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Controleprotocol gemeentelijk stembureau

 



Inleiding

De controles worden gedaan om na te gaan of de programmatuur zoals gebruikt door de gemeente

goed heeft gefunctioneerd. Het is noodzakelijk om vast te stellen dat er geen fouten in zitten of

misbruik heeft plaatsgevonden. Het gemeentelijk stembureau voert daarom een controletelling uit op

basis van dit protocol na invoer van de aantallen uitgebrachte stemmen in OSV2020. De controles

worden uitgevoerd aan de hand van een steekproef van drie lijsten. In dit protocol wordt omschreven

hoe de controletelling verricht wordt. De juridische basis voor dit protocolis artikel Na 27 van de

Kieswet.

Bij de controletelling vergelijkt u de gemeentelijke totalen van de lijsten van alle stembureaus met de

totalen die door OSV2020 zijn gegenereerd. De controletellingen worden direct uitgevoerd nadat alle

uitslagen zijn ingevoerd in OSV2020, en voordat het proces-verbaal wordt vastgesteld.

 

Contactgegevens

Kiesraad

070 426 7329

informatiepunt@kiesraad.nl

Muzenstraat 85

2511 WB Den Haag

Januari 2023

 



Met het doorlopen van de volgende stappen voert u de controles uit:

 

Lijst A* Lijst B* Lijst C*

 

Stembureau 1
 

Stembureau 2
 

Stembureau 3
 

Stembureau 4

 

Stembureau 5
 

Stembureau 6
 

Stembureau 7
 

Stembureau 8
 

Stembureau 9
 

Stembureau 10
 

Stembureau 11
 

Stembureau 12
 

Etc.
    Totaal
 

* A, B, C vervangt u door de lijstnummers van de door u te controleren lijsten.

  



Stap 3: Vergelijken lijsttotalen

Vergelijk de totalen van de te controleren lijsten in de spreadsheet met de totalen in het

uitgeprinte proces-verbaal, zoals gegenereerd met OSV2020 (rubriek 10 in model Na 31).

Komen de totalen overeen? Vul het Verslag controleprotocol gemeentelijk stembureau in en

publiceer het zoals beschreven in stap 7.

Komen de totalen niet overeen? Ga dan naar stap 4.

Stap 4: Controleer op invoerfout spreadsheet

Onderzoek bij welke lijst dit verschil zich voordoet en vervolgens bij welk stembureau. Ga aan de

hand van het proces-verbaal van het stembureau of, in het geval van centrale stemopneming, aan

de hand van de bijlage 2 na of bij de overname van het lijsttotaal in de spreadsheet een fout is

gemaakt. Zo ja, corrigeer dat in de spreadsheet. Er is dan geen verschil meer, het Verslag

controleprotocol gemeentelijk stembureau kan worden ingevuld (stap 7).

Levert dit geen verklaring op en zijn er nog steeds verschillen? Ga dan naar stap 5.

Stap 5: Handmatige controle alle lijsten

Als de resultaten nu niet overeenkomen, dan kan het zijn dat er een fout is gemaakt bij het

overnemen van de resultaten van de processen-verbaal in OSV2020. Dit kan gebeuren door een

slordigheid bij het invoeren van OSV2020, een interpretatieverschil van een (moeilijk leesbaar)

handschrift of fraude.

Ongeacht de reden controleert u in dit geval handmatig de optelling van alle lijsten. Zo wordt

onderzocht of het verschil dat aangetroffen is bij de gecontroleerde lijst ook bij andere lijsten

voorkomt.

Voer daarom vooralle lijsten een controletelling uit door de overigelijsten toe te voegen aan de

spreadsheet. Vergelijk deze optelling met de uitslag gegenereerd door OSV2020. Als er verschillen

zijn in uitslagen, voer deze dan opnieuw in binnen OSV2020 en genereer een nieuweuitslag.

Komen de totalen hierna overeen? Vul het Verslag controleprotocol gemeentelijk stembureauin

en publiceer het zoals beschreven in stap 7.

Stap 6: Contact met Kiesraad bij onverklaarbaar verschil

Heeft u alle stappen gevolgd enis er nog steeds sprake van een onverklaarbaar verschil?

Neem in dat gevaldirect telefonisch contact op met de Kiesraad (zie contactgegevens Kiesraad).

Stap 7: Verslag opmaken en overdragen

Komen de totalen overeen? Vul dan het Verslag controleprotocol gemeentelijk stembureau in en

zorg dat het ondertekend wordt door de voorzitter van het gemeentelijk stembureau.

Draag dit verslag samen met het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau over aan de

burgemeester. De burgemeester is verantwoordelijk voor de onverwijlde publicatie en overdracht

naar het centraal stembureau of hoofdstembureau. Het verslag van de controle wordt zonder de

ondertekening gepubliceerd op de website van de gemeente op dezelfde wijze als de processen-

verbaal gepubliceerd worden.

 



  



Verslag controleprotocol gemeentelijk

stembureau van de gemeente

Na invoer van de stembureauresultaten in OSV2020 wordt een controletelling uitgevoerd op

basis van het controleprotocol. Dit gebeurt om na te gaan of de programmatuur naar verwachting

gefunctioneerd heeft.

In dit verslag legt deondertekenaar de uitkomsten van de controle vast.

Het document met het gecontroleerde gemeenteresultaat (Na 31), gegenereerd door OSV2020 heeft

de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum Tijd Eerste acht karakters SHA256-hashcode:
 

| 46-02-43) Lq.00 wa [212 CABAB

  



 

Het nieuwe document Na 31 (de door OSV2020 gegenereerde uitslag) heeft de volgende kenmerken

(vermeld in de voettekst):

Datum Tijd Eerste acht karakters SHA256-hashcode:

| (b- Wt| Yum | 2186 ABAB
 

  

 



 

Datum Naam
 

  

Handtekening

 

 

 



 





Groenlinks Zwarte Piet is Zwart U26 gemeenten
Stembureau 1 190 0 24

Stembureau 2 157 0 17

Stembureau 3 228 4 25

Stembureau 4 132 1 9

Stembureau 5 119 0 37

Stembureau 6 122 0 15

Stembureau 7 132 0 14

Stembureau 8 69 1 11

Stembureau 9 147 0 12

Stembureau 10 100 0 10

Stembureau 11 61 2 9
Stembureau 12 46 0 8

Stembureau 13 178 2 27

Stembureau 14 99 3 9
Stembureau 15 225 3 12

Stembureau 16 188 1 17

Stembureau 17 133 0 8

Stembureau 18 125 0 17

Stembureau 19 112 1 18

Stembureau 20 184 0 14

Stembureau 21 113 2 35

Stembureau 22 141 2 20

Stembureau 23 122 1 14

Stembureau 24 116 0 19

Stembureau 25 198 1 23

Stembureau 26 0 1 0

Stembureau 27 123 0 10

Stembureau 28 96 1 24

Stembureau 29 151 1 21

Stembureau 30 151 0 18

Stembureau 31 176 0 13

Stembureau 32 93 1 8

Stembureau 33 67 0 11

Stembureau 34 59 0 3

Stembureau 35 98 0 6
Stembureau 36 99 0 13

Stembureau 37 150 1 20

4700 29 571
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