
Bijlage 1: verslag bezwaren / onregelmatigheden / bijzonderheden stembureaus PS

stembureauVerkiezing Bezwaar/opmerking onregelmatigheden of bijzonderheden

1 PS stand van de stemhokjes: te open 11:30 uur: in het hokje stond "stem PVV", meteen verwijderd 12:15 uur; 4 bierviltjes verwijderd met tekst "stemadvies" 2 uit stemhokje 2 uit balie

2 PS 1 meneer naar huis gestuurd ivm niet goed ingevuld volmacht, niet ondertekend GEEN

3 PS GEEN GEEN

4 PS Man wilde bij vrouw in het stemhokje aangeven wat mevrouw moest stemmen. 3x 

gewaarschuwd. Meneer pakt stembiljet van mevrouw af en gooide deze bij stembureaulid. Wel 

hulp aangeboden maar wilde dat niet. Meerdere personen zijn verbaasd dat er geen 

stembureau in Palenstein is. 

GEEN

5 PS GEEN GEEN

6 PS GEEN opstelling stemhokjes aangepast ivm nooduitgang

7 PS GEEN tablet had storing. Stempassen weren geregistreerd als reeds gescand. Na overleg meldkamer korter scannen. (landelijk probleem)

8 PS GEEN GEEN

9 PS GEEN stemapp heeft 2x stempas dubbel gescan dit is bekend

9 PS GEEN stemapp heeft vele malen bij zowel PS al HHR dubbel geteld

9 PS GEEN melding "eerder gebruikt" toch stembiljet gegeven

10 PS GEEN app werkt niet

11 PS Persoon wilde met onderhandse melding stemmen voor echtgenoot die hersenbloeding heeft 

gehad. De echtgenoot heeft echter geen handtekening gezet voor de volmacht. Mevrouw is 

boos weggelopen zonder te stemmen. Ander persoon wilde onderhandse volmacht uitbrengen 

met onleesbare kopie van identiteitskaart. Kiezer werd boos en heeft alleen voor zichzelf 

gestemd. Pas werd gescand als al gestemd te hebben. Kiezer had niet gestemd.Gebeld met 

gemeente --> mocht alsnog stemmen i.v.m. systeemfout. 

GEEN

12 PS Bezwaar dat meneer niet met de volmacht van zijn dochter mocht stemmen. Hij had nl. een uur 

geleden al met zijn eigen pas gestemd. Hij vond het niet duidelijk dat hij dat met zijn eigen stem 

tegelijk had moeten doen. 

een stembiljet uitgegeven op verzoek na foutief invullen voor stemming: dus een ongeldig gemaakt stembiljet

13 PS GEEN GEEN

14 PS GEEN GEEN

15 PS GEEN Er was een meer met een formulier L8 uit gemeente Noordwijkerhout. Het was een soort volmacht formulier voor iemand uit noordwijkerhout. Dhr 

woonde zelf in Zoetermeer (die kwam stemmen) Was teleurgesteld dat we niks konden doen voor hem: kon niet stemmen als gemachtigde.

15 PS GEEN Er is meerdere keren op nee geklikt bij melding STA dat stemmer al had gestemd

16 PS GEEN GEEN

17 PS Te weinig stemhokjes, 2 hoge en 1 lage. Dame, al half jaar wonend in Zoetermeer kreeg wel 

stembiljet, had geen stempassen gekregen. 

Verschil waterschapstempassen HHR + Schieland te klein

17 PS GEEN was ook zelfde kleur voor leden stembureau lastig 

18 PS GEEN GEEN

19 PS GEEN 1 x stempas dubbel (2x geteld) 1x extra in de app na storing

20 PS GEEN GEEN

21 PS Mevrouw kan met een schriftelijke volmacht van waterschap Delfland niet stemmen op ons 

bureau. Wel aangegeven dat ze naar een ander stembureau moet/kan. Meneer vroeg zich af 

waarom er geen gordijntjes meer in het stemhokje hangen voor de privacy.

GEEN

22 PS GEEN SBA werd getroffen door een langdurige storing

23 PS GEEN GEEN

24 PS De stemhokjes zijn open er hangt geen gordijn voor waardoor je er makkelijker in kunt kijken. GEEN

25 PS Een meneer was het er niet mee eens dat hij wel bij zijn vrouw in 1 bed mag slapen, maar neit 

samen in 1 stemhokje mag.

GEEN

26 PS Niet mogen stemmen in andere gemeenten. Kieslijst pas vandaag ontvangen (2718 JB). de app scant twee keer, papier aangehouden. 1 stempas zonder QR code

27 PS Verwijzing naar stembureau 26/27 onduidelijk. Stemlocatie moeilijk vindbaar. Stemmer naar 

huis voordat zij stembiljetten ontving, vanwege drukte. Spleet tussen tafels en scherm is 

gevaarlijk. 

GEEN

28 PS GEEN de qr scan app werkte niet naar behoren. Soms werden passen meerdere malen ineens gescand. Dit was een landelijk probleem. Het aantal fysieke 

stempassen was 100% correct

29 PS GEEN



30 PS GEEN

31 PS GEEN een dame van de kieslijst kwam met een d66 jas aan en een badge op binnen. Vriendelijk verzocht zowel de jas als de badge af te doen.

32 PS GEEN GEEN

33 PS GEEN diverse storingen in de app, stempassen werden in de app dubbel of vaker geteld

34 PS GEEN GEEN

35 PS GEEN 1 persoon klaagde over het feit dat er op het rakkersveld geen stembureau meer is. Volgens deze persoon stonden er bij het rakkersveld meerdere 

(slecht ter been) mensen die verrast warenhier niet te kunnen stemmen. Bewegwijzering in het gebouw is niet aanwezig, onduidelijk voor mensen 

waar ze moesten zijn, zelf bewegwijzering aangebracht om het op te lossen.

36 PS GEEN GEEN

37 PS GEEN GEEN

38 PS GEEN voortdurend storing in de SBA. De telling in de Sba stopte zelfs geruime tijd. Per abuis 1x blauw + rood uitgegeven ipv groen + rood

39 PS GEEN storing in de stembureau app

40 PS GEEN GEEN

41 PS GEEN omstreek 07:45 stempas tweemaal gescand en door app geteld. Kiezer heeft één maal gestemd!

42 PS Meerdere kiezers geven aan dat het stembureau niet goed is aangegeven en dat er geen 

bordjes bij het fietspad stonden. Dame uit Wassenaar snapte niet dat hier niet kon stemmen. 

Aantal kiezers waren emotioneel omdat ze niet alleen met volmacht mochten stemmen of 

anderzijds geïriteerd reageerden. 

GEEN

43 PS GEEN app geeft bij veel stempassen een pop-up "de door ingevoerde pas is eerder gecontroleerd". Kiezer stemt voor de eerste keer. Wegklikken is de 

enige mogelijkheid, hierdoor is de telling in de app niet juist

44 PS Tassen + kleding op het altaar, direct verwijderd GEEN

45 PS 1 stemmer te laat --> niet toegelaten. stempas 857 2maal gescand en geregistreerd. Er is geen mogelijkheid om te aanpassen. Is 2 maal gebeurd. Daarna de werkwijze ontdekt voor 

annuleren. Dis 2 stemmen teveel in SBA, SBA is verwarrend omdat fe vraag wordt gesteld "is er al elders gestemd"

46 PS GEEN Tijdens de middagshift heeft de stembureau app een storing gehad van ongeveer 17:20 - 17:45 uur Er is verder geteld op de stempassen en 

gechekt met het ROS

47 PS GEEN GEEN

48 PS Vrouw met accepteerde niet dat toegang met hond werd geweigerd en is naar elders gegaan. 

Deur te smal voor elektrisch rolstoel, achterdeur geopend.

de sba scant vaak dubbel en/of geeft aan dat al gestemd is. Heb begrepen dat het een software probleem is. We proberen dit intern op te lossen. 

Overlegd met verkiezingleiding. E besproken met heer van de burg.

49 PS GEEN disfunctioneren app

50 PS GEEN de voordeur van het stembureau werd na 4 telefoontjes pas om 7:28 uur geopend --> schandalig. Stembureau werkte niet / haperde

51 PS GEEN er waren problemen met de i-pas. Scannen pas ging niet goed + tellingen vleven hangen of werden ineens geupdate. Hiervan melding gemaakt via 

de hulplijn om 14:57 uur, blijkt een landelijk probleen te zijn

52 PS Kiezer heeft geen stempas voor waterschapsverkiezing ontvangen GEEN

53 PS Meneer kwam met stempas gemeente Den Haag, niet omgezet in kiezerspas maar mocht 

volgens mail gemeente Zoetermeer wel stemmen in overleg met helpdesk, niet gestemd. 

Kiezer geeft aan dat bij de verschillende verkiezingen, de partijen verschillende lijstnummers 

hebben. Uitleg gegeven over de verschillende verkiezingen.

per abuis 2 schriftelijke volmachten als kiezerspas gescand

54 PS GEEN GEEN

55 PS GEEN GEEN

56 PS GEEN stemapp had storing


