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Verzonden: dinsdag 14 maart 2006 10:32 

Aan: Indicateur 

Onderwerp: FW: Onregelmatigheden tijdens de verkiezingen in stadsdelen in West 

Svp indiceren. 
Vr. groet, 
Henk 

Van: Klijsen, Henk 
Verzonden; dinsdag 14 maart 2006 10:29 
Aan; 'Michel N.J.L. Tromp' 
Onderwerp: RE: Onregelmatigheden tijdens de verkiezingen in stadsdelen in West 

i 

Geachte heer Tromp, 

Na vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau, kunt u nog slechts bezwaar 
aantekenen bij het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing is geschied. In uw geval bij de 
raad van stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer. 
Zij kunnen uw bezwaar dan bij het onderzoek van de geloofsbrieven (artikel V 4 van de Kieswet) op 15 
maart as. behandelen. 
De raad besluit uiteindelijk over de geldigheid of ongeldigheid van de stemming in Ã©Ã of meer 
stemdistricten. ~ . , ~ - w ~ s . ~ - ~ - - .  ,--M-,-. x7-x..~.~...7 .--.*,..-.-...-,.,>.--..T. - 

l #&-Eg ^̂.,t V'Â¥Â 
,>, c,, .:Y! .,.., s - ,  ! . > c  t\'$ 1 -. . . ;.- - 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geÃ¯nformeerd 1 , n i s'ff /v. =. 0, 

j h &''l;,; > i?."3 ;ifji;j: ,,-, 

Met vriendelijke groet, 
Henk Klij sen 
Dienst Persoonsgegevens, Bureau Verkiezingen 

Van: Michel N.J.L. Tromp [mailto:m.tromp9@chello.nl] 
Verzonden: maandag 13 maart 2006 17:27 
Aan: Klijsen, Henk 
Onderwerp: Onregelmatigheden tijdens de verkiezingen in stadsdelen in ' Vn^l..i:;-".'Â 

~,v, t % e & ,  C.+<P. : .~ I  ' ! ,>:';o en audit : 
! .-.l :--:-x.: J , i-i..:L! . 

Ã j 1.-,;, Geachte heer Klijsen, , i+,Å¸i8tei' en arch. j 
l ,... :,a... - . .z,,..-: 

Men heeft mij naar u doorverwezen, aangezien u de autoriteit op het gebied van de verkiezingen bent; wellicht 
kunt u mij helpen. 

Wat is namelijk het geval? Wellicht had u dit al op AT5 gezien: ik had heel sterke aanwijzingen dat er tijdens de 
verkiezingen van afgelopen dinsdag bij ons in het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer onregelmatigheden plaats 
hadden met machtigingen e.d. 
I k  heb dit geuit als bezwaar toen het stembureau bij ons afgelopen donderdag bij elkaar kwam. Bij een 
steekproef door de leden van het hoofdstembureau bleken zes kaarten al een luchtje te hebben. En dat, terwijl 
men de kaarten waarbij de gemachtigde niet getekend had, wÃ¨ als 'goed' werd meegenomen. Strikt genomen 
kan men dan kaarten gaan ronselen en vier keer gaan stemmen of zelfs vaker. Laten we hopen dat dit niet 
gebeurd is. Enfin, alle machtigingen worden nu nagekeken door de ambtenaren. Het procesverbaal waarmee 
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door ondertekening de verkiezingsuitslag in principe als definitief wordt vastgesteld, is wel opgesteld en 
ondertekend, met de bezwaren daarin opgenomen, 

Als u naar de cijfers kijkt, blijkt ins ons stadsdeel Groenlinks 1902 stemmen te hebben, en drie zetels komt 
overeen met 1898 zetels. Kortom: als je zes kaarten eruit trekt, dan kan Groenlinks in theorie al zijn derde zetel 
hebben verloren. 

Mijn vraag aan u: heeft het nut nu nog te ageren om de verkiezingen ongeldig te laten verklaren door 
bijvoorbeeld nietig verklaring van het procesverbaal door de Raad van State? Hoe doe ik dat? Wat is de 
procedure? 

Kunt u mij helpen? 

Met vriendelijke groet, 
Michel Tromp 
Woonachtig te Geuzenveld-Slotermeer. 
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Van: Klijsen, Henk 

Verzonden: dinsdag 14 maart 2006 15 35 

Aan: Indicateur 

Onderwerp: FW Onregelmatigheden tijdens de verkiezingen in stadsdelen in West 

Gevoeligheid: Persoonlijk 

Svp indiceren 
l 

Vr. groet, 
Henk 

Van: Klijsen, Henk 
Verzonden: dinsdag 14 maart 2006 13:56 
Aan: 'Michel.Tromp@mail.ing.nll; 'm.tromp9@chello.n11 
Onderwerp: RE: Onregelmatigheden tijdens de verkiezingen in stadsdelen in West 

(Gevoeligheid: Persoonlijk 

Geachte heer Tromp, 

Ik neem aan als de raad een besluit neemt dat de meerderheid hier ook achter staat. 
Het betreft hier een beslissing van de oude raad. 
Een bezwaarschift dient u schriftelijk in te dienen en dient te gebeuren voordat de commissie aan de slag gaat, 
Als de raad de uitslag van een of meerdere stemdistricten ongeldig verklaard zal er voor deze een nieuwe 
stemming uitgeschreven moeten worden. 

Vr. groet, 
Henk Klijsen 
Dienst Persoonsgegevens, Bureau Verkiezingen 

Van: Michel.Tromp@mail.ing.nl [mailto:Michel.Tromp@mail.ing.nl] 
Verzonden: dinsdag 14 maart 2006 11:42 
Aan: Klijsen, Henk 
Onderwerp: RE: Onregelmatigheden tijdens de verkiezingen in stadsdelen in West 
Urgentie: Hoog 
Gevoeligheid: Persoonlijk 

Geachte heer Kleijsen, 

Dank voor uw reactie, ik heb het voor de duidelijkheid hieronder ingekopieerd. Helaas werpt het ook weer nieuwe 
vragen op. Begrijp ik u nu goed, dat de raad de verkiezingsuitslag kan verwerpen door deze met meerderheid 
(50% + l) ongeldig te verklaren? Is dit dan de raad in oude of in de nieuwe samenstelling? Moet ik dan een 
bezwaarschrift inleveren vlak voor de commissie geloofsbrieven aan de slag gaat of gewoon mondeling een 
bezwaar indienen7 Wat gebeurt er als de raad de uitslag zou verwerpen? Komen er: dan nieuwe verkiezingen? 

Excuus dat ik zoveel vraag, maar dit is nieuw voor mij! a -- 

I k  verneem graag uw antwoord. 

Met vriendelijke groet, 
Michel Tromp 
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........................... 

Geachte heer Tromp, 

Na vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau, kunt u nog slechts bezwaar aantekenen 
bij het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing is geschied. I n  uw geval bij de raad van stadsdeel 
Geuzenveld/Slotermeer. 
Zij kunnen uw bezwaar dan bij het onderzoek van de geloofsbrieven (artikel V 4 van de Kieswet) op 15 maart as. 
behandelen. 
De raad besluit uiteindelijk over de geldigheid of ongeldigheid van de stemming in Ã©Ã of meer stemdistricten. 

I k  hoop u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd. 
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