
Verslag controleprotocol
hoofdstembureau van de
kieskring 18: 's-Hertogenbosch
Na de optelling van de aantallen stemmen van de gemeentelijke stembureaus in de
kieskring 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 de ondertekenaar de uitkomsten van de controle vast.

Het document met het gecontroleerde resultaat (model O 7, rubriek 2), gegenereerd
door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd:2eo3-a3
Eerste acht karakters SHA256-hashcode: _

Onderdeel A: Uitwisseling en controleverslagen gemeentelijk stembureaus

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

□
7

Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31
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geKruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controleprotocollen van de gemeentelijk
stembureaus ontvangen en gecontroleerd?

Nee

Ja

Onderdeel B: Controle optellingen

Geef hier aan als er slechts één gemeentelijk stembureau in de kieskring is

D Er is in deze kieskring één gemeentelijk stembureau, de totalen van alle lijsten
van de Na 31 zijn vergeleken met totalen van 07. Hierbij zijn geen verschillen aan
getroffen.
» Ga naar de ondertekening van het verslag.



[] Er zijn meerdere gemeentelijk stembureaus.

Geef aan welke lijsten gecontroleerd gaan worden na trekking van de steekproef

De controletelling is uitgevoerd aan de hand van de steekproef van de volgende drie
liisten die qetrokken ziin middels een lotina

\I

Kruis aan wat van toepassing is.

M

□

Er zijn geen verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV2020 en de
controletellingen. » Ga naar de ondertekening van verslag

Er zijn wel verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV2020
en de controletellingen. Er is contact opgenomen met de Kiesraad voor de te
volgen stappen. Geef een toelichting op de vervolgstappen:


