
Betreft lijsten, kandidaten:  
Lijst 2, 4, 5, 9, 10 en 11, kandidaat 47 van lijst 5


Bezwaar: 

Beste, 


Wij maken bezwaar tegen de verkiezingsuitslag in de gemeente Dongen. Wij hebben 
diverse opvallendheden in documenten ontdekt en daarnaast meerdere mistellingen 
gevonden. We vragen via deze weg om een hertelling van alle stemmen in de 
gemeente Dongen. 

Eerst een paar algemene opvallendheden/onjuistheden betreft het Proces-verbaal (PV) 
van het gemeentelijk stembureau;

⁃ Er staat dat de zitting op 7 maart 2023 was. Wij nemen aan dat dit een fout betreft 

en dat dat 17 maart zou moeten zijn? Wij betwijfelen of het PV daarom wel 
rechtsgeldig is. 


⁃ Er wordt gesproken over een corrigendum. Deze ontbreekt echter en is niet 
bijgevoegd. (Update 21-3: deze is nu wel bijgevoegd maar geeft geen verklaring 
voor alle verschillen.)


⁃ Op pagina 5 staat dat er voor 2x een verschil tussen aantal stembiljetten-aantal 
stempassen wél een verklaring is (voor 13 géén verklaring). Echter de verklaring 
eronder is niet ingevuld terwijl het formulier daar wel om vraagt. 


⁃ Pas op maandag 13 maart is via een bericht gedeeld dat er een openbare zitting 
zou zijn op donderdag 16 maart. Wij zijn van mening dat de gemeente Dongen haar 
inwoners niet tijdig heeft geïnformeerd over deze zitting. 


Betreft de in onze ogen mistellingen en foutieve cijfers;

⁃ Er zijn 11376 toegelaten kiezers en 11371 uitgebrachte stemmen. Hier zit een 

verschil van 5 in. 

⁃ Wanneer we het aantal uitgebrachte stemmen per partij (van 20 lijsten) optellen bij 

het aantal ongeldige en blanco stemmen, komen we uit op 11382. Terwijl er 11376 
toegelaten kiezers zijn (verschil 6), en 11371 uitgebrachte stemmen (verschil 11).  
Bovenstaande verschillen zijn voor ons onverklaarbaar.


⁃ Wanneer we per stembureau alle stemmen voor D66 (lijst 5) optellen, komen we uit 
op 947. Terwijl het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau 759 zegt. Een 
verschil van maar liefst -188.  
Ook dit extreme verschil is voor ons onverklaarbaar. (Update 21-3: hier geeft het 
corrigendum (in getal) wel een verklaring voor, het aantal stemmen in namelijk 60 en 
geen 248, een verschil van 188. Het lijkt erop dat de cijfers van BBB (lijst 15) zijn 
ingevuld bij D66.) 

⁃ Wanneer we per stembureau alle stemmen voor de Dongense kandidaat Marieke 
Schouten (D66, lijst 5) optellen komen we uit op 152. Terwijl het proces-verbaal van 
het gemeentelijk stembureau 158 zegt. Een verschil van +6.  
Wederom een voor ons onverklaarbaar verschil. (Update 21-3, in het corrigendum 
staat nu een 6 i.p.v. 0 maar zonder verklaring.) 



⁃ Als we op dezelfde manier tellen zien we ook een verschil van 11 bij lijst 3 (CDA), 
118 (!) bij lijst 9 (50PLUS) en 1 bij lijst 10 (PvdD). Allemaal -voor ons- onverklaarbare 
verschillen. 


Dan hebben we nog forse mistellingen bij stembureau 2 (Vlinderboom) ontdekt; 

⁃ Als eerste vermelden we dat de subtotalen per lijst niet op de juiste manier zijn 

ingevuld. 

⁃ We lezen in het PV van dit stembureau dat er 1201 toegelaten kiezers zijn, en ook 

datzelfde aantal uitgebrachte stemmen. 

⁃ Echter wanneer we alle stemmen op 20 lijsten + blanco + ongeldig optellen komen 

we uit op 1506. Een verschil van maarliefst 305. 

⁃ Wanneer we controleren op lijst-niveau zien we onderstaande verschillen tussen 

subtotaal en totaal:

⁃ Lijst 2 (FvD): 50 - 52 (verschil 2)

⁃ Lijst 4 (SP): 95 - 96 (1)

⁃ (!) Lijst 9 (50PLUS): 42 - 161 (119)

⁃ Lijst 11 (Lokaal Brabant): 59 - 62 (3) 

 
Update 21-3, wanneer we de cijfers uit het corrigendum vervangen en overnemen in 
onze telling vervallen de verschillen bij D66 (lijst 5), 50plus (lijst 9) en Lokaal Brabant 
(lijst 11). 

⁃ Echter de verschillen bij het CDA blijven staan.  
⁃ Er ontstaat een nieuw verschil a 4 bij FvD (lijst 2) 
⁃ En er ontstaat ook een groter verschil van 6 bij SP (lijst 4).  

Betreft de stemlokalen 1. Gemeentehuis en 4. Sint Jan;

⁃ In stemlokaal 1 was het rond 20:00u donker (zonsondergang) en de verlichting kon 

niet aangezet worden. Het stembureau was daarom helemaal donker. Stemmers 
hebben moeten stemmen met gebruik van een telefoon-zaklamp. 


⁃ Doordat er in datzelfde stemlokaal lange rijen ontstonden is er gestemd vanaf extra 
statafels en niet vanuit de stemhokjes. 


⁃ Volgens de gemeentecommunicatie (website) was het stemlokaal in het gymlokaal 
van de St. Janschool (stembureau 4). Dit was echter niet het geval. Het was in de 
St. Janschool (een gebouw ernaast). Zonder dat hiervan een bericht is gedeeld (of 
geplaatst op de deur van de gymzaal). 


Kunnen wij een terugkoppeling ontvangen op ons bezwaar?

Nogmaals willen wij aangeven dat wij jullie vragen om een hertelling te laten 
uitvoeren in de gehele gemeente Dongen. 
Hartelijk dank, 


Met vriendelijke groet, 

Stefan van den Bosch

De Restzetel Podcast



