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In ver1t»and met de onregelmatighedentJ wejJce bij het ~ebru1k

~~n stemmachines op 23 maart j~l" aan de dag zijn getreden~ lijkt
h.et mi,j gewenf:d:; de ge'be2tigde appar·~;r;.en aan een onder-soek te doen
onderr.r~erpen"

In verband h1er~de heb ik aan de burgemeesters van Assens
l\fmasdriel tJ ~.r.:letje!·l~-:;teraf]eel$1 Vlissingen en v-lassenaar verzocht
stl"'eng de hand te hottden aan het voorschr:l.ft van artikel L 13$
derde 110$ der Kieswet o ingevolge hetwelk de burgemeester zorg
draa.gt» dat de stemrnaehine niet ;;,'Wordtgeopende voordat het een
traal stembureau de uitslag der verklez1ng heeft vastgesteld en
over de toel~t1ng der benoemden is beslist (~ie artikel U 5 der
Kieswet) "

AangSfi!.i.'*ènde gebezigd.:~ appal:oaten aan ti toebe1'1orfm.v stel ik
het op pr1j~ van U te vel"nemen g of ij' bereid bent HVi1meàewe:r>1-t1ng
aan bedoeld onderzoek te verleneno



Aan
de Burgemeester van
Assen
Maasdriel
Tietjerksteradeel
Vlissingen
Wassenaa.r

In 1reroond met; de moeilij1&::heden$ welke bij het gebruilt van
s temmaehines op 23 inaart ;}"1" aan de da.g zijn getl"'eden. w· lijkt het
mij gewer~t de gebezigde apparaten aan een onderzoek te doen on=
derü'lerpen ..

In verband daarmede verzoek ik ti streng de hand te houden
aan het vco~schrift van artikel L 138 derde lid, der K1eswetg in=
gevolge hetwelk de burgemeester zorg draagt$ dat de stemmachine
niet wordt geopend g voordat het centraal stembureau de uitslag
der verltiazing heeft vastgesteld en over de toelating der benoera
den is besli~t (Zie artikel U 5 der Kieswet)~ Ook na dit t1jdstiI
"ft1l'arede ma~hine niet te ope-nen no'Ch af te geven a~n enige ins can
tie of pel"sonn sr zondel" dat hiercnl'ex' met mijn departement overleg
ia gepleegd.,

Voort!:l\ ~l ik gaarne v'an U een rappor-I; ontvan~{'.'n van Uw bed
vindingen ()mtl"'ent de gebe~igde st€:îllmaclh.ine (a ) alsmede van de maat
regelen$ welke Uwerz.1jds zijn genomen om de kiez~rs van te voren
i.n het gebreulk daarvan te imtruel"'en.'1 onder' vel"'melding v1Ïelk aan-
tal aan de~c in~truetie heert deelgenomeno -
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10 Assen
20 Maasdriel
30 Tietjerksteradee1
40 Vlissingen
5. t'lfaasenaar"

':fen vervolge op bovenverm.eld schrijven deel ik 11 rn.ed6,\ld@rf"ik het
t",l~aOo ~rzocl1t heb de op 23 maart j",1<>ouder Klle6!" ook in {hIg€ilmf.ilnte ge~

bezigde st6~chiil.1€ls aan een o!ldermoek te onde:nf~l"'p(i}t1>e Deze zWl.en daartoe
:hl. de eers~ helft van Jtmi d001~ de fU'Hl..€l Koopman &. Co van da getl!;:HiKuten naaI'
het nieul'J\S S~dhuis van ~ s=tb'aVE,mhage1'10rden owrgebracht o al'Vmal' bet ondex'
ïM)ek zal plftJat$Vi.nden e

Ik vel "zoek ij (~ .in th·! gemeente aanwezige st%tmwHm:mes lJlan de f1r~

RlfólKoopman 19tCo af w geil"ans nadat, de ~e};d.n.es iE},nedel"gedraalde l)Otd:tie door
nndd€Jll van tt)WA~Jj) lint of d~rgEllijke op ällodardge t4ijz~ zijn \fer$~ggeldll dat zij
zonder verbr«1kbg van h~t 7.egel nl€:it.k~"1oon \'JOrt1e:t'à!;'}îI:m.ooggedraaid .. Tevens
"<re1"f&oekik U terstond M 1 jrml la" 80 deI slewtale ven deze .!ïW1~b;ls1S per aat1ge
t.ekend !Bo~ijwn te doen to€Jlkomen alBJnmijn depeu;te~t!l tel'" attentie V&î
11i:t'"Dr"t-J"1{..JoJ,, van Ore.mnrUoeke c Ad!l.l;b:û,stl"atem"bij de Afdeli~ ~lmlenlends

Bestu.lAI"0
r"ÎOC~!t, vnj de toelatin..'%:van de benoemde l€lden van pl"o·dnd.(f,11estaten

d''JiOI'dit Col:t'ii'ge tot een h>rfrr.aieuwe ;)plIafilevan de ClIpde tellers del~ stem
g~übines ''Ve~;aKlJlde stefficd.jf((ii.l"s woI'den beslownf) daK!. îsS'~~:re aan het vt}t)l"gaande
eeJt'st gevolg t4J geven!) nê\dat dat ondel"l%OeKheeft plae;tsge.r'\YoU1i1~li10
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Stemtl1!aehäne s " 25 mei 1966

Onder toezending van een afschrift van het schrijveng dat ik onder
datum en nummer dezes aan de burgemeester=van Assen c Maasdrlel~

Tietjerksteradeel» Vlissingen en Wassenaar deed toekomen» bevestig ik hier~

mede de afspraak tua en MreDro l<1..K"J "J. van Olll.llleU Kloeke van mijn
departement en firma» dat de in voornoemde gemeenten
gebezigde stel'iJIimchines v66r 11 juni a s e c. door U,i fir~ van die g(\~maenten naar
het nieuwe stadhuis van 'I s-Gravenhage zullen worden overgebracht"

r k~OPi· ~'::~diag ci 3 juni 8
i·S'

zal & .. a van ~et l~~tituut
voor Vier '-u g.1\.!,\Uw ge onstrnct es ToN.,O" namens KlUJde in i s-uraveuuage ver=
zamelde machines onderzoeken e Ik heb er geen bezuaar- tegen» dat daarbij enke 
16 deskundigen Uwerzijds aant~zig zijne

DE ~4J1ilISTER VANBIlmENIJll'i!D~ ZAKEN!)
'\j ooX' deze JI

DE SECRETARI&-GENERJ\.A15)
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AAN het Ministerie van Bännen Landee
Zaken
t.a.v, de heer Mr.Dr.WoK.J.J.

van OmmenKloeke
te
~-G r a ven h a g-!,.,:,

Uw ke~merk:

B66/U873
B66/U1391--
Onderwerp:

Stemmachines

U~ brief van:
2ö mrt 66
25 mei 66

L
Ons kenmerk:

Afd.3/3265
BERGUM,

6 juni 1966

Naar aanleiding van het gestelde in Uw bovengenoemde
brieven deel ik U mede, dat de alhier aanwezige stemmachines
op 2 juni j.lê zljn afgegeven aan de firma Koopman & 009 nadat
deze machines in nedergedraaide positie door middel van touw
zodanig waren verzegeld 9 dat zlj zonder verbreking van het
zegel niet omhoog gedraaid konden worden.

De bij bedoelde stemmachines behorende sleutels treft TI
hierbij in/erzegelde enveloppe aan.

~

~ De burgemeester v n Tietjerksteradeel,

1~
(Mr.W.M.Oppedijk van Veen)

BiJlage{n), 1 verzegelde enveloppe
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Onderwerp: St e Illltl i} chi nes c
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A a n

de Minister van Binnenlandse Zaken

te

Wassenaar, 3 juni 1966.
Verzonden; 9 JUNI19S6
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Naar aanleiding van Uw brief van 25 mei jal., Afd. B.B., nT •

f9~1, deel ik U mede, (lat de vier alhier 00 23 maart j.L ge-

bruikte stemmachines heden door de Fa. Koopman en Co naar het nieuwe

stadrwis van I s-Gcavé;nhuge wo rd en oveTgebrH.chto

De bij deze stemmachines benorende sleutels doe ik U hierbij

toekomen.
E
"~

-o..
.!:
1:
oo
~
c;

:ö
Q)

-'"
Q)

o
~
Q)

>

L1
1
2
2
3

sleutel no& 0010Q2
sleutel no& 001009
sleutels noo 001017
sleutels no~ 001019
sleutels no o 001053
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