
verslag controleprotocol csB gemeente
Alphen Chaam.
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2O20 correct heeft gewerkt.
Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door oSV2O20 na invoer van
de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de
uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2O2O heeft de volgende
kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd:22 maart 2023, 9.24

Eerste acht karakters SHA256-hashcode :

Onderdeel B - 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn cle digitale bestanden geauthentiseercl uitgewisselel?

tr Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

Ja

E[
Onderdeel B - 2 Controle optellirrgen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de
gemeentelijke stembureaus of cie hoofclstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

El Nee

Ja

L]
Onclerc{eei B - 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassir'ìg is. Zljrr er bij cle controle optelling verschillen aangetroffen?

f Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2O20 komenH overeen.

I-l Ja, erzijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaarzijn. Het CSB heeftl-J contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een
toelichting over de vervolgstappen :



Ondertekening voorzitter CSB ct ðrlilQC,Veze n pi'ojecilei,ier

Datum: 22 maart2023

Naam:Anton Merks

Handtekeni

-¿.



Verslag controleprotoco I CSB gemeente

Baa rle N assa u.
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt.

Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van

de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de

uitkomst van het controleprotocol.

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

Datum-tijd:22 maart 2023, 9.26

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 0AB5 66F5

Onderdeel B - 1 Digitale uitwisselíng

l(ruis aan wat van toepassing is. Zijn cie digitale bestanden geauthentíseercl uitgewisselcl?

f| Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7'

E¡ra
Onderdeel B - 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de
gemeentelijl<e stembureaus of ele hoofclstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

tl Nee

Ja

Onclerdeel B - 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

E Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen
overeen.

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft
contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een

toelichting over de vervolgstappen :

E



O n 11 e rte l<* ir i n q vo * i'¿ I tl* ;^ í-.5 ñ ¡ i å,ì n iì e ?v {: 1 e l p i'o j e rii r: i fi r r

Datum: 22 maart2023

Naam:Anton Merks

Handtekeni

-/'



Verslag controleprotocol CSB gemeente

Bergen op Zoom.
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt.

Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optell¡ng, zoals deze door OSV2020 na invoer van

de u-itslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de

uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende

kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd :22 maart 2023, 9.32

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 8513 D6 E6

Onderdeel B - 1 Digitale r-titlisseling

Kruis aan wat va¡ toepassing is. Zijn de digitale bestanden geautlrentiseercl uitgewisseld?

tr Nee, a.lles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

EJA
Onclercleel 3 - 2 Controle optellingen GSB/HSB

l(ruis aan r¡¡at van toepassing is. Zijn cle verslagen van cle controle protocollen van de

gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleercl?

n Nee

la
b1t

Ondercleel B - 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

n Nee, de totalen tussen de controletelling en
overeen.

uitslag gegenereerd door OSV2020 komen

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft
contact opgenomen over de vervolgstappen
toelichting over de vervolgstappen:

de Kiesraad. Geef hieronder een
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Onderleke fiinç r7¡¡ç¡zitter C5ß cf a,iniJeweze n pr,ljeclleider

Datum: 22 maart2023

Naam:Anton Merks

Handtekeni

./



Verslag controleprotocol CSB gemeente

Breda.
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt.
Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van
de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de
uitkomst van het controleprotocol.

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

Datum-tijd:21 maart 2023, t6.IO

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 5B5D C51A

Onderdeel B - 1 )igitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassirrg is. Zijrr de digitale bestanclen geautlrentiseerd uitgevrrisseld?

tl Nee, alles iszelf dubbel ingevoerd in OSVvanuitde processen-verbaal Na 31 of O 7.

EJA
Onderdeel B - 2 Controle optellÍngen GSBIHSB

Kruis aan wat van toepassinç is. Zijn cle verslagen van cle controle protocollen van de
gemeentelijke stembureaus of de hoofdstem[:ureaus ontvangen en gecontroleerd?

Nee

Ja

Onclerdeel B - 2 Controle optellingen

Kruis aan r,vat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

E

tr
E Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen

overeen.

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft
contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een
toelichting over de vervolgstappen :



O n d e rt* l<e ir i i"i g v r.: o rz itte i- ¡-.S B c i ð ;r n ; c 1,v {t z e.i ir rcl e ctl e i,J e r

Datum: 22 maart2023

Naam:Anton Merks

Handtekeni
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Verslag controleprotocol CSB gemeente

Dongen.
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt.
Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van
de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de
uitkomst van het controleprotocol.

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

Datum-tijd:22 maart 2023, 9.36

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: D795 I E79

Onderdeel B - 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijrr de digitale bestanclen geauthentiseerd uitgewisseld?

Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

Ja

Ondercleel B - 2 Controle optellingen GSBIHSB

Kruis aan r¡rat van toepassing is. Zijn cle verslagen van de controle protocollen van de
gemeentelijke stembureaus of de hoofdstemburea¡:s ontvangen en gecontroleerd?

Nee

Ja

Onderdeel B - 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

ffi Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen
overeen.

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft
contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een
toelichting over de vervolgstappen :

E

n
E



CInderteke niirç v'corzittei- ¡*5Ê *i ã¡nqelùeter.r pro¡ectle ider

Datum: 22 maar|2023

Naam:Anton Merks

Handtekeni
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Verslag controleprotocol CSB gemeente

Drimmelen.
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt.

Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van

de ultstag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de

uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende

kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd:21 maart 2023, 16.15

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 5D9C 2CBD

Orrderdeel B - 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan urat van toepassing is. Zijn cle digitale bestanden geauthentiseercl uitgewisselcl?

tr Nee,allesiszelf dubbel ingevoerdinOsVvanuitdeprocessen-verbaal Na31 of O7'

la
XI
Onderdeel B - 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruls aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de

gemeentelijl<e stembureaus of cle hoofclstenlbureaus ontvangen en gecontroleerd?

n Nee

xra
Onclercleel B - 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen

overeen.E

tr Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft
contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een

toelichting over de vervolgstappen :



CIncler'tskeninq r¡¡ç¡,2!tiei- CSil 
".i,¡ìiJírLJ*1,ve¿err 

pi'rjei:i,lci,ler^

Datum: 22 maarT2023

Naam:Anton Merks

Handtekeni
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Verslag controleprotocol CSB gemeente

Etten-Leu r.
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt.

Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optell¡ng, zoals deze door OSV2020 na invoer van

de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de

uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende

kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd:21 maart 2023, t6.15

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 0930 4489

Onderdeel B - 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijrr de digitale besta:rden geautlrentiseerd uitgewisseld?

Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7

la

Onderdeel B - 2 Controle optellingen GSB/HSB

l(ruis aan wat van loepassing is. Zijn cle verslagen van ele controle protocollerr van de

gerneentelijke stenrbureaus of de hoofdstenrbureaus ontvangen en geconlroleerd?

tl Nee

XJA
Ondereleel B - 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toe¡:assing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

E Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen

overeen.

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft

Ll contactbpgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een

toelichting over de vervolgstappen :



Cnderl*l<e nini; r¡¡ç¡;zitlei- íl.SB i:f ii-r"rr-lrj',vrt: c -: prl jecileÍde r

Datum: 22 maar|2023

Naam:Anton Merks

Handtekení
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Verslag controleprotocol CSB gemeente

Geertru iden berg.
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt.
Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van
de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de
uitkomst van het controleprotocol.

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

Datum-tijd:21 maart 2023, I6.LB

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: OC48 BC16

Onderdeel B - 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanclen geauthentiseerd uitgev'risseld?

Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7

Ja

Onderdeel B - 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan i¡rat van toepassing is. Zijn cle verslagen van cle controle protocollen van de
gemeentelijke stembureaus of de hoofdslenrbureaus ontvangen en gecontroleerd?

Nee

Ja

Onclercleel B - 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

X Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen
overeen.

Ja, erzijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaarzijn. Het CSB heeft
contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een
toelichting over de vervolgstappen :

K

E



Oncerl*l<e,-rlt'!\ri)r.riZiIt1;- (*]ñ i);i i:,ini;+r,vî.a?i'r pr'¡jeri.lg¡,j¡i"

Datum: 22 maar|2023

Naam:Anton Merks

Handtekeni
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Verslag controleprotocol CSB gemeente

G¡lze en Rijen.
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt.
Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van
de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de
uitkomst van het controleprotocol.

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

Datum-tijd:22 maart 2023, 9.7O

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 3543 7CD6

Onderdeel B - 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Tijn cle digitale bestanden geauthentiseercl iritgewisselcf ?

tr Nee, alles iszelf dubbel ingevoerd in OsVvanuitde processen-verbaal Na 31 of O 7.

KJA
Onderdeel B - 2 Controle optellinqen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de
qemeentel ij l<e stem bu rea us of ele hoofcistem bu rear¡s ontvan gen en gecontroleercl?

Nee

Ja

Onclercleel B - 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij cle controle optelling verschillen aangetroffen?

m Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen
overeen.

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft
contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een
toelichting over de vervolgstappen :

n

tr



C n d e r-le k* n í n q v o i: r'z !tie i- CS B o f {: ¡ n {"-ì e \,v32 e ri ¡ roj e ctl e i,J e r

Datum: 22 maart2023

Naam: Anton Merks

Handtekeni
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Verslag controleprotocol CSB gemeente

Goirle.
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt.
Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van
de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de
uitkomst van het controleprotocol.

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

Datum-tijd:22 maart 2023, 9.28

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 6405 103E

Onderdeel B - 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan urat van toepassing is. Zijn de digitale bestanclen gearlhentiseerd uitgewisseld?

Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7

la

Onderdeel B - 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle ¡:rotocollen van de
gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleercl?

Nee

Ja

Onderdeel B - 2 Controle optellingen

Krt¡is aan wat vän toepassing is. Zijn er bij de controle opteiling verschillen aangetroffen?

Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen
overeen.

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft
contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een
toelichting over de vervolgstappen :

E

I



Onclr:rt:kririnr; vr-ri:rzili*i'C5il ai it;rnLltl,vrllerr prrjer:i-l*i,je¡"

Datum: 22 maart2023

Naam:Anton Merks

Handtekeni
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Verslag controleprotocol CSB gemeente

Ha lderberge.
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt.
Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van
de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de
uitkomst van het controleprotocol.

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

Datu m-tijd : 22 maart 2023, 9.22

Eerste acht karakters SHA256-hashcode :

Onderdeel B - 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn cf e digitale bestanden geauthentiseercl uitgewisselcl?

n Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

EJA
Onderdeel B - 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn cle verslagen van cle controle protocollen van de
gemeenteliji<e stembureaus of cle hoofclstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

Nee

Ja

Onclercleel B - 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van loepassing is. Zijn er bij cle controle optelling verschillen aangetroffen?

n Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen
overeen.

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft
contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een
toelichting over de vervolgstappen :

x

n
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Datum: 22 maart2023

Naam:Anton Merks
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Verslag controleprotocol CSB gemeente
Loon op Zand.
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt.
Dit gebeurt door een controle u¡t te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van
de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de
uitkomst van het controleprotocol.

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

Datum-tijd:22 maart 2023, 9.38

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 2B4E I99B

Onderdeel B - 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijrt de digitale bestanclen geauthentiseerd uitgewisseld?

n Nee,allesiszelf dubbel ingevoerdinOsVvanuitdeprocessen-verbaal Na31 of O7.

trra
Onderdeel B -. 2 Conarole optellingen GSB/HSB

Kruis aan tvat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de
gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

Nee

Ja

Onclercleel B - 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

E Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen
overeen.

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft
contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een
toelichting over de vervolgstappen :

E

tl
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Datum: 22 maart2O23

Naam: Anton Merks
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Verslag controleprotocol CSB gemeente

Moerd¡jk.
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt'

Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van

de u-itslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de

u itkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende

kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd:22 maart 2023, 9.34

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 3511 6CE7

Onderdeel B - 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de cligitale bestancletr geautlrentiseerd uitgewisselcl?

Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7

la

Onclercleel B - 2 Controle optellingen GSB/HSB

l(ri¡is aan wat van toepassing is. Zijn cle verslagen van cle controle protocollen van de

gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

tl Nee

XJA
Orrderdeel B - 2 Conlrole optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

VI Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen
H overeen,

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft

Ll contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een

toelichting over de vervolgstappen :

n
tr
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Verslag controleprotocol CSB gemeente

Oosterhout.
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt'

Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van

de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de

uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende

kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datu m-tijd : 22 maat't 2023, 9'72

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: A8B7 953C

Onderdeel B * 1 Digilale uitwisseling

t(ruis aan wat van toepassing is. Zijn cle digitale bestanden geauthentiseercl r:itgewisselcl?

n Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

El 
ra

Onderdeel B - 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de

gemeentelijl<e stembureaus of cle hoofefstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

n Nee

xra
Onclerdeel B - 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij cle controle optelling verschillen aangetroffen?

E Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen

overeen.

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft

contact opgenomen over ãe vervolgstappen met de Kiesraad' Geef hieronder een

toelichting over de vervolgstappen:
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Verslag controleprotocol CSB gemeente

Roosendaa l.
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt.

Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van

Oe uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de

uitkomst van het controleprotocol'

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende

kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd : 22 maaft 2023, 9.3O

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: F322 sBFg

Onderdeel B - 1 Digilale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijrr de digitale bestanclen geautlrerrtiseerd uitgewisseld?

il Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

trra
Onderdeel B - 2 Controle optellingen GS3/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de

gemeentelijke stembureaus ol cle hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

tl Nee

trra
Onderdeel B - 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassirrg is. Zijn er bij cle controle optelling verschillen aangetroffen?

Ø Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen

overeen.

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft

fl contactbpgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een

toelichting over de vervolgstappen:
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Verslag controleprotocol CSB gemeente

Rucphen.
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt.

Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van

de uitstag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de

uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende

kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd : 22 maarl 2023, 9.L6

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 9CB5 89EF

Onderdeel B - 1 Digitale uitwisseling

l(ruis aan wat van toepassing is, Zijn cle digitale bestanden geauthentiseercf uitgewisselel?

Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

Ja

Ixl
Ondercjeel B - 2 Controle optellirrgen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de

gemeentelijke stembureaus of cle hoofclstembt¡reaus ontvangen en gecontroleerd?

tr Nee

la
IX
Onclercleel B - 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij cle controle optelling verschillen aangetroffen?

E Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen

overeen.

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn' Het CSB heeft
contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een

toelichting over de vervolgstappen :
tr
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Verslag controleprotocol CSB gemeente

Steen bergen.
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt.

Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van

de uitstag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de

uitkomst van het controleprotocol'

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende

kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd : 22 maart 2023, 9.14

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: F7A7 E6DE

O:rderdeel B - 1 Digitale uitwisseling

l(ruis aan i¡¡at van toepassing is. Zijn cle digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

tr Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7'

Ja

tðt
Onderdeel B - 2 Controle optellirrgen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de

gemeentelijl<e stembureaus of cle hoofclstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

n Nee

la
Èt
Onclercleel B - 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassirrg is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen

overeen.

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn' Het CSB heeft

contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een

toelichting over de vervolgstappen :
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Verslag controleprotocol CSB gemeente

T¡lbu rg
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt.

Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van

Oe ùitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de

uitkomst van het controleprotocol'

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende

kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd:21 maart 2023, 16'49

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: CA23 A4C0

Onderdeel B - 1 Digitale uitwisseling

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

tr Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

Ja

txt
Onderdeel B - 2 Controle optellingen GSB/HSB

KrLlis aan u¡at van toepassing is.Zijn cle verslagen van cle controle protocollen van de

gerneentelijke slembureaus of de hoofdstenrbureaus ontvangen en gecontroleerd?

tr Nee

Era
Onclercleel B - 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen

overeen.

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft

contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een

toelichting over de vervolgstappen :
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Verslag controleprotocol CSB gemeente

Waalw¡jk.
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt.

Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van

de uitstag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de

uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende

kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd : 22 maart 2023, 9.I8

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 0A69 A04D

Onderdeel B - 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn cie digitale bestanden geauthentiseercl uitgewisselcl?

n Nee, alles iszelf dubbel ingevoerd in OsVvanuitde processen-verbaal Na 31 of O 7.

Era
Onderdeel B - 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de

gemeentelijl<e stembureaus of cle hoofclstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

n Nee

ülra
Onclerdeel B - 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij cle controle optelling verschillen aangetroffen?

fvl Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen
H overeen.

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft

Ll contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een

toelichting over de vervolgstappen :
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Verslag controleprotocol CSB gemeente

Woensd recht.
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt.

Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van

de uitstag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de

uitkomst van het controleprotocol'

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende

kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datu m-tijd : 22 maart 2023, 9'2O

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 25A1 511E

Onderdeel B - 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn cle digitale bestanden geauthentiseercl uitgewlsselcl?

tr Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7'

EJA
Onde:-deel B - 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de

gemeentelijl<e stembureaus of cie hoofclstembureaus ontvangen en gecontroleercl?

n Nee

Ja

ul
Onelercleel B - 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen

overeen.

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft

contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een

toelichting over de vervolgstappen :
tl
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Verslag controleprotocol CSB gemeente

Tundert
Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt'

D¡t gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van

de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de

uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende

kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd:21 maaft 2023, L6.55

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 40CC BA01

Orrderdeel B - 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat vän loepassing is. Zijn cle digitale bestanden geauthentiseercl uitgewisselci?

tr Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

Ja

txt
Onderdeel B - 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van cfe controle protocollen van de

gemeentel ijl<e stem bu reaus of cle hoofclstenr bu reaus ontvangen en gecontroleercl?

n Nee

la
Ixl
Onclercleel B - 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijrr er bij cle controle optelling verschillen aangetroffen?

Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen

overeen.

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft

contact opgenomen over ãe vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een

toelichting over de vervolgstappen :
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