
Overzicht bezwaren uit de processen-verbaal verkiezingen 2018 

Verkiezing Gemeenteraad 2018 

Stembureaunr Bezwaar
5 Het is veel, mensen weten niet waarvoor ze stemmen
7 De stembureaus aangegeven op het stembiljet zijn verder dan stembuereaus die dichterbij zijn
9 controle mindervalide. Slecte toegangkekijkheid stembureu

10 niet kunnen stemmen met volmacht waneer zelf niet stemmen vond mevrouw onbegrijpelijk.
14 ingeval veel van volkracht was het niet mogelijk om voor een gebied te stemmen als men daar niet woonde maar wel de 

volmachtiging
20 Eenmaal stembiljet meegenomen. Kiezer wilde geen stem uitbrengen.
23 Ik ben op 8-2-2018 ingeschreven in de gemeente Rotterdam. Stempas heb ik nog gekregen van mijn vorige gemeente 

Voorschoten. Ik heb twee keer gebeld met de gemeente Rotterdam voor stempassen voor mij en mijn vrouw. Antwoord: dat 
was niet nodig. Bij navraag in het stembureau was het antwoord dat ik moest stemmen in de gemeente Voorschoten, dat 
terwijl ik ingeschreven sta in de gemeente Rotterdam. Bizar en onbevredigend. Ik kan nu niet stemmen terwijl ik wel 
gerechtigd ben. [naam]

25 De heer vond het kwalijk dat het niet rolstoeltoegankelijk was
25 Twee personen klaagden dat zij geen stembiljetten hebben gehad. Dhr Orlando sprak nauwelijks Nederlands

26
Een keizer had bezwaar. Hij was in ochtend gekomen en voor zichzelf gestemd. In de avond kwam hij met een machtiging 
van zijn zieke vrouw. Hij mocht deze niet gebruiken. Hij is meerdere keren teruggekomen om zijn genoegen te uiten

31
veel personen vonden het vervelend en onterecht dat je geen volmacht kon uitbrengen nadat je eeerder al je stem had 
uitgebracht

31 onterecht als er geen hulp in het hokje aangeboden kan worden als iemand analfabeet of de Nederlandse taal niet machtig is
31 onterecht en dat ze geen kiezer (familie/ vrienden) mochten begeleiden indien ze niet  Nederlands + analfabeet waren.

35 De kiezer had in Ommoord willen stemmen voor hem en zijn vrouw.Hij was hiervoor gemachtigd, alleen het ID van zijn vrouw 
ontbrak. Het stembureaulid heeft kiezer toen met zijn eigen stempas laten stemmen en gezegd dat hij met het ID van zijn 
vrouw alsnog later kan stemmen. Ook gecheckt met de helpdesk.

37 een mevrouw met een scootmoiel kwam controleren
38 het is niet duidelijk waarom de kiezer geen volmachten mag uitbrengen terwijl deze zelf niet stemt.

42 Stembureau 42/176 zijn niet toegankelijk voor grotere scootmobielen; ondanks dat ze als rolstoelvriendelijk aangemerkt zijn.  
43 De wachttijd bedroeg op het hoogtepunt 50 minuten Ik denk dat er kiezers zijn afgehaakt, geen klachten ontvangen.
44 Bezoek VGR loccte veln  buuren niet zichtbaar scanburau, toegang tot stemlokaal voor scootmobiel tegen aangepast
49 Stemhok is niet breed genoeg voor een brede scootermobiel



67 Van diverse kiezers kregen wij te horen dat ze geen kiezerslijsten hebben  ontvangen per post .
70 hond werd niet naar binnen gelaten en daar was eigenares het niet mee eens

70
man mocht niet voor vrouw stemmen, omdat hij 's ochtends zelf al gestemd had en vond dat het onduidelijk was aangegeven 
in de flyer

75 Klacht van mevrouw: kandidatenlijst niet ontvangen. Zij wil graag door de gemeente teruggebeld worden. Klacht van 
mevrouw: volledige blok Pieter de Hoochstraat geen stembiljetten ontvangen .Zij wilt graag door de gemeente gebeld worden. 
Klacht van meneer: idem.

76 Heer heeft 2 volmachten gemeenteraad en drie volmachten. Stempassen zijn echt ongeldig verklaard (CST yobskachl) 

Passen zijn niet door kiezers als verloren opgegeven. Gemeente heeft zelf als verloren opgegeven en vervangende gestuurd. 

Echter beide zijn op vakantie. Heer kan niet bij brievenbus. Hij kan nu niet stemmen voor volmacht contact gehad.
79 diverse klachten over de (zeer coat) geleverde vervangende stempassen. Een echtpaar wilde samen het stemhokje in. Zijn 

boos weggelopen stembiljetten ongeldig gemaakt. Mevrouw had nieuwe stempassen gekregen maar gemeenteraad en 
referendum waren ongeldig, helplijn heeft laatste cijfers doorgegeven en deze heb ik ingevoerd.

83 Het stembureau is niet rolstoelvriendelijk, Een stemmer heeft geweigerd omdat hij niet begreep op wie hij moet stemmen
89 geen kandidatenlijst ontvangen.

95
Kiezer geeft aan dat "open "stemhokjes niet prive genoeg zijn. Dat anderen kunnen zien of er llinks of rechts op het stembiljet 
kiest.

99 Hoezo zijn er kiezers bij een telling??

100

2 gevallen van bezwaar waarbij in beide gevallen een ouder met een kind boven de 18e kwam. In beide gevallen was het kind 
geestelijk gehandicapt en volgens de ouders niet in staat om stembriefje in te vullen. Het stembureau heeft de ouders 
uitgelegd dat het niet toegestaan is om met meer dan 1 persoon in stemhokje te staan, behalve in geval van visuele 
beperking van 1 van de stemmers of een lichamelijke beperking de persoon verhinderd om te stemmen. Er is tel. overleg 
gepleegd met de helpdesk. Helpdesk adviseerde om geen toestemming te geven. 

102 Link naar rotterdam.nl/verkiezingen gaf slecht aan welkle ID-bewijzen nu wel/niet geldig zijn. Vooral voor ouderen moeilijk te 
begrijpen.

115  geen klachten ontvangen geen ongebruikelijkheden 
129 Dame maaakt bezwaar, wilde niet stemmen maar bewijs dat ze geweest was. Redenatie was dat haat stem anders verloren 

zou gaan en zou worden toegewezen aan grote partijen.
130 ochtend/middag
131 veel kiezers begrepen niet dat niet konden stemmen voor de gebiedscommissie in het stembureau van hun keuze.
132 Overdracht ipad 449(4x volmacht vermeld) nummering 443 + 2x dubbel geschend. Volmacht 63 (ipad) +4 zie boven:totaal 

510 juiste stemmen ipv 512
132 Ipad 435 (432) onstaan door verkeerde stapel volmacht 56 (52) Totaal 487 juiste stemmen gesproken met hulplijn v2 2e schift 

132 Overdracht ipad 449(4x volmacht vermeld) nummering 443 + 2x dubbel geschend. Volmacht 63 (ipad) +4 zie boven:totaal 
510 juiste stemmen ipv 512



133 Zus maakte bezwaar dat ze niet meemocht. Beiden hebben stembiljet teruggegeven + 2 biljetten.
133 Mocht niet met zus mee in hokje! Maar zus zelf stemmen+ 2 biljetten
140 opmerking c/c kiezer dat hij nietr een stembiljet voor de gemeenteraad heeft gekregen en wel voor referendum en 

gebiedscommissie.
142 zie bezwaar in ps gebied om 9.00
144 Meerdere kiezers vonden de stemhokjes te open ze misten gordijnen o.i.d
145 Mijheer mocht niet stemmen met een volmacht omdat hij zelf niet ging stemmen. Daar had hij bezwaar tegen en ging er een 

aertikel over schrijven. In de bijgevoegde informatie stond volgens hem niet dat het niet mocht.
148 geen kandidatenlijst thuis ontvangen op Oostplein
153 shift 1 agresieve kiezer/bedreigt stembureaulid handhaving kwam erbij.
157 stembureau moeilijk vindbaar.

162
Inrichting kiesbureau voldoet niet aan de wet. In de wet staat dat kiesgeheim moet gewaarborgt zijn. Je kunt meekijken, ik kan 
zien wat men aan het stemmen is.Gebeld met Helpdesk.

162 dubbele stempas| kon hierdoor niet stemmen
162 kiezer maakt bezwaar over indeling kiesbureau
165 Schoonderloostraat 12B, 52 54 a+b, 50, 56 geen stempassen ontvangen
165 Willem Buitenvechtstraat geen stempassen
171 Geen duidelijke kleurscheidingen -> balken in ander kleur is misschien beter.
171 Op het stembiljet kan beter ook referendum staan, want nu niet duidelijk
171 Bijsluiter = papierverspilling
173 Meneer met volmacht wlde op moment van stem toch niet voor referendum stemmen (2x)
176 Ik kan wel ja of nee aankruisen maar er wordt toch niet naar geluisterd
182 Mensen vragen waardoor hert is er stond geen titel op het stembiljet
184 Een stemmer was het er niet mee eens dat zij niet alleen gevolmachtigte mocht stemmen
195 ip sos doet een shaduw verkiezing voor it stembureau, hierbij kunnen zij direct zien wat mensen stemmen in de door hen 

aangeleverde brief straat echter dat 't anoniem zou zijn.
198 dat er geen gordijnen meer voor de stemhokjes hangen

198
dat je niet voor iemand anders kan stemmen, wanneer je zelf niet stemt (stembureau in bejaardentehuis, dus veel kinderen 
van zieke ouderen die voor ouders willen stemmen.

201 Een burger heeft gemeld het er niet mee eens te zijn dat het stemproces werd opgeschort toen wij een korte plaspauze 
hebben ingelast. Dit is 3x op shift 1 gedaan.

202 te weinig stremhokjes
205 De stichiting VGR moest door een dichte tussendeur.Deze was dicht en stemlid wilde die dicht houden voor de koud. De 

stichting VGR constateerd dat er een ander zeil ligt dan voorheen.deze is kinder glad slecht voor rollaters. St VGR pamfletten 
hangen rommelig *(weinig muren in gymzaal. Kiezer heeft geen stempassen gehad, bij gemeeente aleen pas gehad voor 
gemeenteraad. hij kan dus niet stemmen voor gebiedscommissie en referendum!

214 Man uit Tilburg had een volmacht voor moeder in Rotterdam, maar mocht geen stem uitbrengen



223 omdat er 2 stembureaus waren er naar onze mening verkeerd opgesteld stonden onstonden er woorden wisselingen door 

kiezers die vonden dat hun privays geschonden werden. De kiezers van het 2e stembureaus moesten dwars door het eerste 

stemburen en vlak langs de hokjes lopen omdat om het lokaal te verlaten, Een paar kiezers ergerde zich hieraan.
241 Een mevrouw had voor 07-03 geen stempassen ontvangen en daarom stempassen aangevraagd. Ze ontvangt 3 passen, De 

ipad geeft de aanduiding ongeldige pas. Met helpdesk kon gesloten Mw. is teruggekomen niet goede passen

244

Heer was geen kiezer op dit stembureau. Is om 20 uur langgekomen terwijl we aan het opruimen waren om aan te geven dat 
hij vond dat dit gebouw geen openbare karakter had en dus niet geschikt was om te tellen. Op de andere 2 locaties was niet 
bekend dat hier de stemmen geteld worden. Dat de stembussen tijdens het vervoer onbeschermd waren. Wij moesten dit op 
het PV vermelden voor onze bescherming. Dhr wilde geen telefonisch contact met de gemeente.  De heer wilde niet bij de 
openbare telling aanwezig zijn. Hij vond dat de locatie geen openbaar gebouw wasomdat om 21 uur aangebeld moest worden 
bij een bewoner. Hij is om 21 uur nogmaals gekomen om zijn bezwaar aan te geven. Onze 2 begeleiders hebben we bij de 
deur gezet en het incident direct gelbd bij de leidinggevende en ook melding in de app gemaakt. 

249 1 meneer kwam met stempassebn van maassluis en beveerde op de website gelezen te hebben, dat hij in rotterdam kon 
stemmen. We hebben uitgelegt dat 't niet mogelijk is. Hij was aanvankelijk boos, maar is tevreden vertrokken.

304
klacht van een kiezer dat zij niet met alleen een volmacht mocht stemmen. Volgens haar stond op de achterzijde datr dit wel 
mocht

323 Er is veel geklaagd over het niet ontvangen van stempassen door de buurtbewoners

337

In de middag rond 14:00 uur kwam een manspersoon heibel maken omdat er buiten in gang sprake zou zijn van stemmen 
werven. Dit geschiede in de publieksruimte buiten het stembureau bij een opgehangen voorbeeld stembiljet. Dit bleek ten 
onrechte waargenomen te zijn, maar is op verzoek van het stadhuis het stembiljet in het stembureau opgehangen

359 Het is te donker en bij binnenkomst zien mensen het niet goed. Er was al iemand gevallen ovedr de drempel.
359 Volmacht op de achterkant is onduidelijk en vult men vaak de persoon in van het stembiljet. Wel is deze dag goed 

ondertekend en komt de juiste persoon.
361 Referendum stembiljet terug gekregene van vrouwlijke stemmer, was volgens haar vooraf ingekleurd/gestemd, teruggenomen 

en nieuw stembiljet gegeven.
364 mevrouw kwam in de ochtenbd zelf stemmen. S'middags met de volmachten voor haar zoon, ze kon niet met volmacvhten 

stemmen maar dat was niet duidelijk. Moeder en zoon maken hier tegen bezwaar.Zoon is s'middags zelf komen stemmen.
367 twee heren buiten het stemlokaal intimeerden de mensen die het stemlokaal bezoekten. Zij maken de mensen aan over de 

vele kandidaten op de kieslijst met een buitenlandse naam. Een jongen kiezer voelde zich bedreigd. Twee leden van het 

stembureau hebben dit gecontroleerd en de betreffende heren zijn verdwenen nadat deze zicht bij de deur hebben staan.
367 Eén stem teruggegeven. (zit in invelop)



369 Kiezer heeft in hillesluis gestemd had 2vol machten bij zicht( referendum+ gebied). Meneer mocht daar niet stemmen en is 

naar heidestraat gestuurd. Hier kon hij niet stemmen omdat hij al had gestemd. Meneer was heel eerg boos en vonmd zich 

niet gewaardeerd. Vond dat hij vandaar naar daar wordt gestuurd. Heeft stempassen gescheurd en liep boos weg.
375 Wij hebben klacht gekregen m.b.t de mogelijkheden om een familielid te machtigen. I.V.M vakanties bleek een machtiging 

noodzakelijk. Hier hadden de potentiele volmachtgevers ruim van tevoren aan gedacht, maar zo vroeg dat ze dit nog niet 
konden regelen. Verzoek  dit eerder zou kunnen.

375 Wij hebben klacht gekregen m.t.b de mogelijkheden om iemand te machtigen : dit kon niet ver genoeg van tevoren i.v.m 

vakantie wilden deze personen  dit vroeg doen maar dit hjaar niet beschikbaar. Kiezers geeft aan te weinig privacy in de 

stemhokjes te ervaren. Voor zijn gevoel kan men op zijn kijken .Zijn suggesties gordijn dan wel draauien v/d stemhokjes
377 Bij kiezers op de poutselaan zijn enkele stempassen niet bezorgd,Ook op de kaapstad mist niemand stempassen
380 veel stempassen kwamen te laat binnen. Een aantal stemmers hadden nieuwe aangevraagd. Deze kwamen te laat of tegelijk 

met de vervangende. Hierdoor ontstonden prblemen. Ze moesten terug naar huis of konden helemaal niet stemmen.
381 Een dame was speciaal naar het centrum gegaan om vervangende posten te halen. Later ontving ze haar passen alsnog. Bij 

aankomst in het stembureau bleken haar passen ongeldig. Dast vond ze schandalig.
389 kiezers wilde hulp bij het stemmen in het hokje( had ook volmacht) kon helaas niet hierdoor stenpassen ingeleverd zonder te 

stemmen

391

Kiezer vond het invullen van de volmacht ingewikkeld; hij klaagde over dat het onduidelijk was voor hem waar de 
handtekening precies moest van welke persoon vanwege de benamingen "gemachtigde" en van "volmachtgever", die voor 
hem verwarrend waren

401 onduidelijkheid over gebioedscommissies.
401 te veel stemopties op één dag en te veel formulieren
401 geen kennis over het referendum

403
Een kiezer had geen legitimatiebewijs bij zich, wilde toch stemmen. Dit is geweigerd. Hier werden de stemformulieren op 
doorgescheurd met veel stampij.

415 Een kiezer klaagde dat hij geen kandidatenlijst vooraf heeft ontvangen
425 Klant had zijn stempassen niet ontvangen, meerdere malen contact gehad met degemeente en onbeschoft te woord gestaan. 

Vervangende passen ontvangen. Maar de stempas van de gemeenteraad gaf "ongeldig " aan. Klant zeer teleurgesteld.
427 Taalbarriere leidde tot een gespannen sfeer omdat ze niet met twee mensen in een hokje mogen
427 Niet goed gekeken naar dat je alleen volmacht mag uitbrengen als jezelf ook gaat stemmen voor hetzelfde
427 Familie die in een andere wijk woont en wil stemmen voor in de andere wijk (dat vd familie lid)
431 App scant niet, ik geloof dat de stemmer het ook niet heeft gedaan.Bij bellen ca. 5 minuten wachttijd. Meneer vindt het 

belachelijk. 
431 Tijdens drukte moest VZ weg (instrueren) iin die tijd 2x voorgevallen dat er 2 passen 'eerder' zijn gestemdmaar deze zijn 

doorgelaten.



432 Iemand had een klacht dat voorzitter hem er niet op had gewezen dat je alleen mag stemmen met volmacht tegelijkertijd met 
je eigen stem, toen hij niet de legitimatie bleek te hebben van de volmachtgever. (hij stemde toen voor zichzelf en kwam later 
voor niks terug)


