
Er is geen briefstem afgegeven op het stembureau.
De gele zak 11 ontbreekt.

191 1 persoons wilde 's-
middags de volmachtstem
voor zijn vrouw
uitbrengen, maar had 's-

Er zijn geen retourenveloppen briefstemenveloppen ingeleverd, dus 0.

195 Geen bezwaren  Per ongeluk 1 stempas  dubbel gescand.
08.00uur aantal getelde stempassen loopt 1 achter op de app.
 Stempas met volgnr 60 had geen Qrcode handmatig ingevuld.
1 stembiljet gescheurd en vervangen.
5 Stembureauleden hebben hier gestemd.

197 Geen bezwaren In de 1e shift is stempas 554 er 2x.
Er is vermoedelijk 1 stempas niet ingescand in de Ipad waardoor er een tekort is (in het systeem)
van 1.

209 Geen bezwaren De nieuwe container heeft geen slot gekregen. 1 heeft wel een slot, de nieuwe die we later op de
dag gekregen dus niet.

242 Geen bezwaren In shift 1 een stempas in overleg met helpdesk goedgekeurd (de app kon het niet verwerken)
Stempas bleek na overleg rechmatig op de ROS terecht gekomen. Hierdoor 1 verschil tussen app en
werkelijke aantallen tijdens shiftwissel.
In shift 2 stempas met 217 is weggevallen. 1 volmacht per ongeluk bij de stempassen gerekend. Er

249 Kiezer: zelf vanochtend
gestemd, komt nu met
volmacht. Oneens met
richtlijn niet te mogen
stemmen. (nb: op verzoek
van mw noteer ik wel haar

stembureaulid  heeft tijdens shift gestemd.
Stembureaulid  heeft tijdens shift gestemd.
Stempas volgnr 98 en 107 zonder QR=handmatig nr ingetypt.
Geen briefstemenveloppen
Extra lid was aanwezig als teller (ict naam in systeem)

302 Geen bezwaren 1. Rijbewijs gevonden in stemhokje.
2.Eenmaal handmatig ingevoerd no 42 Qrcode ontbrak.
3. ID mogelijk verloren mogelijk in stembus.
* 2 briefstemenveloppen *
 1 stem(plus)pas ongeldig.

306 Geen bezwaren Stembureaulid shift 1 afwezig (afgemeld 16-3)
Stembureaulid  is om 18.00uur wegen priveomstandigheden naar huis gegaan.

314 Geen bezwaren In de stembus vonden wij kandidatenlijst ipv kieslijst.
316 Geeft aan geen stempas te

hebben ontvangen, wil
stemmen met alleen

0 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.

321 Shift 1; 1 stemmer stond in
ROS en mocht niet

Shift 1; 1 stembureaulid minder niet gekomen, kreeg geen gehoor.
Klein stroomprobleem is door Stedin verholpen.

323 Geen bezwaren We hadden geen bordjes per partij.
Wanneer een kiezer zijn stem niet duidelijk heeft aangegeven heb ik als voorzitter ongeldig
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324 Geen bezwaren Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau .

Voorts geen onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming  noch tijdens de telling.
Na afloop van het tellen per abuis een teller  te veel aangemeld in de StembureauApp.
Onderdeel 8 en 9 en bijlage 2 en 3 waren ook ingevuld door shift 1.

325 1 persoon kwam met 2
volmachten alleen om te
stemmen. Zelf wou hij niet
stemmen dus kon hij niet
als  volgemachtigde

Geen zandzakken waardoor vlag buiten steeds omviel.
1x paspoort achtergelaten in stemhok A omstreeks 11:30uur, paspoort is opgehaald omstreeks
15.00uur.
Mevrouw omgevallen in stemhok, was moeilijk ter been. Stoel gepakt, laten uitrusen en mevrouw
kon weer verder.

326 Geen bezwaren 7.40uur: per abuis 1 stembiljet uitgereikt aan een volmacht stempluspas uit Zwijndrecht. Stempas
ligt onder handmatig gecontroleerd.
Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven. Verschil in telling ontstaan door op verkeerde knop per
abuis gedrukt bij 2e vraag over stempas.

330 Kiezer vindt dat de
opstelling van de
stemhokje de privacy niet

1e shift: 4 hesjes te weinig. Doorgegeven aan servicedesk.
Er zijn 2 briefstemenveloppen op het stembureau!

332 Kiezer deelde mede dat hij
vanavond komt filmen
tijdens het tellen. Hij
klaagde dat de voorzitter
hem niet aardig tewoord
had gestaan. Hem
gevraagd om de zaal te
verlaten omdat hij het

Kiezer wilde stemmen maar haar stempas stond op naam v. haar man en haar identiteitsbewijs op
haar meisjesnaam.
Ze komt terug met trouwboekje en mag dan stemmen volgens helpdesk.
9.20  uur, stembureaulid stemt
10.50 uur Abusievelijk een volmacht als stempas geteld.
12.30 uur ID gevonden in stemhokje
12.45 ID opgehaald
Er is 1 briefstemenvelop afgegeven op het stembureau.

337 Geen bezwaren Er is 1 briefstemenvelop afgegeven op het stembureau.
338 2x klachten over slecht Geen onregelmatigheden of bijzonderheden
347 Geen bezwaren Shift 1 Abusievelijk 1x volmacht achterkant kiezerspas ingevoerd ipv achterkant stempas ingevuld.

1 briefstemenvelop afgegeven op het stembureau (347)
349 Geen bezwaren Erg koud op het stembureau.

Er zijn 2 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.
357 Geen bezwaren Volmacht 16 geen handtekening maar op paspoort stond dat persoon niet tekenbekwaam was. Wel

geaccepteerd.
Aantal briefstemenveloppen: 0

359 Geen bezwaren Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau
360 Geen bezwaren Een volmacht heeft per ongeluk nummer van een normale stempas gekregen.

4 briefstemenveloppen
Iemand heeft met stempas niet gestemd.

363 Geen bezwaren 16:30 K. school sluit het hek; hierdoor moeten kiezers in en uit door 1 deur; we helpen ze er 1 voor
1 er door.

364 Geen bezwaren Bij de start van de ochtend hebben we ontdekt dat er envelop met briefstem los in een doos lag.
370 De haspel en stopcintact

zaten ver uit elkaar,
Een teller is niet gekomen. Daarvoor is er iemand anders in de plaats gekomen. Dit kan ik niet op de
Ipad zien.

373 Geen bezwaren 1 retourenvelop briefstem
378 Geen bezwaren Handtekening stempas ontbreekt, in overleg met helpdesk mag deze door.

1 ongeldige stempas gehad
382 Geen bezwaren 2 kiezerspassen ontbreken; een volmachtbewijs met volgnummer 150 is twee keer geschreven

383 Geen bezwaren 9 briefstemenveloppen
386 Geen bezwaren 2x briefstemenveloppen
387 Geen bezwaren Een aantal volmachten is per ongeluk als stempas gescand in shift 1.

Per abuis een kiezer uit Barendrecht toegelaten.
391 Geen bezwaren Er is 1 briefstemenvelop afgegeven op het stembureau.
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394 Geen bezwaren Tijdens eerste shift volmacht gekenmerkt als stempas, ook verkeerde volmacht aangegeven.

Stempas: Volmachten: Telling stembus te hoog.
Een volmacht dubbel ingevoerd.
2x briefstemenveloppen.
Shift 1 heeft handmatig ingevoerd. stempassen verkeerd genummerd hierdoor kostte het ons veel
tijd om opnieuw te tellen.

395 19.57: kiezer met volmacht
van moeder had zelf al
gestemd en mocht deze
stem zodoende niet
uitbrengen. Hij was

4 briefstemenveloppen 1x een kandidatenlijst ingevuld in plaats van een stembiljet

397 Geen bezwaren Voorzitter shift 2 te laat.
1 kiezer is geteld in app die feitelijk ???? Stempas was ver??? Stempas ook ingevoerd (handmatig)
aantal kiezerspassen 1 teveel!
3 stembureauleden hebben zelfd gestemd.
Incident om 13.25u toen twee kiezers weigerden mondkapje te dragen, geen begrip van medische
redenen, daarvoor konden ??? en geweigerd zijn. Kiezer 2 uitte verwensingen en gooide met doos
mondkapjes, verdween, kwam terug en verdween.
1 kiezerspas ten onrechte geteld, betrof vervangende stempas die bij stempassen (na handmatige)
invoer is meegeteld.
1 kiezerspas te veel.
2 stembureauleden hebben gestemd + voorzitter.
13.25u 2 kiezers weigerden dragen mondkapje. 1 van de visitekaartje met bewaren zonder naw
gegevens. doen de partner die ook weigerde vroen om mondkapje te dran en die weigerde
???????????? Meneer dictator, kan, zijn jullie het er mee eens en gooide doos mondkapje op
grond.402 Geen bezwaren Er zijn 4 briefstemenveloppen afgeleverd op het stembureau.
+ 3 briefstemenveloppen van stembureau 353 ivm geen zak aanwezig in hun box.
Voorzitter was onbekend met het proces.
Na contact met helpdesk ben ik van bureau 353 op 402 als voorzitter aan de slag gegaan echter
kreeg ik geen inlog gegevens en zijn we op naam van de voorzitter ingelogt. Heb hierdoor mezelf en
tellers niet kunnen aan melden.
2x gebeld met helpdesk, het zou aangepast worden maar we moesten tellen. Hierdoor zijn

404 Geen bezwaren 06.30uur Door ontbreken van nog niet doorgestuurde codes kon stembus niet worden geopend
met daarin alle noodzakelijke stem-onderdelen. Nog juist voor begin van de stemming om 07.30uur

407 Geen bezwaren ca 19.30 kwam een kiezer met een  begeleider stemmen. Wij hadden echter in eerste instantie niet
door dat zij meeliep om te helpen (vanwege handicap kiezer). Wij hebben toen direct gezorgd dat
zij toch een groen hesje kreeg.
15.35 een lid was iets later, maar met bericht.
20.10 een stembureaulid brengt zelf een stem uit.

413 Geen bezwaren 1e shift: Rond 09.00 kwam er mevrouw stemmen, die bij de uitgang is gevallen. Ambulance is
geweest. Mevrouw is bij kennis, rond 20min stilgelegen.
Volgend jaar bij deze bestemming goede uitgang zoeken.
Aantal retourenvelop briefstemenveloppen 3x.

414 Geen bezwaren Er is 1 briefstemenvelop afgegeven op het stembureau.
421 Bezwaar tegen draagplicht

mondkapje. Vergeleek het
met Jodenster. Na
discussie toch kapje

Gezondheidscheck tijdens shiftwissel gaf bij corona huisnoot alleen optie Ja. I.o.m. servicedesk Ja
ingevuld.

426 Geen bezwaren 9.45u bezoek van de wijkagenten met aanbod assistentie bij ongeregeldheden
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430 Geen bezwaren 0 briefstemenveloppen

Teller is niet komen opdagen
436 Geen bezwaren Doordat de voorzitter + plv voorzitter niet zijn gekomen in de ochtend is het tellen niet verlopen

zoals het moet.
440 Geen bezwaren 0 briefstemenveloppen.

Voorzitter heeft plv voorzitter gebeld voor afmelding.
1 stembureaulid heeft bij de gemeente afgemeld.
Plv voorzitter heeft 6x naar de helpdesk gebeld voor aanvulling van stembureauleden. Er is geen

442 Geen bezwaren De batterij van de i-pad was leeg. Althans op het scherm gaf de batterij wordt opgeladen aan, maar
bleef op 4%. Helpdesk gebeld, wij zijn voorzien van een ipad dat het goed doet.
1 volmacht per ongeluk gescand bij stempassen door collega opgelost.
0 briefstemenveloppen.

447 Geen bezwaren Voorzitter heeft op laatste moment afgezegd. Daardoor duurde het even voor we in de
stembureau/stembus alle benodigde spullen vonden.
De stempas van een kiezer was ongeldig, zijn vervangende stempas bleek nooit aangekomen, deze
weer gevonden.
Er is contact geweest met de helpdesk .

449 Geen bezwaren Lid buitenwacht heeft wachtrij niet bijgehouden, vanaf 13.30 is het wel bijgehouden.
Stylo pennetje zat niet bij de i-pad.
Stembureaulid  heeft om 08.15u hier gestemd.
0 briefstemenveloppen.

450 Geen bezwaren briefstemenvelop = 1
471 Kiezer heeft volmacht via

whatsapp. Voorzitter geeft
aan dat dat geen geldige
volmacht is. De achterkant
stempas namelijk niet
ingevuld en ondertekent.

Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.

473 Geen bezwaren Plv voorzitter wenste geen mondkapje op te willen doen. Hij gaf aan een verklaring te hebben. Na
enkele gesprekken en contact met een hulplijn een/dringend advies gegeven als voorzitter deze

474 Geen bezwaren Geen voorzitter om 7.30.
1 stembureaulid heeft gestemd.
2 enveloppen zijn door stemmer open gemaakt, dicht geplakt.
Systeem geeft 139 stempassen, via teller 138 stempassen.

477 Geen bezwaren Verlichting in het gebouw was kapot in de loop van de dag werd dit opgelost.
Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.

482 Geen bezwaren Lid is niet op komen dagen. Een lid afgemeld.
484 Shift 1: 1 kiezer maakte

bezwaar tegen de regel om
een mondkapje te
dragen.Vervolgens
weigerde de kiezer een
mondkapje op te doen,

Shift 1: Plaatsvervangend voorzitter is niet verschenen. Haar taak is overgenomen door een
stembureaulid.
Shift 2: nr 257 en 31 zijn beide volmachten. Gecontroleerd, alleen 1 van de 2 is opgeteld bij
stempas nummering.
Shift 2: zak 11 ontbreekt.
Shift 2: S. Een stembureaulid heeft geholpen, zat bij stembureau ernaast en heeft een dubbele

487 Geen bezwaren Teller niet op komen dagen.
Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau

489 Tijdens shift 1 kiezer kon
geen stem uitbrengen had
een volmacht gekregen
van een kiezer uit
Zwijndrecht, kiezer boos.

Shift 1; -Pas om 7.00uur codes ontangen.
Er waren maar 2 stembureauleden 1 plv voorzitter, 1 voorzitter.
Plus helpdesk 30 minuten in de wacht.
Te weinig handgel.
Geen deken.
Uitgang niet goed.
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490 Geen bezwaren Er zijn 5 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.
491 Geen bezwaren Dagblad 010 kwam foto's maken. Dit verstoorde het proces omdat wij al een lid minder hadden.

We vroegen de journalist om even te blijven wachten tot we contact hadden gemaakt met de
helpdesk. Hij koos ervoor te vertrekken.
Een kiezer nam een andere lijst dan het stembiljet mee. Hierdoor onstond de verwarring dat
iemand een stembiljet mee naar huis nam. Dit is niet gebeurd.

492 Geen bezwaren Stembus mist slot, deze miste voor aanvang shift 1 al en hierover is al contact opgenomen tijdens
shift 1 en shift 2.
Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.

493 Geen bezwaren 1 volmacht achterkant stempas per ongeluk bij de gewone stempassen gescand. Kon niet meer
gecorrigeerd worden, wel tijdens de shiftwissel.
1 ongeldige stempas, ingenomen en apart gelegd.

494 Geen Geen bijzonderheden 5 foutieve stembiljetten sneltelling zijn niet in enveloppe aangetroffen.
495 Geen bezwaren 1 stembiljet zoek.
496 Bij de hoofdingang van het

Albeda College stond niet
dat je hier kan stemmen
staat wel via de
hoofdingang naar binnen.

1 Volmacht per ongeluk gescand als stempas.
Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.

501 Meneer kan volmachten
niet uitbrengen omdat hij
in andere gemeente
woonde dan zijn pasnr.
Stembureau in zjin
woonplaats het verteld dat

Shift 1: 1x stempas dubbel geteld

510 Enkele kiezers dachten dat
dit een locatie zou zijn

* Sms met toegangscode ontving ik pas na 07:00uur. *
Er is 1 briefstem afgegeven op het stembureau.

513 Adressen van
stembureau's niet op
internet gevonden of te
vinden.

Er is 1 briefstemenvelop afgegeven.
Volgnummer 1087 ontbreekt, deze hoort bij dezelfde stem als nummer 1086. Er ging iets fout in de
telling met tablet.
App klopt dus niet met werkelijkheid op 1 telling.

515 Geen bezwaren Stembureauleden hebben gestemd (shift 1)
Shift 2: Onterecht een stempas van de gemeente Lansingerland als kiezerspas volmacht
toegevoegd. Ook heb ik onterecht de stempas ongeldig gemaakt d.m.v. kruis. Na bellen helpdesk
briefje meegegeven aan kiezer dat pas niet ongeldig is, met mijn telefoonnummer. stembiljet

516 Geen bezwaren 08.30uur kiezer bij naar buiten gaan stembureau ten val gekomen. Er is 1 briefstemenvelop
520 Geen bezwaren 0 briefstemenveloppen
525 Geen bezwaren Er zijn 2 grote briefstemenveloppen afgegeven.
526 Geen bezwaren 3 personen die zelf in andere gemeente stemmen, maar hier met volmacht willen stemmen.

Meerdere mensen geven aan dit een leuk stembureau te vinden. Ze fietsen er extra voor.
529 Geen bezwaren Volmacht achterkant stempas van iemand die unavailable to sign was (staat in paspoort) wat moet

je hier normaal gesproken mee doen?
531 Kiezer heeft geen stempas

Geen stempas ontvangen.
Ook geen stempas.

1 van de leden van shift 2 heeft zelf gestemd
0 briefstemenveloppen

532 1 van de stemhokjes was
slecht verlicht

Er mist 1 ledlamp v.d. stemhokjes. Wordt niet geleverd.
Een kiezer heeft een ongeldig stempas gehad. In het ROS staat dat hij een kiezerspas heeft
ontvangen. Klopt niet volgens hem.
Er zijn geen briefstemenveloppen afgegeven op dit stembureau.
Er mist een stempas no. 381, geen idee waar die is gebleven.
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533 Geen bezwaren Geteld in achterzaal met meer ruimte.

1 briefstemenvelop/retourenvelop ontvangen
534 Geen bezwaren Er zijn 2 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.

2 x stempassen geteld 647 of 653 stempassen bij telling 653 kwam het aantal overeen met totaal
535 Geen bezwaren Onduidelijkheid over afspraken met de school en of wij onze looproutes daar doorheen konden
536 Een man wilde zijn

mondkapje niet afdoen ter
verificatie

Er was een ongeregeldheid met de portier ivm naleving stem en corona regels. Onderling
opgelost/uitgesproken.
Wij missen envelop 11, elastieken, tiewraps.
De ipad laadde niet op. Op verzoek nieuwe ontvangen van hulplijn.

541 Shift 2 geen
vroegstemlocatie in de

1 persoon stond in de bezetting in shift 2 die er eerder nooit stond. Zij was er niet, iemand anders
wel, maar mocht van de voorzitter naar huis.

543 Geen bezwaren Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven.
548 Geen klacht misschien

maar iemand had een brief
van PostNL gekregen met
de boodschap 'hierbij
ontvangt u de stempas die
u half februari had moeten
krijgen.' Hier bleek de

Het stembureau was, vind ik niet optimaal vindbaar, want je moet door een hek en vervolgens door
een lange gang en de politie zei dat shift 1  beter de vlag niet buiten het hek kon plaatsen vanwege
mogelijke diefstal, dus er stond geen vlag buiten het hek.
Van 16.00uur -20.00uur is er maar een keer schoongemaakt, excuses.
Er is 1 briefstemenvelop afgegeven op het stembureau.

549 Geen bezwaren Behalve het verschil tussen O en H, geen bijzonderheden
550 Een kiezer gaf aan geen zin

te hebben om een
mondkap op te doen, had

Bij binnenkomst is na een deur meteen om de hoek een aflopende trap. Deze trap kan gevraarlijke
situaties opleveren. Er zijn geen briefstemenveloppen afgegeven.

551 Meneer was boos dat hij
niet een volmachtstem

2 stembureauleden waren 10 min te laat.

552 Geen bezwaren Meerdere malen gevraagd of de aanwezige camera's (2) buiten gebruik waren. We kregen daar
geen antwoord op.
Ook de helpdesk van de verkiezingen zouden hier achteraan gaan. Rond 09:30 uur herinnerde ik me
plotseling waar de beeldschermen van de camera's staan. De daar aanwezige beveiliger en ook zijn
teamchef weigerden om camera's uit te zetten. Ik heb contact opgenomen met de helpdesk.
Afgesproken dat we dicht blijven zolang de camera's actief zijn.
De teammanager van de beveiliging vertelde me ondertussen dat de locatiemanager leunt... om de
camera's uit te zetten. Vervolg inzake camera-incident.
Om 11.25 uur kreeg ik de vermelding dat er drie camera's uitgezet zijn. We zijn weer opengegaan.553 Computer oplader kapot Bezorgde burger keek mee met telling.

554 Geen bezwaren shift 1: 1x volmacht achterzijde stempas foutief gescand in de ipad als stempas.
Deze is wel correct geteld en op de placemat bij volmachten gelegd.
0 briefstemenveloppen.

564 Geen bezwaren plv. voorzitter heeft gestemd om 9.10uur.
Er is 1 briefstemenvelop afgegeven op het stembureau.

566 Geen bezwaren De stemhokken waren niet optimaal geplaatst in de ruimte waardoor de pv voorzitter & voorzitter
(shift1) niet goed de ingang van de stemhokken konden waarnemen. Zo vonden er 2 situaties
plaats die wij niet tijdig konden waarnemen waarbij 1 kiezer met 1 kind met elkaar in gesprek waren
tijdens het stemmen en 2 kiezers foto's namen. 16.16uur 4 volmachten als stempas aangemeld
464,478,476, 473.

567 Geen bezwaren 1 briefstemenvelop ingeleverd.
571 Geen bezwaren Er zijn 4 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau
576 Geen bezwaren Er zijn 4 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.
577 Geen bezwaren nvt shift 1.

Computer zelf meegenomen omdat alleen de stembus was meegenomen.
Geen briefstemenveloppen.
Ipad op 1 locatie achtergelaten.
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579 Geen bezwaren Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau
580 Geen bezwaren Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven.
583 Rijbewijs kwijt geraakt

misschien in de stembus.
Stempas volgnr. 291
Meneer heeft naam van
zijn vrouw aangenomen
naam vrouw staat op

Shift 1  geen inlogcodes ontvangen lastminute opgeroepen, is wel om gevraagd via de hulplijn.
3 geel grijze briefstemstembiljetten ingenomen 1 t/m 3.
Geen handtekeningen bij shift 1 ivm onduidelijke instructie.
Shift 2 Prullenbak in brand gestoken (was buiten dus verder niet erg)
Stempas 383  was volmacht achterzijde stempas maar was verkeerd ingevuld. later kwam hij zelf
stemmen.

587 Stembiljetten vanuit de rij
zichtbaar bij het invullen in
het hokje.

3 van de stembureauleden uit shift 1 hebben gestemd.
1 volmacht stempas is foutief aangemerkt als volmachtkiezerspas in de app.
1 briefstemenvelop

Stempasvolgnummer 584 ontbreekt bij de stempluspassen

588 Geen bezwaren Stembureauleden die zelf op dit bureau hebben gestemd: 3.
Er zijn 2 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.

589 Geen bezwaren Het stembureau ging 7.40 uur open.
Voorzitter was er pas om 8.00uur.
Verkeerd ingevuld stembiljet omgewisseld -> nieuwe aangeboden.

590 Geen bezwaren 0 briefstemenveloppen
592 Geen bezwaren Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.
597 Geen bezwaren Briefstemenvelop uit Maassluis.

2 ongeldige stempassen.
Er zijn 2 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.
2 stembureauleden hebben zelf gestemd.
Tijdens de telling werkte de ipad niet, gebruik gemaakt van nieuwe instructie tel- en controleproces
sneltelling.
Door controleur was de ipad niet te gebruiken.

600 De omlooproute en dus 't
verkeerde adres werpt
bezwaren op bij
verschillende kiezers.

Het locatieadres klopte niet, het moest mare59 zijn.
De toestand van de straatstenen rond het schoolplein was abominabel.
Er is 1 stempas dubbel gescand + 1 ongeldige pas die niet in 't ROS voorkomt en een dubieuze
kopie volmacht.

605 Geen bezwaren * sms te laat ontvangen waardoor er te weinig tijd was om op tijd te kunnen openen. Geopend om
07.40uur.
* Geen doos gezien voor retour briefstemenveloppen.

611 Geen bezwaren Shift 1: Drie stembureauleden hebben op dit stembureau hun stem uitgebracht.
Briefstemenveloppen: 0

613 Geen bezwaren 1 stembureaulid 1e shift niet komen opdagen. Codes & wachtwoord rond 07.00uur ontvangen.
617 Stemhokje tafel niet in

hoogte verstelbaar en
hierdoor niet toegankelijk

3 briefstemenveloppen ingeleverd.

619 Geen bezwaren Door fout van de voorzitter stembureau shift 1 ipv 2 stembiljetten uitgegeven door kiezer twee
vakjes rood gemaakt dus fout gestemd.
Kiezer opnieuw 2 x laten stemmen. In de stembak zit nu 1 stembiljet met 2 x rood te veel.

621 Geen bezwaren 2 stembureauleden hebben gestemd bij dit stembureau.
Man had volmacht getekend op stempas vrouw. Vrouw had volmacht getekend op stempas man.
I.o.m. helpdesk de stempassen geaccepteerd.
Student grafisch Lyceum kwam langs voor een kort interview met de voorzitter. Ging over vrijwillig
zijn.
Turkse pers heeft foto's gemaakt. Alleen (met toestemming)  toestemming gegeven voor
fotograferen stembureauleden. Geen stemmers.
Stembureauvoorzitter shift 2 heeft hier gestemd en 1 teller heeft hier gestemd.
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630 Geen bezwaren Het stembureau is niet helemaal toegankelijk voor rollator en rolstoelgebruikers.

Beter communiceren dat het vroegstemmen niet overal kan.
Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.

631 Geen bezwaren Er is 1 briefstemenvelop, geen onregelmatigheden of bijzonderheden
635 Geen bezwaren Stempas mist
636 Geen bezwaren Plaatsvervangend voorzitter had zich afgemeld, waarna er een vervangende plaatsvervangende

voorzitter was gekomen.
637 Geen bezwaren Er is 1 briefstemenvelop afgegeven op het stembureau.
639 Geen bezwaren 1 persoon kwam met verkeerd getekende volmacht. Persoon met die stempassen teruggestuurd en

gevraagd of die personen zelf komen stemmen. Daarna overleg met helpdesk; was akkoord.
0 briefstemenveloppen

640 Geen bezwaren 0 briefstemenveloppen
641 Geen bezwaren Er zijn 0 briefstemenveloppen afegegeven.
642 Geen bezwaren Twee leden zijn niet komen opdagen.
643 Geen bezwaren Bij shiftwissel liep de app vast op de vraag of iemand ziek was. Om door te gaan 'Ja' gezegd. Het is

echter "Nee".
645 Geen bezwaren 2 stemmen uitgebracht door stemlid.

vroege shift voorzitter kon niet inloggen met 06-nr, enkel de pv voorzitter link+code wachtrij app
werkte niet voorzitter.
3 leden van shift 2 konden niet in de app. Via helpdesk is het opgelost.
Na 16.00 uur handmatig ???????? stempassen alsnog gescand.

646 Kiezers klaagden dat in
Vreewijk vroegstemmen
niet mogelijk was.

Er zijn 3 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.

647 De uitgang was ver weg
van de ingang. Kiezers

Geen onregelmatigheden of bijzonderheden

649 Kiezer wilde naar binnen
zonder mondkapje. Kiezer
had een verklaring.
Uit het bericht op de ipad
bleek dat niemand zonder
mondkapje naar binnen

De voorzitter is een half uur te laat gekomen.
Iedereen heeft de functie van plaatsvervange voorzitter vervuld, aangezien niemand verstand had.
Na serviceteam gebeld te hebben besloten om plv voorzitter te benoemen. Er zou een een plv
voorzitter komen die het eerder heeft gedaan. Echter de plv voorzitter had geen ervaring en alle
leden hebben gerouleerd op de voorzitter na.

651 Geen bezwaren Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau
656 Geen bezwaren Man kwam binnen en had zelf al een stembiljet, heeft die in de stembus gedaan.

Er is 1 briefstemenvelop afgegeven.
658 Geen bezwaren Er zijn 2 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.
659 Geen bezwaren 0 Briefstemenveloppen

Gevaarlijk afstapje bij de uitgang!! Heel gevaarlijk.
Geen uitgang voor rolstoelers. Zij moeten de ingang gebruiken om het pand te verlaten!!
Een lid is niet aanwezig. Heeft zich 16/3 ook afgemeld.
Per ongeluk heb ik (voorzitter 1e shift) haar als aanwezig aangevinkt in de app. Kan ik niet

660 Geen bezwaren Er is 1 briefstemenvelop ingeleverd.
1 stempas is 2x ingescand ==> 1x als stempas en 1x per ongeluk als volmacht ==> hierdoor is het
aantal volmachten in de app 39 in plaats van 38.
Op het stembureau was geen grijze kist voor de zakken en enveloppen. Het team heeft daarom
alles zelf naar Ahoy meegenomen.

662 Kiezers weten niet v.d.
wachtrijapp. Geen
informatie, promotie of
reclame gezien, veel

Klacht v.d. bezetting shift 2; afgelopen dagen geen nieuwe hesjes gekregen, vandaag weer met
gebruikte hesjes gestart.
Te weinig desinfectie spray aanwezig voor de schoonmaak.
Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.
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664 Belachelijk dat je niet in de

stad met een stempas kunt
Het licht viel uit plus minua 5 minuten

666 Geen bezwaren Shift 1 en Shift 2: geen
Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau

667 Geen bezwaren 2 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.
668 Geen bezwaren Het aantal stembureauleden dat tijdens de zitting heeft gestemd: 4

Te laat nieuw stembus geleverd: half uur dicht geweest.
0 briefstemenveloppen afgegeven

671 Geen bezwaren Er zijn 2 briefstemenveloppen afgegeven.
1x een volmacht gescand als stempas.
Ipad werkte niet tot 14:00 ==> handmatig geteld.
1x een stembiljet afgekeurd + kiezer nieuwe stempas gegeven.
Stapel telling + ipad kwamen niet overeen bij shiftwissel 24 volmachten + 168 stempassen <> 170
stempassen en 23 volmachten via app.

672 Hokjes zijn te open, je kunt
zien waar mensen op
stemmen als je in de rij
staat

1. Brief om stembus te openen niet aanwezig
2. Volmacht staat geen naam of iets dergelijks op nummer 6.
3. Kreeg vraag van ipad is er al gestemd op ander bureau, Ja of Nee: Bij nee akkoord.
4. Stempas ingehouden komt voor in ROS 14.55uur.
5. Geinformeerd bij de stemmers in shift 2 wie de werking app kende: minder dan 5.
3 briefstemenveloppen

673 Geen bezwaren Ingang stembureau ander adres dan aangegeven. Locatie was niet geschikt voor stembureau.
Uitgang/ingang niet duidekijk en verkeerd aangegeven.
Niet rolstoel toegankelijk.
3 leden hebben hier bij dit stembureau gestemd.
Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.

674 Geen bezwaren Start was moeizaam.
Geen code voor cijferslot, Ipad , Simkaart.
Telefonisch, na lange wachtijd, code verkregen.

703 Geen bezwaren Er zijn 3 briefstemenveloppen ingeleverd
704 Dat ze na 19.30 niet meer

konden stemmen
De portier was te laat en wist niet wat er gedaan moest worden.
Het stemlokaal is slecht verwarmd en is in feite ziekmakend voor de leden.
Leeg stembus

705 Geen bezwaren 1 briefstemenvelop.
Volmacht nr 104 had geen handtekening. De rest klopte wel.
1 persoon vergat zijn id-kaart, deze is door de voorzitter naar het gemeentehuis gebracht op
18/03/21.
Lid niet op komen dagen.
Levering lege stembus duurde erg lang nadat de eerste bijna vol was.
Twee leden hebben waargenomen en met toestemming van hulplijn de voorzitterschap en
plaatsvervangend voorzitterschap gedaan.
Lid heeft de taken van voorzitter op zich genomen ivm de meeste ervaring en training. Hierna heeft
een ander lid het overgenomen echter enkel de titel maar niet de warkzaamheden. Bij sluiting heeft
hij het op zich genomen, daar hij zich  zichtbaar verplicht toe voelde. Ahoy heb ik het ook op me

707 Geen bezwaren Een voorzitter heeft hier gestemd.
Er zijn 2 briefstemenveloppen!

709 Geen bezwaren Lid heeft gestemd.
Lid heeft gestemd.
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713 Geen bezwaren Ipad laadt slecht op.

Stempassenscan 224 Handmatig 2. In de app 226 ingevoerd.
Tijdens shift 2: 1 stembiljet foutief ingevuld en nieuw biljet gegeven.
1 briefstemenvelop afgegeven.

714 Geen bezwaren Geen plv voorzitter.
Stembus vol, geen 2e bus aanwezig.
Losse Dixi-toilet geen succes voor de dames.
Moeder ging met haar dochter stemmen omdat zij geestelijk gehandicapt en zelf onbekwaam is om
te stemmen. Zij heeft wel stempas gekregen.
Niet toegankelijk voor scootmobiel.
Er is 1 briefstemenvelop afgegeven op stembureau.

715 Geen bezwaren Stemmer heeft geen identiteitsbewijs maar wel een geldige aanvraag van identiteit + ov-chipkaart
voor legitimatie. In overleg met helpdesk mag meneer toch stemmen.
Een kiezer bracht enkel twee volmachten, maar geen eigen stem. Na overleg met helpdesk kon de
man niet stemmen en is naar huis gegaan.
Dame ontvangt stempas met achternaam man ipv eigen naam die in paspoort staat. Geen
stembiljet afgegeven.
Na contact helpdesk akkoord om stemmer 1 eigen stem en 2 volmachten (schriftelijk) uit
Barendrecht uit te brengen.
Een meneer bracht enkel twee volmachten, maar geen eigen stem. Na overleg met helpdesk kon de
man niet stemmen en is de meneer naar huis gegaan.
Een meneer bleek curator te zijn van een mevrouw. Na overleg met helpdesk mocht de man als

718 Geen bezwaren In de ochtend  deed de Ipad het niet. Na ongeveer 160 stempassen handmatig ingevoerd te
hebben een nieuwe/andere Ipad ontvangen. Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven.

719 Geen bezwaren 2 hokjes aanwezig - later nabezorgd.
Geen stoel met leuningen aanwezig.
Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.

720 Geen bezwaren Er is 1 briefstemenvelop afgegeven.
Volgnummer 1087 ontbreekt, deze hoort bij dezelfde stem als nummer 1086. Er ging iets fout in de
telling met tablet.
App klopt dus niet met werkelijkheid op 1 telling.

723 Geen bezwaren notitie: er was 1 man met stempas + volmacht; kregen meldingen op de ipad met de vraag of er al
eerder bij een andere bureau gestemd was ==> op nee geklikt en systeem voegde het toe aan de
"stempas"volgorde, konden het niet annuleren. Zelfde met de volmacht pas. gebeld met helpdesk
==> zeiden om het erbij te leggen en verder te gaan.
Er zijn 2 stemhokjes afgeleverd aan de portier ipv 3.
Beveiligster van 24/7 bedrijf stond hier de hele nacht buiten te wachten van 23:30 tot 04:00 totdat
de portier kwam.
Plaatsvervangend voorzitter heeft zelf tijdens de rust zijn stem uitgebracht.

724 Geen bezwaren Er is 1 briefstemenvelop afgegeven op het stembureau.
725 Geen bezwaren 1 stembiljet minder, waarschijnlijk heeft een kiezer haar/zijn stembiljet meegenomen.
727 Een stemmer weigerde

een mondkapje te dragen
en toen daar door een lid
naar werd gevraagd
vertrok hij. Zijn pas is niet
geregistreerd en hij heeft

Volmacht volgnr 52 onterecht kruis door volmachtbewijs aangebracht door plv vz. Volmacht is wel
ingevoerd.
Stempas ongeldig omdat mevrouw een vervangende pas had aangevraagd. Die was ze kwijt en ze
kwam met de originele. Kon dus niet stemmen.
Er is 1 briefstemenvelop ingeleverd.
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728 Kiezers hebben geen

stempas ontvangen. Klacht
bij deze, van hen.
Helpdesk gebeld en geen
mogelijkheid om te
stemmen, advies was om
tot uiterlijk 12/03/201
17:00 uur een
vervangende stempas aan

De codes hebben wij pas 07.01 uur per sms ontvangen! Slechts 30 min de tijd om alles te regelen
voor de start van het stemmen.
Voor 7 personen, slechts 3 zakjes nescafe/koffie p.p. zeer weinig.
1 stembureaulid heeft gestemd voor zichtzelf en met volmacht voor partner.

738 Geen bezwaren Stembureaulid  heeft gestemd.
Stembureaulid heeft gestemd.
Geen turflijst(en) aanwezig, maar er waren geen gevallen om te turven.
Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven.

741 Geen bezwaren Enkele kiezers uit omliggende gemeente Lansingerland + Bergschenhoek dachten dat zij hier in
deze stemstraat konden stemmen.
Om 12:20 werd opgemerkt dat er een verschil zit tussen het aantal ingescande stempassen en het
aantal fysiek aanwezig stempassen (1 pas meer gescand dan fysiek). Oorzaak is niet te achterhalen.

742 Geen bezwaren Een normale stempas is een volmacht geworden in de app.
1 Schiedammer geen kiespas boos
0 briefstemenveloppen

744 Geen bezwaren 1 van de stembureauleden heeft gestemd.
Bij een invalide stemmer stemhokje naar portier kunnen rijden en bestuurder uitgestapt, fijn dat
het zo kon.
2 leden stembureau hebben gestemd 170 en 175 (Rotterdam en DenHaag).
Geen briefstemenveloppen!
Een doorgekrast stembiljet Dordrecht gevonden van...????

745 Geen bezwaren Shift 1 heeft 2 volmacht stempassen gescand bij normale stempassen.
1801 Stemhokjes te weinig

verlichting - reeds opgelost
Stembiljetten te groot &
onhandig
Stemlokaal is niet volledig

Ja bij het aantal "stempassen" in de app zijn per abuis 3 volmachten gescand.
Bij scannen van een pas ontstond melding "al gebruikt". Na doorgaan stemmen met dezelfde pas,
kiezer niet eerder gestemd sprong app 2 verder. Door verschil van 1 .
Telling klopt.
2 briefstemenveloppen.

1805 Veel kiezers waren bij
stembureau Bethelkerk
Charlois.
Shift 2: geen bezwaren

Portier kwam pas later om de deuren te openen ==> 06:45uur
Stempas ongeldig in beslag genomen
Er zijn 10 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.
Shift 1: 1 stempas teveel gescand (?).
Stempas uit andere gemeente, kiezer toch laten stemmen.
1 stem meer in stembus dan toegelaten kiezer.

1808 Geen bezwaren Beveiligingscamera aangetroffen (07:43) ==> verholpen rond 14:00, camera's afgeplakt (volgens
locatiemanager staan ze uit).
Briefstemenvelop (gesloten) aangetroffen op vlier, in overleg met helpdesk deze in de afgiftebox

Telfout: Lijst 5 GROENLINKS: 2 --> 3

1809 Geen bezwaren Stroopwafel over datum (19-01-2021).
Briefstem ongeldig gemaakt ivm geen bijbehorende envelop. Gewoon stembiljet afgegeven.
Geen lage stemtafel.
Geen elastiekjes aanwezig.
Opstelling stond niet goed ivm looproute, zelf veranderd.
7 briefstemenveloppen.

1811 Geen bezwaren Er zijn 4 briefstemenveloppen.
Bewaking (beveiliging) van 7.20-11.30. Samenstelling bureau anders dan vooraf gemeld.

1812 Geen bezwaren Tijdens shift 1 is er 1 briefstemenvelop ingeleverd, die met plakband is dichtgemaakt.
Er zijn 10 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.
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1814 Geen bezwaren Een man had geen stempas ontvangen en wilde wel stemmen. Hem aangeraden contact met de

gemeente op te nemen. Hierop werd hij boos en sloeg tegen het scherm. Ik heb de man laten
verwijderen.

1828 De enveloppen waarin de blanco en ongeldige stemmen zaten, zijn niet aangetroffen in de
stembus. Er staat  0/0 in het proces-verbaal A maar zonder enveloppen niet zeker te zeggen.

1829 Geen bezwaren 1 stembureaulid afgemeld om 6.35 ivm ziekte thuis.
Stembureau staat als invalide-stembureau maar door opzet niet inzetbaar.
Klacht over onvoldoende stembureaus; geen lijst bij stembescheiden waarop stond welke
stembureau's open zijn op 15 en 16 maart.
Handleiding stembureau ontbreekt.

1831 Te donker/te weinig licht
==> opgelost met meer
lampen.
Niet gehoord dat hier

Er zijn 14 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.
Een van de stembureauleden heeft gestemd op deze locatie.
Er is een verschil in de app: 2 stempassen lijken niet gerigeristreerd, 1 stempas is per abuis dubbel
gescand, 1 stempas is per abuis als machtiging opgevoerd.

1833 Meneer had 2 ongeldige
stempassen (1 stempas, 1
volmacht). Meneer had in
DenHaag nieuwe
stempassen aangevraagd
en nagebeld maar nooit
ontvangen. Meneer was

Het stemmen is gestart om 08:30 vanwege een niet te openen stembus en onduidelijkheid over
een tweede zending spullen in de instructie.
2 volmachten behandeld als stempas.
1 stempas behandeld als stempas.
Er zijn 10 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.

1834 Geen bezwaren Voor shift 2 zijn er te weinig leden om de shift voort te zetten. Van shift 1 zijn twee leden gebleven
om ons te helpen.
Er zijn 2 ongeldige stempassen die kiezerspassen waren toegelaten, doordat de app nog niet

1835 Deur bij de uitgang is te
zwaar voor mensen met
een fysieke beperking.

De portier was afwezig, waardoor we pas 7:30 uur werden binnengelaten.
Filmer zonder aankondiging vooraf.
Er zijn 23 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.

1841 Andere locatie was
gesloten.
Sms-code voor de

Shift 1: Geen, behalve smscode ontgrendelen stembureauapp en stemmer die hygienepaal
omverliep.
Er zijn 30 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.

1842 Geen bezwaren Er zijn 4 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.
1843 Geen bezwaren De trailer was te hoog voor invalide, hebben burgers geholpen om binnen te komen.

1-1/2 uur gewacht op controleur terwijl wij als eerste klaar waren.
1844 Geen bezwaren In het begin van de stemming zijn drie (3) stempassen geaccepteerd die uit een andere gemeente

komen. Deze hadden eigenlijk geweigerd moeten worden. Zij hadden moeten stemmen in hun
eigen gemeente. Hier is een apart stapeltje van gemaakt.

1846 Geen bezwaren In de app wordt stembureau 1845 vermeld, dit moet zijn 1846, staat ook op de stembus. Hier is
contact over geweest met de helpdesk (voorzitter).
Er zijn 0 briefstemenveloppen bij ons ingeleverd op het stembureau.

1847 Geen bezwaren Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau
1849 Geen bezwaren Het nr op de stembus komt niet overeen met het nr dat is vermeld in de app.

Telling wel ingevoerd op de app, onder verkeerd adres in Feyenoord i.p.v.
Zestienhoven/Meijersplein.

1850 Geen bezwaren 1 stembiljet heeft een gaatje gekregen tijdens het inkleuren en deze is ingenomen en vervolgens
een nieuwe gegeven.
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A B C D
1901 Mevrouw wenst te

stemmen voor dochter die
onder curatele staat. Zelf
heeft ze gestemd per brief.
De achterzijde van
stempas (van dochter) is
leeg. Mevrouw voert aan
dat dochter gehandicapt is

Een stembureaulid heeft gestemd tijdens de zitting + nog een stembureaulid
Een stembureaulid heeft gestemd tijdens shift 2.
2x kiezerspas ingevoerd ipv 1 kiezerspas. En 1x kiezerspas volmacht als kiezerspas ingevoerd.
Er zijn 12 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.

1903 Geen bezwaren 1x kieslijst in stembus gegooid.
Er zijn 10 briefstemenveloppen afgegeven op stembureau

1905 Geen bezwaren 3 briefstemenveloppen.
1908 1 man heeft niet gestemd,

hele drama eromheen,
maar zijn biljet hebben we
in de stembus gegooid en
er was een stemmer die

Een stembureaulid is niet gekomen.
Briefstemenveloppen = 0.

1909 Geen bezwaren Geen nieuwe hesjes.
4 briefstemenveloppen.

1911 Geen bezwaren Ontbraken veel spullen: pen ipad, rode potloden, chemische bakken, schone hesjes, portofoons.
Hoge afstap (te hoog) bij uitgang.
Meerdere keren dat bij volmacht per abuis op achterkant naam volmachtgever ipv naam
gemachtigde is ingevuld. Stemmer teleurgesteld.
De taak is mogelijk te ingewikkeld! Jip & Janneke uitleg.
Er zijn 3 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.
Plaatsvervangend voorzitter shift 2 staat niet juist in app vermeld, maar per abuis op aanwezig

1913 Geen bezwaren Hesjes (schoon) waren niet geleverd voor zowel shift 1 als shift 2 ==> melding naar helpdesk
waardoor er rond 14:00 schone hesjes zijn geleverd + nieuwe jerrycan handsanitizer.
Pop-up melding helpdesk in de ochtenduren niet zichtbaar op stembureau app. Sinds middaguren
wel.

1917 Geen bezwaren Er zijn 4 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.
1918 Geen bezwaren Een meneer wilde zijn moeder helpen in het stemhokje, hij was boos dat dat niet mocht en vond de

informatie onvolledig.
Er zijn 7 briefstemenveloppen afgegeven.
18 mrt: Na de telling en het rollen vd stembiljetten van lijst 7 is buitenste stembiljet gescheurd

1921 Geen bezwaren Shift 1: 4 briefstemenveloppen
Shift 2: 1 briefstemenvelop

1922 Geen bezwaren 13.15 ==> kiezer kwam en gaf aan geen stempas te hebben ontvangen.
13 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.

1923 Geen bezwaren Doos met briefstemenveloppen van 15 mrt was achtergelaten.
Team met 5 pers. Gaat goed!
2e shift: 4 briefstemenveloppen ingeleverd 16/3/2021

1924 Geen bezwaren 3 stemburealeden hebben gestemd + 1 volmacht (shift 1).
1 briefstemenvelop (shift 2)

1925 Geen bezwaren Er lag 1 losse stempas genummerd met 289. Deze is wel uit de vorige shift (1).
1928 Geen bezwaren Een stempas is als kiezerspas aangemerkt, vanweg het ontbreken van een nummer op de pas, in

overleg met de helpdesk.
Ipadhouder ontbrak.
Camera links schuinboven hokjes is afgeplakt evenals op 15.3.'21.
Bij een machtiging gaat de handtekening van de gemachtigde op de voorkant ipv achterkant.
2 stembureauleden hebben zelf gestemd.

1931 Kiezer zegt geen stempas Er zijn 10 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.
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A B C D
1932 2 kiezers kwamen a.d balie

met enkel de volmachten.
Het proces-verbaal was niet compleet, onderdeel B was niet bijgevoegd, daarnaast zat het papier
niet in een mapje.

1934 Geen bezwaren shift 2: 2 stembureauleden niet gekomen ==> bericht gestuurd en gebeld naar helpdesk ==> geen
reactie meer gehad. Helaas op andere berichten van de chat ook geen reactie.
Er zijn 7 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.

1936 De wachtrij website (of
website met alle
stembureaus?) geeft met
de groene pijl de
verkeerde locatie aan (eind
v.d. straat). Het adres klopt
wel.

We waren een paar minuten later open waardoor een persoon moest wachten. Dit omdat de
voorzitter bij het verkeerde stembureau ingelogd was in de app waardoor er een beetje vertraging
ontstond in de voorbereidingen.
Aantal briefstemenveloppen op dit stembureau is 3.

1937 Geen bezwaren 1 briefstemenvelop.
1938 Geen bezwaren Er zijn 11 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau. 1x blanco stem en 1x ongeldige stem
1942 Geen bezwaren Bij shift 1 kwam een stembureaulid niet opdagen.

Er was 1 stembiljet met een gaatje.
0 briefstemenveloppen

1944 Geen bezwaren 7.55 stembureaulid stemt
7.50 stembureaulid stemt
11.50 man is rijbewijs kwijtgeraakt bij stemmen
25.25 waarnemer stemt
20.15 stembureaulid stemt

1947 Geen bezwaren Stempluspas zonder stembiljet 4
1948 Geen bezwaren Er zijn 0 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.

Stempluspassen ontvangen bij shift 1: 2 volmachten volgnr 4 en 5.
Shift 1: gewone stempluspas volgnr 6 en 14.
Shift 2: 1 stempluspas.
Totaal 5 stempluspassen waarvoor geen ???biljet is ingenomen.
Procedure mag duidelijker gemaakt worden voor stembureau, maw mag iemand stemmen zonder
deze in te leveren? Is nu wel gebeurd + identificatie en stempluspas.
de stemmer door het kuchscherm niet goed te verstaan.
de instructie voor de resterende ???stembiljetten mag beter opgenomen worden in de checklist

1950 Geen bezwaren 0 briefstemenveloppen afgegeven op het stembureau.
1951 Geen bezwaren 0 briefstemenveloppen.

Voorzitter heeft plverv voorzitter gebeld voor afmelding.
1 stembureaulid heeft bij de gemeente afgemeld.
Plv voorzitter heeft 6x naar de helpdesk begeld voor aanvulling van stembureauleden. Er is geen

2004 Geen bezwaren Ivm de nieuwe instructie alle ongeldige briefstemenveloppen uit de bus gehaald voor telling.
2005 Geen bezwaren Ivm de nieuwe instructie alle ongeldige briefstemenveloppen uit de bus gehaald voor telling.

Stempluspassen zonder handtekening: 4
2008 Geen bezwaren Ivm de nieuwe instructie alle ongeldige briefstemenveloppen uit de bus gehaald voor telling. 16
2010 Na hertelling stempassen 5 minder passen aangetroffen. 1876-5= 1871 verschil 2 stuks

2014 Geen bezwaren 1 Stempas ipv stempluspas.
2018 Geen bezwaren Dit bureau heeft alle eerder als foutief bestempelde enveloppen met de nieuwe instructie van BZK
2020 Geen bezwaren Er is 7x op "nee" gedrukt ipv "ja" bij dubbelstemmen waardoor de app 7 stemmen meer telt dan de

2002a Geen bezwaren Ivm de nieuwe instructie alle ongeldige briefstemenveloppen uit de bus gehaald voor telling.
2023 Alles 2x geteld, mogelijke verklaring is dat passen en biljetten te vroeg gescheiden zijn.


