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Eén of meer stemhokjes ..

Op elk aantal van ten volle 300 kiezers, dat het stem
district tel t, ten minste één stemhokje.
(Artt. I I7 Kw. en I 8/9 Kb.)
811-544 Houten hoofdlessenaar.
8 I I -545 Houten aanvullingslessenaar.

2 De stembus.
(Artt. I I 6 Kw. en I 6 en I 7 Kb.)
8 I I -502 Grote metalen stembus.

3 De tafel voor het stembureau.
(Artt. 14 en I 15 Kw.)

4 T en minste twee vastliggende rode potloden op elke
stemlessenaar.
(Artt. I 10, tweede lid, Kb.)
022-800 Kiespotlood (geboord).
022-802 Koperen ketting voor bevestiging van het kies
potlood aan het stemhok je (65 cm lang).

5 Staat van inlichtingen voor de kiezer.
(Art. I 10, derde lid, Kb.)
In elk stemhokje moet deze staat van inlichtingen
(model I 17) aan de wand worden gehangen.
Bestelnr. 2573 I.

6 Deuropschriit 'stembureau'.
Ten gerieve van de kiezers zal het dienstig zijn dit op
schrift aan de toegangsdeur van het stemlokaal op te
hangen. Materiaal: bord, wit plastic.
Bestelnr. 012-5 IO.

7 Papier met opschrift 'De potloden niet bevochtigen'
voor elke stemlessenaar.
Hoewel niet voorgeschreven, is het niettemin gewenst
op de stemlessenaar dit papier te bevestigen. Het kan
dan tevens als onderlegger dienst doen.
Bestelnr. I 1204.

8 Een exemplaar van de Kieswet en van het Kiesbesluit.
(Art. I 14 Kw.)
Hiervoor kan worden aanbevolen de tekstuitgave op
het bekende kleine formaat (A 6). De I I e druk van
deze uitgave (1965) is geheel bijgewerkt.
Bestelnr. 400.0198.2.

9 De benodigde stembiljetten.
(Art. 122 Kw.)

De stembiljetten worden aan het stembureau toegezon
den in één of meer verzegelde pakken. De pakken kun
nen worden voorzien van een plaketiket (bestelnr.
27533) waarop de aanduiding van het stembureau en
het aantal der zich daarin bevindende stembiljetten
wordt vermeld.

la Een afschrift van of uittreksel uit het kiezersregister,
vermeldende de kiezers, die in het stemdistrict bevoegd
zijn hun stem uit te brengen.
(Art. I 14 Kw.)
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Hierop moet door het stembureau een verklaring om
trent het aantal parafen kunnen worden gesteld (art.
L 2 Kw.).

11 De schriftelijke verklaringen van op het onder 10 be
doelde afschrift of uittreksel voorkomende personen,
die bevoegd zijn in een andere gemeente te stemmen
(alleen staten).
(Art. J 8, tweede lid, Kw.)
Dit zijn dus de witte exemplaren van de verklaringen
model J 4 (bestelnr. 2575 I). Zij kunnen w~rden ge
deponeerd in de omslag 26 I03.

12 Een afschrift van of uittreksel uit de lijst van kiezers
uit andere gemeenten, die verklaard hebben in deze
gemeente aan de stemming te willen deelnemen en
daartoe bevoegd zijn in het stemdistrict (alleen staten).
(Art. J 10 Kw.)
Op deze lijst (model J 10) moet door het stembureau
een verklaring omtrent het aantal parafen kunnen wor
den gesteld (art. I 33 Kw.).
Bestelnr. 25753.

13 Omslag voor de ingeleverde verklaringen betreffende
het stemmen in een door de kiezer aan te wijzen ge
meente (alleen voor staten).
Het kan uit een oogpunt van orde dienstig zijn aan elk
stembureau een omslag beschikbaar te stellen, waarin
de door de kiezers overhandigde roze exemplaren van
de verklaringen J 4 kunnen worden gedeponeerd.
Bestelar. 26 I 04.

14 De volmachten van de op het onder 10 vermelde af
schrift of uittreksel vermelde kiezers, die andere kiezers
gemachtigd hebben namens hen te stemmen.
(Art. K 14 Kw.)
Uit een oogpunt van orde kan het aanbeveling verdie
nen hiervoor eveneens een omslag te gebruiken.
Bestelnr. 26105.
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17 Een lijst tot aantekening van de kiezers die mochten
weigeren een stembiljet in ontvangst te nemen.
(Art. I 31, zesde lid, Kw.)
Bestelnr. 25736.

18 Een lijst tot aantekening van de kiezers, die niet vol
doen aan de bij artikel I 35 der Kieswet opgelegde
uerplichiing tot teruggave van het stembiljet.
In verband met de strafbaarheid van deze kiezers (art.
X I I Kieswet) is het noodzakelijk van hun namen en
nummer van de oproepingskaart aantekening te hou
den. Dit kan geschieden op de onder 17 vermelde
lijst 25736.
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22 Een stempel 'onbruikbaar' voor het bestempelen van
de onbruikbaar gewOTden stembiljetten.

Bestelnr. 043-003.

Een formulier van het op te maken proces-verbaal van

de zitting van het stembureau.
(Artt. L 11 Kw. en L 3 Kb.)
De zorg dat de formulieren voor de processen-verbaal
tijdig in gereedheid worden gebracht is opgedragen
aan de burgemeester der gemeente, waar het hoofd
stembureau is gevestigd.

Twee staten van stemopneming (zg. turflijst).

(Art. L 5, derde lid, Kw.)
Bestelnr. 21954 (5 lijsten, alleen raad).
Bestelnr. 6122 (IQ lijsten).
Bestelnr. 2196 I (bedrukt met namen kandidaten).

23 Materieel voor de verzegeling van stem pakken:

(Artt. L 2, tweede lid, en L 9 Kw.)
Hieronder valt het zegellakstempel der gemeente, pijp
rode lak (051-001), lakblaker (051-100) en een kaars
(05 I - 101). In plaats daarvan kan ook gebruik gemaakt
worden van zelfklevende zegels (bestelnr. 063-518, zak
je à 100 ex.). Voorts een stel plaketiketten (bestelm.
6072, staten c.q. 6 I 25, raad) of een serie enveloppen
(bestelnrs, 24581 t/m 24584 staten c.q. 16595 t /rn
16598, raad).

21

20

Een lijst tot aantekening van het aant-il in de stembus
gestoken stembiljetten.
(Art. I 32, derde lid, Kw.)
Deze lijst wordt bijgehouden door het 'derde' lid van
het stembureau. Het model van de onder 15 genoemde
lijst is eveneens hiervoor geschikt. Derhalve bcstelnr.

5288.

Een 'lijst tot aantekening van het aantal uitgereikte
stembiljetten.
(Art. I 31, zesde lid, Kw.)
Deze lijst wordt bijgehouden door de voorzitter van
het stembureau.
Bestelm. 5288.
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19 Een tweede afschrift of uittreksel, als bedoeld onder Ia,
of een zg. nummerlijst.
Door het stembureau moet onmiddellijk na beëindiging
der werkzaamheden aan de burgemeester een lijst wor
den overgelegd van de namen der kiezers, die zich niet
binnen de voor de stemming bepaalde tijd ter uitoefe
ning van hun kiesrecht hebben aangemeld (art. L 14,
eerste lid, Kw.).
Voor dit doel kan men aan het stembureau de be
schikking geven over een tweede exemplaar van het
afschrift van of uittreksel uit het kiezersregister, ver
meldende de namen der kiezers, die aan het stembu
reau hun stem moeten uitbrengen. In dat afschrift
of uittreksel worden doorgehaald de volgnummers van
hen die zich hebben gemeld. Ondertekening van een
verklaring dat de kiezers, wier volgnummers niet zijn
doorgehaald, niet aan hun verplichting hebben vol
daan, zal dan voldoende zijn.

24 Een kennisgeving betreffende de schorsing der stem

ming tot de volgende dag..
(Art. I 40, derde lid, Kw.)
Bestelnr. 25746.

25 Een formulier voor het op te maken proces-verbaal van

de gesc hotste zitting van het stembureau.

(Artt. I 41, tweede lid, Kw. en I 23 Kb.)
Bestclnr, 25747 (model I 41-1)·

26 Publikatie kandidatenlijsten.
In gemeenten waar de lijsten van kandidaten niet huis
aan-huis worden bezorgd worden zij bij de ingang van
het stemlokaal, duidelijk leesbaar, in afdruk opgehan
gen. Aan dit voorschrift kan worden voldaan door een
stembiljet, nadat 'kop' en 'staart' zijn afgeknipt op een
speciaal daarvoor bestemd opplakkarton te bevestigen.
Bcstelnr. opplakkarton 30109.

Ook kan men voor dit doel gebruik maken van een
nummerlijst voorzien van vaststellingsclausule (bestel
nr. 21882), waarop de nummers van de kiezers, die
zich hebben aangemeld worden doorgehaald. De aan
het eind van de stemdag nog openstaande nummers
wijzen dan de nalatige kiezers aan. De namen van deze
kiezers kunnen worden overgenomen op de aan de
burgemeester te zenden lijst (bestelnr. 25776 of

25783).

27 Een aantal blanco oproepingskaarten.

28 Pakmateriaal.

29 Schrijf- en bureaubehoeften.

N.B. U stelt toch ook aan de leden van het stembureau
het bekende boekwerkje 'Korte wenken voor stembureau
leden' beschikbaar? Betrokkenen kunnen zich dan reeds
vooraf met de voorschriften en de te verrichten handelingen
vertrouwd maken, hetgeen een vlot verloop van dat werk
lal bevorderen.
Het bestelnummer is 400.1308.2.


