Verslag controletelling van de

gemeente Zoetermeer
Na ínvoer van de stembureauresultaten in
osv2020 wordt een controletelling
uitgevoerd op basis van het controleprotocol.
oit g"ourrt om na te gaan of de
prog ra m matu ur naa r verwachting gefunctioneerd -heeft
.

In dit verslag legt de ondertekenaar de uitkomsten
van de controle vast. Indien
de controle is uitgevoerd aan de hand van de
steekproef verkraart de
ondertekenaar hiermee dat de te controleren
lijsten (steekproef) pas bekend zijn
gemaakt bij aanvang van de controletelling.
Het document met het gecontroreerde gemeenteresurtaat
(opgave N11 0f in
geval van centraal tellen proces-verbaat
Model II) Àeeft de volgende kenmerken
(vermeld in de voettekst):
Datum-tij

d: 17-03-2022 L5 :22:50

Eerste acht karakters SHA256_hashcode

:

Kruis aan wat van toepassing is

1

D.e.controletelling is uitgevoerd aan de hand
xï lijsten
van de steekproef van dríe
Ga naar 2
>>

D.e.controletelling is uitgevoerd aan de hand
van een controre van alre
>> Ga naar 2

lijsten
2.
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Kruis aan wat van toepassing is,
Er zijn geen verschillen geconstateerd tussen
de optellingen Ín osv2020
en de controreteilingen. >> Ga naar de ondertekening

oipagina
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Er zijn wel verschillen geconstateerd tussen
de optellingen in osV2020
en de controletellingen, > Ga naar 3
Er zijn verschíllen geconstateerd tussen de
opteilíngen in osv2020 en de
controletellingen. Krr_ris aan virat van toepassing
is.
De verschÍllen zijn na controre overeenkomstig
het controreprotocor

verklaard. Het betreft:

m

Een invoerfout bÍj de overnarne van de totaren
uit het
proces-verbaal in de spreadsheet ten behoeve
van de

1

controletellingen. Na correctie van de spreadsheet zijn er geen
verschillen meer.
>> Ga naar de ondertekening op pagina
3

n

Een invoerfout bij de overname van de totalen uit de opgave van
het stembureau in OSV2020.
De invoerfout is gecorrigeerd in oSVzo2} en er is een nieuwe N11
geprint waarin de juiste totalen van de te controleren lijsten staan
vermeld.

Het nieuwe document (opgave N11 of in geval van centraal tellen proces-verbaal
Model-II) heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd:
Eerste acht karakters SHAZ56-hashcode
>>

n

Ga naar de ondertekening op pagina 3

Overíg. Geef hieronder een toelichting:

>>

tl

:

Ga naar de ondertekening op pagina 3

De verschillen kunnen na controle niet worden verklaard.
>> Ga naar 4

4.

Geef in de onderstaande tabel aan welke onverklaarbare verschillen zijn
geconstateerd.

Geef, als u de controle heeft gedaan aan de hand van de steekproef, vervolgens
ook de verschillen aan die de controletelling van de andere lijsten mogelijk Àeeft
opgeleverd.

Lijstnummer

Totaal OSV2020

Totaal Controletelling

Verschil

Indien noodzakelijk de tabel aanpassen aan het aantal geconstateerde verschillen
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Onderteken ing
Datum: t7-03-2022

Naam: drs. w.:.
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