
Afschrift

Ministerie van Binnenlandse Zaken

I I

i- fI'I'''' 'i" 'T 1"' ï '

rllh+++.JI..++-I
I , t+" 1+++

'.+++++:
i 'i'+<f +++

:I'+oi +++
I \IiI+++-r++-I
+~"'ib+++-4-4i

1 j , ! ' I ~

Postadres

Postbus 20011
2500 EA 's-Gravenhage

Telefoon 070 - 71 7911
Telex 32109 biza nl

- De heer Minister van Landbouw
en Visserij

Bezuidenhoutseweg 73

's-Gravenhag~

Bijlagen

Onderwerp

Uwbnef

2 december 1977
J. 3228

Ons nummer

B78/1614
Departementsonderdeel

Datum

_ 14 juni 1978

Het stemmen bij ruilverkavelingen B.B./W. en B.

In antwoord op Uw nevenvermeld schrijven deel ik U het volgende mede.

De Kiesraad heeft mij bericht dat hij voor het met U te voeren over-

leg inzake de doelmatigheid van de stemmingsprocedure bij ruilverka

velingen uit zijn midden heeft aangewezen de heren mr. A.F.C.L. Kievits.

plaatsvervangend lid van de Kiesraad en mr. dr. W.K.J.J. van Ommen Kloeke,

secretaris van de Kiesraad.

Ik moge U verzoeken ook deze heren voor de besprekingen uit te nodigen.

mr. dr. W.K.J.J. van Ommen Kloeke,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

(get.) H. WIEGEL

Bezoekadres

Sched~doekshaven2UO

's-Gravenhage

lnhchtinqen bij Doorkiesnummer
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Bijlagen Uw brief

- Een
Onderwerp

- Het stemmen bij ruilverkavelingen

Ons nummer

B78/1614
Departementsonderdeel

BoBo/Wo en B.

Datum

_ 14 juni 1978

Ter kennisneming doe ik U hierbij toekomen afschrift van mijn schrijven

van heden aan mijn ambtgenoot van Landbouw en Visserij inzake de deel

neming van de Kiesraad aan het te voeren overleg inzake de doelmatigheid

van de stemmingsprocedure bij ruilverkavelingen.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze,

De Directeur Binnenlands Bestuur,

CL
en
N

Bezoekadres

Schedeldoekshaven 200
's-Gravenhage

Inlichtingen bij Doorkiesnummer

Verzoeke bii beantwoordinq datum, nummer en onderwerp te vermelden



MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ

DIRECTIE JURIDISCHE EN
BEDRIJFSORGANISATORISCHE ZAKEN

BEZUIDENHOUTSEWEG 73, 'S-GRAVENHAGE
Telegramadres: LANDVIS
Telexnummer 32040
Telefoonnummer 070- 793911, toestel no,

r AAN:
de Heer mrodro WoKoJoJ. van Ommen
Kloeke~

.... Kiesraad,

L .J

Onderwerp
automatisering van de
stemmingsprocedure bij
ruilverkavelingen 0

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk

J 4157
Datum

21 november 19780
Bijlage(n)

~v.

In vervolg op ons schrijven van 11 oktober 1978 doe ik
U ingesloten toekomen de stukken ten behoeve van het
overleg omtrent bovenvermeld onderwerp, te houden op
woensdag 29 november aos. om 9.30 uur in vergaderzaal
9307 van het Ministerie van Landbouw en Visserij,
Bezuidenhoutseweg 73 te 's-Gravenhageo

Ter bespreking staan:

10 De notitie inzake het gebruiken van een elektronische
stpmmenteller bij de sternmîngsprocedure bij ruilver
kavelingen, met bijlagen;

20 de verdere gang van zaken met betrekking tot de
(mogelijke) invoering van de elektronische stemmen=
teller bij ruilverkavelingsstemmingeno

DIRECTIE JURIDISCHE EN
BEDIRJFSORGANISATORISCHEZAKEN,

Verzoeke bij beantwoording ons kenmerk en datum te vermelden.

LV 130.0.4/ R 242-75
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Griffensteynselaan60, Zeist, Telefoon03404-16248, BankgiroAmroZeist 45.80.63.355

De weledelzeergeleerde heer

Mr. Or" WoKoJoJo van OmmenKloeke, 7

Zeist, 8 november 1978

Geachte heer van Ommen Kloeke,

In overleg met de heer Kievits zend ik u hierbij~ ter voorbereiding van ons gesprek
op Z2 november a.s 0 9 het volgende dokumentatiemateriaal~

Bijlage l~ Verslag van een proef met een electronische stemmenteller voor de
stemming van een ruilverkaveling.

2~ Presenting the Votomatic o A punch card method of electronic voting"
3~ How the Votomatic system workso
4~ CES Vote recorder"
5· CES Votomatic self-contained unit.
6: Ballot transfer case.
7~ Ballot envelope en de Absentee ~robacker (voor het inzenden van

stembiljetten over de post).
8$ Model van een ballot envelope met een demonstratie stemkaart met 228

posities.
9~ idem met een stemkaart 9 zoals die bij de laatste Nederlandse parlements

verkiezingen gebruikt had kunnen zijn. NoB. Hierbij behoort een instruk=·
tieboekje voor de Vote recorderg die ik u gaarne op 22 november zal

tonen"
10: CES Precinct Ballot Counter (PBC) voor het machinaal tellen (ongeveer 30

per minuut) van met de hand ingevoerde stemkaarten" Deze machine is
door lekeng ioc" de leden van het stembureau gemakkelijk te bedienen o

11: Ballot Tab voor het machinaal tellen (maximaal 10000 per minuut) van
stapelsgewijs ingevoerde stemkaarten. Deze en soortgelijke machines
vragen meer bedieningsvaardigheid.

12: "Het einde van het rode pot.Lood", Oe mogelijkheden van automatisch
verwerkte stemmen"

13: IIMaricopa County , Ariz .. Selects a voting sys tem";
14: "Cook Coun ty , Ll.Li.noäs" e

15: "Punch card voting to cut costs li •

16~ "Voters can now punch out their candi.dat.es "; N.B.. Daling van de kosten
van $ 145,,000 tot $ 23.000 en 1l90% van 5,,000 kiezers gaven de voorkeur
aan het ponskaartensysteem boven de hefboommachines"o

17: "Business bulletin" van The Wall Street Journai": Punch card voting gains
ground in the nat.i on t s elections" en nVotomaticls co s t aids its qrourth ";

lB: n How Votomatic Recorder machine came into being ll "

19: "Punch card vote system paying" .. NoB" Kosten ongeveer 10% van lever-machines
(exclusief computerapparatuur als de PBC) en "they leave hand=countable
document for recheck g which the lever machines do not"o

20: CES Report 176 0 N"B.. Ponskaartensysteem al twaalf jaar in gebruik en 20%
van alle stemmen daarmee uitgebracht ..

21: nPunch card voting favored 11 - I".. Zeer duidelijk voorkeur voor de



COZIJNSEN B.v. Bureau voor systeemontwikkeling

stemponskaart boven het gebruik van de levermachines o

Vertrouwende u met deze v6~r=informatie van dienst te zijn geweest~

verblijf ik~

~ie aan Mr~feCQLQ Hievits 9 burgemeester van.~~

VERVOLGBLAD
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Postbus 20021

3502 LA UTFlECHT

Telefoon030-859111

Telex47542
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Bericht/vervolgop schrijven:
Uwkenmerk:
Onderwerp:Demonstratie elektronische

stemmenteller.

Dagtekening:24 oktober 1978.
Ons kenmerk: Doorkiestel.nr.: 030-85
B" I ) 11223IJage(n: 2

Bijgaand treft u een samenvatting aan van de gebeurtenissen tijdens
de bijeenkomst op donderdag 7 september, waarop een demonstratie
werd gegeven van de werking van een elektronische stemmenteller
(bijlage 1). Tevens is bijgesloten het aangepaste "verslag van een
proef met een elektronische stemmenteller voor de stemming van een
ruilverkaveling", dat is opgesteld door de voor dit doel opgerichte
werkgroep.

De taak van de werkgroep was om de mogelijkheid te onderzoeken om
een Amerikaans systeem van stemopneming, door middel van ponskaar
ten en een elektronische stemmenteller, operationeel te maken voor
de stemming van ruilverkavelingen in Nederland.

Naar de mening van de werkgroep is zij, blijkens de demonstratie op
7 september, in deze opzet geslaagd. Er zijn in technische zin geen
belemmeringen om nu het ontwikkelde systeem in te gaan voeren.
De werkgroep heeft zich bewust alleen beziggehouden met de techni
sche/elektronische aspecten van de stemopneming. Daarbij zijn uiter
aard voorzover hiermee samenhangend wel de gang van zaken in het
stembureau en de aanmaak van stemponskaarten en oproepingen betrok
ken (zie bijlage 2).

De noodzakelijke wl]zigingen in het Koninklijk Besluit waarin de
stemming van ruilverkavelingen is geregeld zijn de volgende stappen,
die genomen dienen te worden vóór de invoering van de in bijlage 2
beschreven wijze van stemopneming.
Voordat deze wijzigingen kunnen worden aangebracht, zal eerst de
Kiesraad haar mening moeten uitspreken over de aanvaardbaarheid van
het gebruik van een elektronische stemmenteller.

Verzoekebijbeantwoordingkenmerken dagtekeningvan deze briefte vermeldenen slechts één onderwerpper bl-iefte behandelen
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Het vooroverleg hierover zal mede aan de hand van het meegezonden
verslag worden geopend. Indien de reacties over de werking van de
elektronische stemmenteller overwegend positief blijven, kan op
korte termijn een tweede simulatie van een ruilverkavelingsstem
ming worden georganiseerd parallel aan en tegelijkertijd met de
werkelijke stemming. In een definitief stadium kan worden besloten
om de in het verslag (bijlage 2) voorgestelde modificaties in de
programmering van de stemmenteller te laten aanbrengen.
Aangezien deze veranderingen kleine, ondergeschikte wijzigingen
~nhouden dient hiermee zo lang mogelijk te worden gewacht.
In de tussentijd zullen wellicht nog meer wenselijke aanpassingen
worden voorgesteld.

~D'l~:i~~'E~ST'
~U.~
~pec~r Algemene Zaken.

/
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r
AAN:
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Uw kenmerk

Onderwerp

Uw brief van Ons kenmerk

J

Datum

11 oktober 1978"
Bijlage(n)

Hierbij bevestig ik de telefonisch met U gemaakte afspraak
inzake de bespreking over automatisering van de stemmings
procedure bij ruilverkavelingen.
De besprekin~ vindt plaats op woensdag 29 november a.s.
om 9.30 uur in vergaderzaal 9307 van het Ministerie van
Landbouw en Visserij, Bezuidenhuutseweg 73, 's-Graverihageo
De stukken worden U te zijner tijd toegezonden.

Mevr. A~.M. Verhaar-van Kersbergen,secr

Verzoeke bij beantwoording ons kenmerk en datum te vermelden.

LV 130.0.4 I R 242·75
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METEENelectronische stemmenteller

VOORDE STEMMINGVANEENRUILVERKAVELING.

Ing. R.J. Bos

Dr. H.J. Cozijnsen

Ing. A. de Putter

Ir. R.T. de Boer

Ing. G. Klok

Utrecht~ augustus/september 197~.
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1. 0 P DRA C HTS A MEN S TEL L I N G

V A N D E W E R K G ROE P .

Opdracht.

E N CON C LUS I E

Medio september 1977 gaven Ir. H, Okma (van de Landinrichtingsdienst van het

Ministerie van Landbouw en Visserij) en Ir. J,K,B, Sonnenberg (van de Dienst

van het Kadaster en de Openbare Registers van het Ministerie van Volkshuis

vesting en Ruimtelijke Ordening) de aanzet om bij de Technisch/Wetenschappelijke

rekenafdelingen van de diensten die zij vertegenwoordigen te laten nagaan of

de stemopneming van ruilverkavelingen verbeterd zou kunnen worden met behulp

van electronische hulpmiddelen,

Na het bestuderen van enkele alternatieven~ waarbij aan marksensing technieken

en een mini-computer van Digital Equipment werd gedacht~ heeft een artikel in

het tijdschrift Intermediair een belangrijke versnelling in de ontwikkeling

gebracht. (zie bijlage 7),

Sameneiie Uing.

Op 28 april 1978 werd een werkgroep ingesteld bestaande uit Ing. R.J. Bos van

het Rekencentrum van de Landinrichtingsdienst, Dr. H.J. Cozijnsen van het

bureau voor Systeemontwikkeling Cozijnsen B.V. en Ing. A. de Putter van de Diens

van het Kadaster en de Openbare Registers.

Deze groep had tot taak v66r 1 september 1978 een rapport uit te brengen over

de mogelijkheid om het in Intermediair beschreven Amerikaanse systeem geschikt

te maken voor de stemming van de ruilverkavelingen in Nederland.

Ir. R.T. de Boer en Ing. G. Klok zijn in een later stadium aan deze groep toe

gevoegd.

Conclusie.

De leden van de werkgroep menen, dat met de hierna beschreven proef is aangetooJ

dat het mogelijk is de electronische stemmenteller uit de V.S. ook voor de

Nederlandse ruilverkavelingen te gebruiken,

Met behulp van een demonstratie van de stemopneming is aan te tonen, dat de

organisatie van de stemming in hoge mate wordt verbeterd door het gebruik van

de electronische stemmenteller. Daarnaast is gebleken~ dat bij het uitvoeren va

de stemopneming op de in dit rapport beschreven wijze de kans op menselijke

fouten wordt verkleind en de snelheid van de opneming wordt verhoogd,
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De leden van de werkgroep menen ook, dat de betrouwbaarheid van de stemopneming

wordt vergroot door invoering van de controle, zoalp die in het voorbeeld is

beschreven.

Bij deze controle wordt 'de vóórtelling van aantal stemgerechtigden en aantal

stemgerechtigde ha vergeleken met de eindtelling van de stemopneming.

Tenslotte wordt er op gewezen, dat het geheim van de stemming - waarbij de

oppervlakte mede bepalend is voor de waarde van de uitgebrachte stem - beter

wordt gewaarborgd in het hier beschreven systeem,
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2, VER K LAR I N G
IÎ'

V A N ENK E L E BEG R I P PEN.

In het navolgende komen enkele begrippen voor die hier nader verklaard

worden.

Het begrip ruilverkaveling en de wettelijke procedure die van toepassing is

bij de stemming, zijn beschreven in de ruilverkavelingswet 1954 met inachtneming

van de regeling in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1975, ter uitvoering

van artikel 39, derde lid. (zie bijlage 7).

Het gebruik van een 80-koloms ponskaart als informatiedrager en de mogelijkheid

om een bepaalde positie v66r te stansen en daarna uit te ponsen met eenprikpen

wordt bekend verondersteld. (zie bijlage 3). *)

Voor de outsider is het in ieder geval van belang te weten dat bij de stemming

niet alleen het v66r of tegen van belang is, maar dat tevens de oppervlakte van

de grond waarvoor men stemt van gewicht is.

Technisch zijn de volgende begrippen nog van belang.

Het PEGPROMPAGKis een cassette met een ROM(read only memory), 'waarin het

programma is vastgelegd, dat de stemkaarten van een ruilverkaveling verwerkt

op de hierna beschreven wijze.

De PEG (precinct bal lot counter) is een micro computer, gefabriceerd door CES

(Computer Election Systems) te Berkeley, California en geïmporteerd door

Cozijnsen B.V. te Zeist.

In de hiernavolgende tekst wordt het nieuwe hulpmiddel afwisselend aan

geduid met "stemkaart" en "stemponskaart".



3. VOO R B ERE I DIN G

HET K A DAS TER .

-4-

V A N D E S TEM MIN G D OOR

.
Zonder uitputtend alle details op te sommen van deze voorbereidingen, want

I:,"

dat valt buiten het kader van dit verslag, worden de belangrijkste punten

hier vermeld.

Het zal nodig ZlJn een handleiding samen te stellen voor de hele stemmings

procedure.

In deze handleiding zal ook moeten worden beschreven wat er moet gebeuren

indien zich iets abnormaals voordoet.

De werkgroep verwijst kortheidshalve naar de instrukties voor de huidige

procedure in stembureau en hoofdstembureau (zie bijlage 9), die bij invoeren

van het nieuwe systeem aangepast kunnen worden.

De volgende punten zijn bij de voorbereiding van belang.

1. Oproepingen maken met onder meer (zie bijlage 5):

- volgnummer lijst stemgerechtigden,

- naam, adres, woonplaats,

- oppervlakte waarvoor stemgerechtigd.

Bij deze formulieren moet onder meer worden bijgevoegd een toelichting van

de (gewijzigde) gang van zaken.

2. Lijst stemgerechtigden (R2-10) afdrukken met onder meer (zie bijlage 6):

- volgnummer lijst stemgerechtigden,

- naam, adres, woonplaats,

- oppervlakte waarvoor stemgerechtigd en de zogenaamde vó6rtetting van

- het aantal stemgerechtigden, }
als bijlage

- het totaal oppervlakte waarvoor stemgerechtigd.

Van deze lijst moeten er 2 exemplaren per stembureau aanwezig zijn.

3. Stemponskaarten maken die voorzien zijn van:

- oppervlakte waarvoor stemgerechtigd (geponst en vertolkt)

- naam ruilverkaveling (afgedrukt)

- stemmingsdatum (afgedrukt)

- code ruilverkaveling, i.c. CR nummer (geponst, niet vertolkt)

Deze ponskaarten sorteren per stembureau naar oplopende oppervlakte.

Het is uiteraard noodzakelijk dat bovenstaande gegevens zeer nauwkeurig worden

gekontroleerd.

Het is gebleken dat door het Computercentrum Limburg de stemponskaarten vol

ledig automatisch, gekontroleerd en gesorteerd kunnen worden aangemaakt.

Indien het Kadaster meer kontroles wil uitvoeren, dan is dat uiteraard mogelijk;

in feite is deze procedure niet wezenlijk verschillend van de huidige.
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De werkgroep wijst in dit verband met nadruk op de controlemogelijkheid,

die de hierboven ve~~elde vóórte~~ing verschaft ..

4. Verzenden van de oproepingen en verdere voorbereidingen,
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4. 0 M S C H RIJ V I N G V A N D E

I N HET S TEM LOK A A L.
I,',

Het stembureau bestaat uit 4 leden:

G A N G V A N ZAK E N

- een voorzitter, een tweede lid, een derde en een vierde lid.

Het verloop van de stemming gaat als vOlgt:*)

Art. 22 1. De stemgerechtigde overhandigt aan de voorzitter van het stembureau

de oproeping.

2. De voorzitter noemt duidelijk verstaanbaar het nummer, waaronder de

stemgerechtigde op de lijst van stemgerechtigden voorkomt.

3. Het tweede lid van het stembureau noemt de naam en de oppervlakte die

op de lijst van stemgerechtigden bij het door de voorzitter genoemde

nummer zijn vermeld.

De voorzitter controleert de naam en de oppervlakte aan de hand van

de oproeping.

4. Het tweede lid van het stembureau houdt, door op de lijst van stemge

rechtigden naast de naam van de stemgerechtigde zijn paraaf te stellen,

aantekening, dat deze zich heeft aangemeld.

Sa. Het derde lid van het stembureau zoekt de stemponskaart met de opper

vlakte waarvoor stemgerechtigd (zoals vevrneld op de lijst van stem-,

gerechtigden achter de naam van de stemgerechtigde) en geeft de stem-

ponskaart aan de voorzitter.

sb. De voorzitter van het stembureau controleert de oppervlakte op de stem

ponskaart met de oproeping en waavrnerkt de stemponskaart op de achter

zijde bij de "schuine" hoek in de kaart door middel van een stempel.

6. Vervolgens overhandigt de voorzitter aan de stemgerechtigde de stem

ponskaart zodanig, dat het stempel zichtbaar is.

7. De voorzitter houdt aantekening van het aantal uitgereikte stempons

kaarten.

Art. 23 1. De stemgerechtigde begeeft zich na ontvangst van de gewaarmerkte

stemponskaart onverwijld naar een niet in gebruik zijnd stemhokje

en stemt aldaar door met de prikpen één voorgestanste kaartpositie

te ponsen" en wel hetzij die geplaatst bij de aanduiding "voor", hetzi

die geplaatst bij de aanduiding "tegen".

2. Daarna begeeft hij zich onmiddelijk naar het stembureau, en houdt

daarbij de stemponskaart op zodanige wijze, dat niet zichtbaar is

hoe hij zijn stem heeft uitgebracht.



-7-

3. Het vierde lid van het stembureau overtuigt zich, zonder de stem-.
ponskaart in handen te nemen, dat deze het stempel draagt, en doet

de stemgerechtigde de stemponskaart in de stembus steken.

Hij houdt aantekening van het aantal in de stembus gestoken stempons

kaarten.

N.B. Alle verdere op de stemmingsprocedure betrekking hebbende artikelen

(i.c. artikelen 24 tlm 42) zijn van toepassing indien voor stem

biljet: stemponskaart wordt gelezen.

De artikelen 43 tlm 49 regelen de globale stemopneming en daarvoor

wordt de in hoofdstuk 5 beschreven procedure voorgesteld.

De indeling van het stembiljet is in de beschikking van 29 augustus

1975 no. J. 1609 (Stcrt. 168) vastgelegd in bijlage B.

Bij invoering van de in dit rapport beschreven wijze van stemmen dien

o.m. deze bijlage gewijzigd te worden.

~) Zie ter vergelijking: Ruilverkavelingswet, 1954, Tjeenk Willink 1975,

voerde druk, blz. 150.

De cursief getypte tekst geeft de afwijkingen aan.
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5. D E S TEM 0 P N E MIN G.

'.1'

De stembussen met de ponskaarten zijn in het hoofdstembureau aangekomen en de

volgende handelingen vinden plaats,

- De electronische stemmenteller~ verder PBGgenoemd, wordt gekontroleerd.

Het programma, verder PBGprompack genoemd~ moet met een loodje zijn verzegeld

en het standaard testpakketje ponskaarten moet de van te voren~ in de

handleiding gegeven~ uitkomst geven.

- De gebruikte stemkaarten worden ingelezen en de PBe telt en kontroleert de

stemmen,

- Na het inlezen van de laatste gebruikte kaart wordt de PRINT knop ingedrukt~

waardoor de telregisters worden afgedrukt.

Het contact blijft aanstaan~ zodat deze totalen intact blijven.

- De ongebruikte stemkaarten worden vervolgens ingelezen en moeten uiteraard

allemaal blanco zijn.

- Na het inlezen van de laatste stemkaart wordt opnieuw de PRINT knop ingedrukt,

waardoor de cumulatieve totalen uit de telregisters worden afgedrukt.

- Het totaal generaal op de telstrook kan worden gekontroleerd met de totalen

(totaal stemgerechtigden en totaal oppervlakte waarvoor stemgerechtigd) van de

vóórtelling van het Kadaster.

De telling via de stemponskaarten is ook zonder PBe mogelijk~ omdat de opper

vlakte waarvoor stemgerechtigd en de uitgebrachte stem ook voor mensen lees

baar zijn.

- De uitslag kan bekend worden gemaakt.
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6. T E C H NIS C HEB E S C H RIJ V I N G V A N

D E VER W E R KIN GEN DEO U T P U'T.

D E I N PUT ,

De PBC moet met een contactsleutel worden aangezet.

Het Ilnulzettenll, d.w.z. het op nul zetten van de telregisters, geschiedt door

de spanning uit te schakelen.

6. L Beschrijving van de input.

STUURKAART (control card),

De stuurkaart is nodig om het vaste prompack programma de variabele

gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld het CR nummer van de ruilverkaveling.

Nadat de PBC de melding READYheeft afgedrukt, moet één (en niet meer dan

één) stuurkaart worden ingelezen. Is de eerste ingelezen kaart geen

stuurkaart of voldoet hij niet aan de specificatie, dan volgt de melding:

50 (STUURKAARTFOUT).

N,B. Het cijfer 5 is de foutcode,de letter 0 staat voor "Onwaarde",

Zie de codes van de foutmelding in bijlage 1,

Indeling van de stuurkaart:

kolommen 1 - 4 Het CR nummer van de ruilverkaveling (CR staat voor

Centraal Register). In dit voorbeeld, wordt het

nummer 1023, afgedrukt.

kolommen 5 - 8 Het controlenummer 3 in het voorbeeld eveneens 1023.

N,B, In de stemkaarten staat dit nummer in de kolom

men 1 - 4, Het programma controleert dit met het

nummer in de stuurkaart in de kolommen 5 - 8.

Bij ongelijkheid volgt de melding:

10 (NUMMERFOUT),

N.B. Het cijfer 1 is de foutcode, de

letter 0 staat voor "Onwaarde",

Indien in dit kaartveld van de stuurkaart niets is ingevuld dan worden de stem

ponskaarten niet op CR nummer gekontroleerd.

kolommen 9 - 10 Nummer van de kolom, waarin de VOORstem wordt

geponst; in het voorbeeld kolom 56.

kolommen 11- 12 Nummer van de kolom, waarin de TEGENstem wordt

geponst; in het voorbeeld kolom 72.

kolom 13 Nummer van de rij, waarin de ponsingen in de kolommen
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Moet een numerieke of eenzoneponsing zijn.
kolommen 11 - 12

kolom 13

Inputcontroles bij de ingelezen stuurkaart:
,

kolommen 1 ~. 4 Moeten numeriek zijn of blank.

kolommen 5 - 8 Moeten numeriek zijn.

kolommen 9 - 10 Moeten numerieke waarden hebben van 01 tlm 80 5

of blanks die gelijkgesteld worden met nullen.

Idem.

Stemkaart (ballot card).

Eerst nadat een stuurkaart is ingelezen en akkoord bevonden (er volgt dan

geen melding 50 meer en het nummer van de ruilverkaveling wordt afgedrukt),

kunnen één of meer stemkaarten worden ingelezen.

Voor de codes van de foutmeldingen: zie bijlage 1.

Indeling van de stemkaart:

kolommen 1 - 4 CR nummer van de ruilverkaveling; in het voorbeeld

1023.

kolommen 9 - 18

kolom 56

kolom 72

Oppervlakte waarvoor stemgerechtigd.

VOOR.

TEGEN.

De overige kolommen worden niet gebruikt.

Inputcontroles bij de ingelezen stemkaart:

kolommen 1 - 4

kolommen 9 - 18

kolom 56

kolom 72

Moeten numeriek zijn en overeenstemmen met de

kolommen 5 - 8 in de stuurkaart (zo niet dan volgt

de melding: 10 (NUMMERFOUT).

Moeten numeriek zijn of blank (gelijkgesteld aan

nullen); zo niet (dus bij aanwezigheid van dubbel

ponsingen) dan volgt de melding: 20 (FRAUDE) en

worden in de tellingen alleen de ponsingen met de

laagste waarden meegenomen.

Kan een 4 zijn; andere waarden worden genegeerd.

Idem.

Indien in kolom 56 noch in kolom 72 een 4 is geponst,

dan volgt de melding: 30 (BLANKa).

Indien in kolom 56 zowel als in kolom 72 een 4 is

çenonst dan volgt de melding: 40 (DUBBEL),
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N.B. De nummers 1, 2, 3 en 4 zijn de respectievelijke foutcodes.

De letter 0 staat voor ti Onwaarde ti ,

6.2. Beschrijving van de veruJe-rking en de output.

Start.

Het aanzetten van het contact start de PBC, waarna de melding:

READYvolgt.

Inlezen van de stuurkaart.

Een stuurkaart moet worden ingelezen en akkoord bevonden.

Indien fout, volgt de melding: 50 (STUURKAARTFOUT); indien akkoord,

volgt het afdrukken van het CR nummer van de ruilverkaveling.

Controle op de nulstelling.

code 10 met 0

voor "Onwaarde ll

code 20 met 0

voor "Onwaarde tl

code 30 met 0

voor "Onwaarde"

code 40 met 0

voor "Onwaarde'

van de FRAUDEstemmen

van de BLANKOstemmen

~o~aal van de DUBBELstemmen

Om er zeker van te zijn, dat bij het begin van de telling de registers

op nul staan, wordt nu de PRINT knop ingedrukt.

Op de telstrook verschijnen dan:

- het totaal-generaal van de geldige + ongeldige stemmen, code X

- het totaal van de VOORstemmen code +

- het totaal van de TEGENstemmen code -

- het totaal van de NUMMERFOUTstemmen

Elk totaal wordt afgedrukt in twee regels

nnnn = aantal stemmen

nnnnn nn nn = oppervlakte waarvoor stemgerechtigd.

Na deze controle kan de eigenlijke verwerking beginnen.

Inlezen van de stemkaarten.

Elke correct ingelezen stemkaart leidt tot het afdrukken van een vier

0î~fp.ri~ volgnummer op de telstrook.
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Een fout gelezen stemkaart leidt tot het afdrukken van de melding:

READERRORop de telstrook en het oplichten van een rood lampje.

De kaart wordt, eventueel na duplicering in geval van zware beschadiging,

opnieuw ingevoe~d en wel net zolang totdat het volgnummer op de telstrook

verschijnt en het rode lampje wordt gedoofd.

Bij een geldige (VOORof TEGEN) stem wordt het volgnummer voorafgegaan door

de letters S, voor (geldige) Stem.

Bij een ongeldige sten (NUMMERFOUT, FRAUDE,BLANKOof DUBBEL)wordt het

volgnummer voorafgegaan door de code van de geconstateerde tfOnwaardetf

(respectievelijk de codes 1, 2, 3, 4; zie bijlage 1) en de letters OS,

voor ongeldige ( = Onwaarde) Stem.

Alle stemmen, dus zowel de geldige als de ongeldige, worden getotaliseerd

in het register met de code X.

Van de geldige stemmen worden de VOORstemmen getotaliseerd in het register

met de code +.

Van de geldige stemmen worden de TEGENstemmen getotaliseerd in het register

met de code -

Van de ongeldige stemmen worden de

NUMMERFOUT stemmen getotaliseerd in het register met de code 10, met 0

voor tfOnwaardeli

FRAUDE stemmen getotaliseerd in het register met de code 20, met 0

voor "Onwaarde"

BLANKO stemmen getotaliseerd in het register met de code 30, met 0

voor "Onwaarde"

DUBBEL stemmen getotaliseerd in het register met de code 40, met 0

voor "Onwaarde"

Controle op fraude. (voorzover programmeerbaar in de PBe).

Er is sprake van fraude wanneer in de kolommen 9 - 18 (oppervlakte waarvoor

stemgerechtigd) één of meer dubbelponsingen voorkomen, kennelijk met de be

doeling het gewicht van de stem te verhogen, of te verlagen.

Stel in de stemkaart stond oorspronkelijk 00026.16.78 en men heeft in elke

kolom een 9 bij geponst in de hoop, dat dan 99999.99.99, dus een hogere

waarde, geteld zou worden.
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Zoals gezegd 9 wordt deze stemkaart ongeldig bevonden 9 afgedrukt als 20S.
nnnn en getotaliseerd in het register met de code 20 met inachtneming van de

ponsingen met de laagste waarde.

Geteld wordt dus "00026 .16.78 9 zodat ook het totaal-generaal klopt met de

te maken v66rtelling (zie voorbeeld in bijlage 2).

Wordt er een lagere waarde bijgeponst 9 hetgeen evenals het bijponsen van een

hogere waarde overigens technisch geen eenvoudige handeling iS 9 dan wordt

de kaart ook als van onwaarde geboekt. Dan klopt echter het totaal-generaal

niet meer met de v66rtelling 9 omdat de laagste (dus foutieve) waarde

wordt geteld.

Het verschil kan worden gevonden door de fraudekaart uit het bestand

te lichten.

EindteZZing en afstemming.

Nadat de laatste gebruikte stemkaart is ingelezen 9 wordt de PRINT knop

ingedrukt.

Op de telstrook verschijnen dan de totalen als hierboven bij "Controle

op nulstelling" aangegeven.

Deze totalen blijven in het geheugen van de PEC staan zolang als het

contact aan staat.

D%t betekent 9 dat na elke (voorlopige) telling nagekomen gebruikte stem

kaarten kunnen worden ingelezen en cumulatieve totalen kunnen worden

afgedrukt.

D<;l.l"lkan in ieder geval gebeuren met de ongebr-u.ik t e 9 dus blanko gebleven 9

stemkaarten om de eindtotalen van gebruikte plus ongebruikte kaarten te

kunnen afstemmen met de v66rtelling van het Kadaster.
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7. voo R B E E L D. (zie bijlage 2).

Voorbereiding. (blad 1. 2. 3).

Het kadaster laat 64 oproepingen maken (en versturen). plus een Lijst

stemgerechtigden R2-10, plus 64 stemkaarten.

Bovendien zijn gegeven de totalen van de v66rtelling:

64 stemgerechtigden

739.72.35 ha (oppervlakte waarvoor stemgerechtigd)

- Qontrole op de nulstelling van de PBC.

A.:fstemming met de v66rtelling.

Te.ZZin(Jvan de gebruikte stemkaarten. (blad 4).

- De gebruikte stemkaarten (in het voorbeeld 20 stuks) worden ingelezen.

Blijkbaar zijn er 3 ongeldige stemmen uitgebracht (1 blanko en 2 dubbel).

- Na het inlezen van de laatste gebruikte kaart wordt de PRINT knop ingedrukt,

waardoor alle zeven registers worden afgedrukt.

Het contact blijft aan staan, zodat deze (voorlopige) totalen intact blijven.

TeZZing van de ongebruikte stemkaarten. (blad 5).

- De ongebruikte stemkaarten (in het voorbeeld 44 stuks) worden vervolgens

ingelezen.

Blijkbaar zijn het inderdaad allemaal blanko gebleven stemmen.

EindteZZing en afstemming met de vóórteZZing. (blad 5).

Na het inlezen van de laatste stemkaart wordt opnieuw de PRINT knop in

gedrukt, waardoor de cumulatieve totalen uit de zeven registers worden

afgedrukt.

- Het totaal-generaal op de telstrook wordt afgestemd met dat van de

v66rtelling.
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8. VOO R GES TEL D E VER BET E RIN GEN N A A R

A A N LEI DIN G V A N DEP ROE F S TEM MIN G

Behalve enige pr0grammatische veranderingen in de Lijst stemgerechtigden en

de oproepingen die overigens niet van invloed zijn op het gebruik van de

P,B,C., betreffen de voorgestelde verbeteringen de stuurkaart, de stemkaart,

de controles, de verwerking en de output,

1) Stuurkaart: er moet een codenummer in de

kaart staan.

2) Stemkaart:

- oppervlaktekolommen moeten numeriek zijn,

Indien dubbel = FRAUDE;indien blank

= ERROR,

- niet gebruikte kolommen (inclusief de

niet gebruikte rijen in de stemkolommen)

moeten blank zijn.

Indien wel een ponsing voorkomt = ONWAARDE

("overbodige" ponsing),

de indeling kan gewijzigd worden voor wat

betreft de posities VOORen TEGEN,

een groot deel van de informatie in de

stuurkaart kan worden overgebracht naar

het pr ompack ,

Indien mogelijk moeten de variabele gegevens

in de stuurkaart beperkt worden tot het code

nummer van de ruilverkaveling, Dit cod~nummer

vervangt het in paragraaf 6,1. vermelde

controlenummer,

Stuurkaart

Stemkaart

Controles

Tijdens de op 7 september j.l, gehouden proefstemming hebben de aanwezigen

een aantal verbeteringen voorgesteld, die te zijner tijd door aanpassingen

in de Lijst van stemgerechtigden, de oproepingen, het prompack, de stuurkaart

en de stemkaarten zeker kunnen worden gerealiseerd.

Men kwam tot de conclusie, dat het hier geen essentiële wijzigingen in het

systeem betrof, zodat men bij eventuele experimenten in de praktijk kan vol

staan met de ~rocedure, zoals die in het voorbeeld is gedokumenteerd.



1) Vóórloopnullen in oppervlakte totalen
onderdrukken. Dus :

2) Vóórloopnullen in aantallen stemmen onder

drukken. Dus

niet 0064

maar 64

3) Eén register toevoegen voor ONWAARDEstemmen

wegens lioverbodige" ponsingen.

4) Eén register toevoegen voor het totaal van

alle stemmen van ONWAARDE( = NUMMERFOUT+
FRAUDE+ BLANKO+ DUBBEL+ OVERBODIG),

venoerkina en output
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niet

maar

000000.93.10

0.93,10
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CODELIJST.

x = totaal-generaalregister van alle stemmen.

+ = totaal van de VOORstemmen.

= totaal van de TEGENstemmen.

1 = totaal van de NUMMERFOUTstemmen.

2 = totaal van de FRAUDEstemmen.

3 = totaal van de BLANKOstemmen.

4 = totaal van de DUBBELstemmen.

10 = NUMMERFOUT (Ruilverkavelings CR nummer).

20 = FRAUDE(dubbelponsingen bij oppervlakte) .

30 = BLANKO(geen v66r en geen tegen).

40 = DUBBEL(zowel v6ór als tegen).

50 = STUURKAARTFOUT.

S = Stern (wordt afgedrukt v66r sternnummer).

o = "Onwaarde".

BIJLAGE 1 blad 1

(1 blad)



OUTPUTVAN HET VOORBEELD

READy

Sa
50

BIJLAGE 2 blad 1

,5 bladen)

VOORBEREIDING*)

Controle op de nulstelling

Toelichting:

Aanzetten van het contact

STUURKAARTFOUT
STUURKAARTFOUT

NR 1uZ3 STUURKAARTAKKOORDQ CR nummer ruilverkaveling is 1023

0000 X register X = Totaal-generaal
OaaGOeJû GO

uooa + register + = Totaal VOOR
OCOLIJO DJ Ou

OGuU register = Totaal TEGEN
GeOGOD OU 00

10 0000 register 1 = Totaal NUMMERFOUT met 0 voor "ONWAARDE",
000000 00 00

20 0000 register 2 = Totaal FRAUDE
9 met 0 voor "ONWAARDE"

OUOUOO00 00

30 0000 register 3 = Totaal BLANKO . 9 met 0 voor "ONWAARDE"
(JlJUU;:;OaJ 00

40 OOUO register 4 = Totaal DUBBEL 9 met 0 voor "ONWAARDE"
DOOOliG OJ OU

_~-."""...A_~____

*) N
0Be

De werking van de PBG is op juistheid gecontroleerdo
Daarna volgt de controle op de nulstellingo



READY

KR 1023

303 0001
308 UOu2
305 0003
305 ~i..l(j4

305 OOUS
30S UlJCJ6
305 0007
30S uOJS
305 OU09
30S OU10
305 0011
305 OLJ1Z
305 00'13
sos 0014
305 0015
3us 0016
305 0017
30S Uu18
305 0019
305 OU20
305 0021
30S U022
30S uuZ3
3Js 0024
305 0025
30s 0026
305 0027
305 UU28
305 0029
30S 0030
30S 0031
305 0032
30S J033
305 0034
30s OU35
30S 0036
305 OCJ37
305 0038
305 0039
305 OU4u
30S 0041
305 uD42
305 0043
305 0044
305 0045
305 u046
305 0047
30S 0048
305 0049
30S 0050
305 0051
305 0052
30S 0053
305 0054
30:> 0055
30S 0056
READ ERROR

BIJLAGE 2 blad 2

VOORBEREIDING

Afstemming met de v66rtelling
Toelichting:

Aanzetten van het contact en inlezen van de stuurkaart

Alle ingelezen stemkaarten zijn blanko

Leesfout



30s 0057 BIJLAGE 2 blad 3
30S OU58 VOORBEREIDING
.30S 0059 Afstemming met de vóe$rtelling (vervolg)
30S ûOóO op lijst R2-10

305 0,061 Toelich ting ~
30S OU62
30S 0063
30S 0064

NR 1023 EINDTOTALEN

0064 X Totaal-generaal
000739 72 35

0000 + Totaal VOOR
000000 OU 00

0000 Totaal TEGEN
000000 00 OU

10 OCJDe Totaal NUMMERFOUT
üQOOÛO 08 ou

20 0000 Totaal FRAUDE
000000 00 00

30 0064 Totaal BLANKO
OU0739 72 35

40 0000 Totaal DUBBEL
OOOL'OO co 00

,..~.,"';r- .!&._.......,..~~, _.........~.-- ...,.I'_'._~ _~_~---

N~BQ Het totaal-gereTaal klopt met de vóórtellingo
Alle kaarten zijn inderdaad blanko, want
er is alleen in register 3 geteld~ met
o voor "ON'..JAARDE"



BIJLAGE 2 blad 4

READY

NR 1023

S 0001
S 00112

405 0003
5 0004
s 00U5
5 0006
5 0007
S 00U8
S 0009
S 0010
S 0011
S OU12
S OU13
S 0014
S 0015
S 0016
S 0017
S 0018

305 OU19
40S U020

TELLING VANDE GEBRUIKTESTEMKAARTEN
Toelichting:

.Aanzetten van het contact en inlezen van de stuurkaart

Dubbel

Blanko
Dubbel

NR 1023

0020 X Totaal-generaal
000011 39 64

0010 + Totaal VOOR
000002 74 62

0007 Totaal TEGEN
00UU06 38 51

1 0 UüüU Totaal NUMMERFOUT
000000 00 00

20 0000 Totaal FRAUDE
080000 00 00

30 OU01 Totaal BLANKO
OOOUJ1 03 78

40 ()OU2 Totaal DUBBEL
JGDOG1 22 73



3~5

30S
3@$
308
30S
305
305
305
305
3eS
30S
305
30S
305
305
30S
305
305
30S
30S
305
30S
305
30S
305
305
305
305
305
305
305
305
30S
305
305
305
305
305
303
30S
30S
305
305

0022
0023
0024
U025
0026
0027
U028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
OU37
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
OU57
0058
0059
0060
0061
0062
OU63
0064

BIJLAGE 2 blad 5

TELLING VANDE ONGEBRUIKTESTEMKAARTEN

Toelichting:

Alle ongebruikte kaarten zijn inderdaad blanko

EINDTELLINGEN AFSTEMMINGMET VOORTELLING

Totaal NUMMERFOUT

NR 1023

0064 X
000739 72 35

0010 +
000002 74 62

0007
00UOu6 38 51

1 0 DOJO
OOOUOO 00 00

20 OCOO
000000 00 00

30 OQ45
000729 36 49

I. () (lnn)

Totaal-generaal

Totaal VOOR

Totaal TEGEN

Totaal FRAUDE

Toi;;aal BLANKü

Totaal DUBBEL

(klopt met vóórtelling)



BIJLAGE 3 blad 1

(1 blad)

DE STEMPONSKAART

STEMBIWET
VOOR DE RUILVERKAVELING:

T.B.V. DE STEMMING OP:

stembureau:
11

VOOR TEGEN

OPPERVLAKTE waarvoor STEMGERECHTIGD:I~ -
i

J
In dit prototype kunnen ~uiteraard- nog wijzigingen worden gebrachte
In het definitieve exemplaar zullen alleen de posities VOORen TEGENworden
voorgestanste In de proef werd een kaart gebruikt met in totaal 228 voor
gestanste positiese



BIJLAGE 4 blad 1

(2 bladen)

TOETSEN VAN ONJUISTE PONSINGEN

De belangrijkste meldingen van fouten in de kaarten z1Jn reeds in het rapport
en in het voorbeeld toegelichte Een samenvatting daarvan wordt gegeven op
het volgende blad~ waarbij steeds wordt aangenomen, dat de eerste kaart (S 0001)
foutgemeld wordt en direkt daarna de PRINT toets wordt ingedrukt~

Het totaal~generaal X moet dan overeenstemmen met het totaal in het desbetref
fende telregistero

Stuurkaart
Indieïl"in de stuurkaart iets verkeerd is geponst~ dan verschijnt de melding
50 op de telstrook en die verdwijnt pas nadat een goede stuurkaart is inge~

voerde Dan wordt het CR nummer van de ruilverkaveling (ioC. 1023) afgedruktG

Stemkaart

~ Indien er wordt geponst in kolom 1-4~ dan wordt daardoor het CR nummer
verminkt~waardoor de foutmelding 10 verschijnt0

= Indien er wordt geponst in kolom 9-18, dan wordt daardoor de oppervlakte
waarvoor stemgerechtigd verminkt, waardoor de foutmelding 20 verschijnt~

terwijl van de dubbelponsingen de laagste waarde in de registers wordt
geteld.

- Indien op rij 4 zowel in kolom 56 als in kolom 72 wordt geponst, dan is de
stem van onwaarde en verschijnt de foutmelding 40$ Niets geponst = 30= blankoG

- In alle andere gevallen~ dus als er ê~n of meer ponsingen in
~~n of meer van de overige kaartkolommen worden aangebracht,
worden ze genegeerd voor zover ze niet kolom 56 of 72 betreffen.
Komen in deze kolommen~ naast rij 4 nog één of meer andere
ponsingen voor, dan wordt daardoor de stem van onwaarde en
als blanko geclassificeerd.
Komen de overbodige ponsingen in andere kolommen voor, dan
worden ze genegeerd en is de stem geldig als aan de andere
condities is voldaan o Bijvoorbeeld: in kolom 19 is een 9
geponst en de VOOR positie (kolom 56~ rij 4) ook, dan is
de stem geldig en wordt in het + register geteld.



BIJLAGE 4 blad 2

READY

READY

50
50
50

Nk 1023

W"W~1rL-1~~l-k.'"

Stuurkaart fout
~~,..-,,~

READY

NR 1023

10S 0001

NR 1023

OUU1 x
00012Û 55 25

OOLlû 1-

000000 DJ 00

0000
000000 JU OG

10 0001
OOU1!-Ll 55 25

20 0000
OuOOUu uo 00

30 OOOû
OOOCJOOou JO

40 OOGO
DOOOJü OJ OU

WV\41l .VVVv ~ l/Y\/YV1 vVyt,'\vVI/V~,"1_

CR nummer in de kaart
is f'cu t , Oppervlakte
is 120.55.25

i~R 1023 READY

205 0001
NR 1ü23

30S 00J1
40S 0002

NR 1023

0001 X
000026 16 78

NR 1023

0000 0}

0002 XOOUOl.,Q 00 00
000666 66 66

0000
OOJO +oeoooo 00 00
0(,0000 00 UO

10 OOUO ouGOOOOü'JG 00 au
\JCüCJJG 00 uu

20 0001
10 0000000026 16 78 0000.]0 00 ou

30 uooo
20 OOGO000000 OJ 00

OOOO'JO 08 OU

zo 0000
30 00U1OGOOOu LJ'J 00

000111 1 1 11

40 0001
oooss) 55 5~

"., \"~vv~"l-- (/1-1....1/(/"1/1,,1.·1..1/1/1,.,-<,.-1--

(l/l/W' ·V\/v'V'-\.--vvv-vvv-v-Bij de oorspronkelijke 'IN\!\IV1tvt,.1,'.

oppervlakte van 26 016078 Stem 0001 = blankozijn 999999099.99 geponsto Stem 0002 :: dubbelAlleen de ponsingen met
de laagste waarden zijn
in de registers geteld.



BIJLAGE 5 blad 1
(1 blad)

VOORBEELDVANEEN OPROEPING

OPROEPING
VOOR DE STEMMING OVER DE RUILVERKAVELING: SYSTEEMTEST

OP: DONDERDAG 1 SEPTEMBER1918

U DIENT DEZE OPROEPING MEE TE BRENGEN

Het rechtsgevolg van de stem
ming is dat het besluit tot ruil
verkaveling is genomen indien,
hetzij de meerderheid van dE!
stemgerechtigden, die aan de
stemming hebben deelgenomen,
heeft voorgestemd, hetzij de
stemgerechtigden, die tezamen
stemgerechtigd zijn voor meer
dan de helft van de oppervlak
te waarvoor stemmen zijn uit
gebracht, hebben voorgestemd.

totaal oppervlakte waarvoor stemgerechtigd

volgnummer lijst stemgerechtigden

geboorte datum

9031

0"93,,,10

0029074

ACHTTOT DES NAMIDDAGSZEVENUUR

stemburo Ol houdt zitting in

GEBOUWIIvJESTRAVENIl
UTRECHT

VANDES VOORMIDOAGS

GRIFFIOENLAAN 2

hierlangs afscheuren

Een afschrift van het in art. 36, tweede lid, der wet bedoelde besluit (inzake de voorlopige vaststelling der
ruilverkavelingsplannenl zal op de dag der stemming, alsmede gedurende een aaneengesloten tijdvak van
14 dagen onmiddellijk daaraan voorafgaande, voor een ieder kosteloos ter inzage liggen ter secretarie van
de gemeenten, waarin het ruilverkavelingsblok is gelegen.

GEGEVENS
3 aard van het zakelijk recht

gemeente
kode

SAP

legger
artikel

2

00049

aandeel zakelijk oppervlakte helft van de
oppervlakte

waarvoor
in het artikel recht van het artikel verpachte stemgerechtigd

teller/noemer faktor binnen het blok oppervlakte

4 X 5 X ( 6 - 7 ) = 8

VOLLEEIGENDOM

bijgewerkt tot:

111 111

totaal

0.,93 ..10

0,,93010

0"00,,,00opp. waarvoor stemgerechtigd ingevolge pacht
+ 1---------1

totaal oppervlakte waarvoor stemgerechtigd
dit gedeelte niet inleveren bij de stemming



Bijlage 7

blad 1
( 1 blad )

Literatuur:

- Barendse, J.A. - Cozijnsen, H.J. - Kieviet, A.F.

"Het einde van het rode potlood (De mogelijkheden van auto

matisch verwerkte stemmen): Intermediair 14e jaargang nr. 12 

24 maart 1978

- Staatscourant nr. 168

Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van

29 augustus 1975 no. 7.1609

- Koninklijk Besluit van 28 augustus 1975, Stb. 466, ter uitvoering

van artikel 39, derde lid van de Ruilverkavelingswet 1954.

Staatsblad no. 466 van 1 september 1975

- Schuurs, JoN.A.

ffRuilverkavelingswet 1954"; editie Schuurmans en Jordens nro 101,

Tjeenk-Willink - Zwolle 1975



DE ELECTRONISCHESTEMMENTELLERCP.B.C.)

STEMBILJET
VOOR DE RUILVERKAVELING:

T.B.V. DE STEMMING OP:

a a

BIJLAGE:8
blad 1

C3bladen)

stembureau: VOOR TEGEN

OPPERVLAKTE waarvoor STEMGEAECHTlCD:[

STAP 1

j~R 1023

0020 X
000011 39 64

0010 4

000002 ., II 62

0007
00UU:.;6 33 51

1 o UOüU ->:UU(l()ûO OU 00

20 0000 STAP 2
UUOOUO00 00

Uitslag stemming in

30 Ouul
code bp telstrook.

OOUUJ1 03 7e

z o ()(,u2

\)OUOU1 22 73
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rio 0 f '..~~..: t t:.;::~ "hlt:....p :-•.1.1 + ~) t e~ 01..1.ro a u ~--_. ------------
07.30 uur .- 1·\ 11 n l ad en " ....)ler·ts'lt'J.r'r'~)l- ..01'\.~l-:.

.. oÁ- ...... L. ~v Vl.l.,. ,r- ..... ','--N ~ _" _. l..-... .... .:..lJ ..l. .... v

b.00.fdf,;tój~J.b'UreD..\l on 8t8~:1b1J..roau
aen~ewezcn bUj~cau~

J.oden eh dcs1cundirren van
zijn aanwezi~ op het hun

- Zonodig wordt de plaatsing van meubilair gecorrigeerd.

- De bcmoclig6.<": s-c'clkl-:on en ka.ar t.e n \'lo):'<1on cecontroJ.e)crcl og
vol1ecliC:lcicl m. b s v , inventa:cislijst.

- Overzichtskaarten Voor informatie worden opgohangen.

- IUch tingsborclcn wordcn \laa~ nodig &;cp1ë,ë.t s t ,

S t 8::1b1J.Y Gn.tl:

07.45 uur - Openen van de stembus. Controle op ledigheid door het
stomburoau en sluiting van de stembus door de voorzitter,
waarn[~ h~ de slcu·tel in ~ewaring n08mto

De stsQbus wordt geplaatst aan de tafel tegenover het derde
lid v~n het stembureau.

- De verzegelde pakken 2et stembiljetten worden geopend en
het aa.n t aL s t embi.Lj e t t en wondt vastgestelde 00:<;: de blanco
biljetten).

Deze aantallen worden vermeld in het proces-verbaal.

Op de stamtafel worden gedeponeerd:

c. ringbanden met kopie-oproepingen + stembiljettnn

d. de nunerator + stempelkussen

e. het stempel met de handtekeninG van de voorzitter van
het ho oi'd st embur-e au + s t etup c Lku s seri

f , het stempel 11 onbruil-:02.e ..r\1

g. turfljjsten

- Overige z2.ken van de inventarislijst zoals blanco stesbil
jetten e s d , woz-den é!::..cD1t_91'de tafel gep18,at~;t, ten behoeve
van toezicht en oereikbaarheid.

08.00 uur

10.00 uur

12.00 uur

12.00
13.00 UUr

Hoofdstembureau en stembureau worden door do respectievelijke
voorzitters geopend.
De voorzitter van het stembureau opent de sleuf van de sten
bus. De stemmi~~ neemt 8en aanvang. Zie instructie.

Notering va~ hot aantal uitgebrachte stemDen door één der
deskundiGen.

Idem.

Vervanging van één of tHeo leden van hot StC):t8\::::OD,U. en
h o o f'd s Lenll'urea.u LeL)'!v ~ lll.l'~(:lllJ~LUZe ~ Ofl.él8j~·lili~ t~ :L1 0 g G1 0 i! <)



13000 V~~vanci~1C V~~11 ~6n of t~!oe lcd8~1 van lIet stembureau O~]

1l~.()O uu.r -hoofdsterr:ht":cei'...u t . b .v , Lunc h p auz e , OnueTling te :r.·c[;ülc;D.

14.00 uu r Kotorin.::.; van het áan t a I ui tgG ur a ch-te s t ernraen,

16. 00 UUT 1<3.e:n,

"l?.00 
18.00 UUT

Vervanging van 6&n of twee leden van het st8~burcau en
h0ofdste~bure2..u t.b,v. avondmaalt~d.

18.00 uur Notering van het aantal uitgebrachte stem~8n.

18.00 
19.00 uur

VervanGil"lG van 6én of t~r8e leden van het s·te~bureeu en
h o of'd s t embu r e au t . b .v. 3.vo:nd;::w.<dt~d.

19.00 uur Alle leden en plaatsvervangende leden V2n het hoofdste~

bureau en de Led en van het s t embuz-eau zijn aunwe c i g op het
hun aangewezen bureau.

Stembul:eau ~

19.00 uu r - ]u::mkoncliging door de voorzi tter dat de voor do s t emm.i.ng
bepaalde t~d is verstroken.

De aan of in de deur aanwezige stemgerechtigden worden
alsnog in de gelegenheid gestelel te s t enraen ,

De sleuf van de stenbus wordt ee::::loten en verzegeld door
de voorzitter, die de sleu~el(s) in oen te verzegelen pa~

sluit, of indien do ste~bus het ste~lokaal niet zal verlaten
de 21c\J.t8J~(s) ir'. bo~·.Y.?rin.r: neemt 811 deze La t e r ovorh,?.r~dj_~;~t

aan de voorzitter van het hoofdstembureau.

De vo or z i t te r en leden VQ,n het stembureau ve r-vu l Leri vo oz t s
de officiële hanQelingenzoals in het proces-verbaal is aan
gegeven. Zie ook instructie.

Indien n od i.g ;

- Enpakk en van de stukken.

- Ovcz-bz e ng i.ng va.n de ve r z ag e Ldo pa.kk an 811 de s t orubua D2..2...l"

het hoofdstenbureau.

Hoofdstcnbureau:

19000 uur - De zitting van het ho of'd s t embur-e au wor dt geschorst tot de
in ontvangst name van de verzegelde stcnbuG en p3.kken als
mede het proces-verbaal van het stembureau.

Na ontv2.ng::::t
pakken wor d t
instruCtie.

van alle stenbussen + bUbehorende verzegelde
overgeea2.n tot het tellen d~r stcwcen. Zie

I
I

Eekendcaking vap de uitslag van de ste~ing. Zie instructie.

- Sluiting van de zitting van het hoofdstembureau en afvoeren
der verzegcIds pakken etc.



VOO:'Zi t ter

)8 lid.

Pl.aa:l;:J'1':\r::Vn.1l.'1iö~.1I..l.il~ 10d~n~

D~3~çln1ig8n ~ionst X~daet@r*

D"":)(~1.~.,~-· l' Ç)~'~ I)' -:-'''(. I ,).;~~. ~. 1"\+' n " .
'-C. d ., " n (, l b <. :1 l ,,-.1., 1; JC_' • Q l n 1 J. ei' v l g

a. Gevo~ V8.n voorlichtinG o~tre~t de ste~~ingsprocedurc~

C Q Afgifte van ('cup] .i c aa J~ Op:êo8phlgen ingeval V2~n verlies c. cl.

d. Behandelen van verklaringen van erfrecht en in~ormaron van

e. Geven van advies aan het stembure&~ ingeval zich daar proble-

men voordoen en deze aan het hoofdste~bure~1 worden voorg8-

na 19.00
U1.11.'

f. Tellen der ingebrachte stemDen.

g. Vaststelleri van ae uitslag.

j. 0l)Zenden V2.,n a TLe s t ukk en aan Gedeputeerde St2.te::1 de r

Provincie,

Uitvoerjnrc:

De takeY1, h.i orvoc r or: ..l c r 2 +/-0e'• __ ""'-'-'" _ v , .. aay~geduid, kunnen VOOYZCV0r zij v an

tCGl:nische en/of admillistraticve ~ard Zijll tlitge-voerd ~lorden doar de

Beoorde1ing van boleidskwesties e.d. is uiteraard een taak van het

hoof~stemburoäü1 hierbij kU:1nen de aangewezen deskundigen adviseren

dan / wel assisteren.

Van alle voorkomende vragen en problemen wordt aantekeni~g
, ,

ge~ouclerl

in een logboek.

Te 19.00 uur schorst de voorzi t ter de zi tting van het h oof d s t embur eau

>AZoclra de' s tC:i10US sen :t pakken + prae ess en--'verbaal van alle s ~e;J1Jur-aux

zijn ontvangen heropent de voorzitter de zitting~

Hiervan wordt het ~ijdstip aangetekend in het' ~roces-verbaal.
. I

Aan de h and v an <ie :'P:cocessen---l/eroaal v'"2...11 de s t emb nr-c aux 'y!orctt 'be pa a Ld

hot totaal aantal stembiljetten dat in de stecbussen is gestoken.

geledigd.



- 2 -

L';l'"O(~I)el1 t,,'~J;; "vc o r". 'I U-cegen" ~ IIV ;").:-l Or)\·.~2...;'J.,rd.0t1 en G:~..'oe:psG0\\rij3
I

gebU:1J21~ DaT 25: stu~s~

Hie:cbij

, "'"

Dan zal de voorzitter sta~elgGwij$ de uitsla~ per stembiljet ~et de

betrcffe~dc 0pp0rvlakte voorlezen.

d , H8élYOp ?i.,~vo"'{;'i;:f~,.:n ~~ijn co~)leeC;'d9 niet z~jnd.e: v Lekkeri , punten.

styepen, vlekken, n~Gelindrukken, vouwen, scheuren, gaten.

80 ~laarop ~cen ste~palafdrukkGn van de handtekening zijn geplaatst o

Indien eon stip ten dele is rood ge~18urd dient het hoofdstembureau

te bepalen of het sternbiljet 'del of niet als ingevuld is te beschou-

",en o

Ornniddellijk nadat de voorzitter lnzage heeft genomen van een

t"'ijfelachtlg s t embi.Lj c t b e c Li s t het ho of'd s t ernbur e au omtrent de

'waarde van het stembiljet en doet hiervan mededeling.

Desverlangd Doet het stembiljet getoond worden aan de aanwezige

aantekening wordt gehouden in het procc~-verbaal.

Het oudste lid van het hoofdste~bureau neemt na de voorzitter ook

inzage van elk ste~biljet.

Beide leè.en var. bet hoofdstembureau houeten t I j de ns het lezen v an

de stembiljetten aantekening op schrap- of turflijsten.

Het totaal van de aangetroffen stembiljetten wordt verBeleken ~et

het eerder bepaalde totaal van de in de stembus gestoken ste~bil

jetten. Een eventueel verschil dient te worden opGelost~

Indien er een zeer duid8li~ke meerder~eid heeft voorgestemd kan

de voorzitter hiervan reed.s voorlopive mededeling do on aan de

aanwezigen. ( Hat aanwezige publiek zal dan wellicht eerder het

stemlokaal verlaten~ waardoor in grotere rust verder geteld kan

worden) e

In alle andere gevallen dient gewacht te worden met mededelingen

tot de uitslagen definitief zijn bepaald o

Na voorlezing door de voorzitter van een bundel van 25 stembiljetten

wordt deze bundel door de eerste teller geteld naar oppervlakte.

I
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I
I
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I
I
I
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i
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De telstrook \.fOrdt {;csè.:btot2.1iseerà en' n i e t 2.fe8ScheL~rd.

bep~al~ en de telstrook ~fgcsc}1eurd~

Svenzo wor d t ' [~t2~lilr.deld rie t de bundels IItegen"sterr.:;;en en ~,e bu nd e L

van HO:1\·I2..·3..rdoHste~nmcn"

Zodra een bundel door de eerste teller is geteld wordt dG bundel

dooTcegever. aan ele tweede teller die d oz eLf'd e ve rkv i j z e vole;t als

de eer3te teller.

Doel' ve"-'Gel~j}:ir,c,' "per Groep v su: de telstroken vo r d en de ,luiste

oppe r vLak t e n "voo:c" ~ "teGen" en "V2.n onv aa rd e " Gevo:cden. ~ve:;tuel,~

verschille:c ~oeten worden opeelost al dan niet door hortelling.

Hierna kan het proces-verbaal worden aangevuld tot en rn8~ punt J.

De voo:::-zitter kan clan de ui tsl2.{!:r:i1 officieel bekendE12.ken.

Eventueel dan door de aan\;ezige ste!ng8~acll·tigden in te br811gen

bezwaren worden aanGetekond in het proces-verbaal (pu~t X).

Ir:è..i e.E~-'-:::'() ad L; ét1:'è1.i :j\: z2.1 ho t hoofd st erabu r e au to t h e rt e 11 in.::ç 0V-8l'

gaan on de r e s u I ta t e n h i.e zvan op een nieuw proc8s-ve:::-oaéÜ ·I;:.r:-

:neldeYl~

Na be~a~dmaking van de uitslagen van da hertelling kunnen de

( :-, <J~ 1.-
\ v .. ~ '/ [:.rl

van de Provincie. Daar~ee is de taak van de voorzitter en het



[nv0ntariclDst hoofdstembureau:

1 ~rot2 tafol cq diveTs~ e~l~ke kleine t~fels

1 lagtafel t.b.v. veldplans en andere kan~ten

werktafel t.b.v. deskundi~en i.v.m. administratieve werkzaamheden

indien nodig te gebruiken als grote tafel.

minstens 12 stoelen: 3 t.b.v. leden hoofdstembureau

3 t.b.v. deskundig2D KA~OR

3 t.b.v. deskundigen e.D. Landinrichting

ev t ,

3

t t.b.v.

bezoek~rs/sternffarechtigden

Le d e n C~Cl>CI'

amb t ena a r Biza

deskundig~ Dir~ctie Kador

of meer borden "H~ofdstembureau"

typ8~achine + correctiemateriaal

v c r pakki nz sma t e r i aa.L + zegels + eti 1(etten + stempel "onbr-u i.kb aa r "-i-

cüllotapsj pa~erclips, punai~es1 elastiekjes? paktouw, etc.

minstens 2 telmachines met telstroken(low noisa!)

Ruilvc~kavelingswet 1951 met w~ziging en Algemene Maatregel van Bestuur

Proces-verha~l + 2 afdrukken

~apport ex art. 34 Rvk.wet

Kaart s c ha.a L '1
f

: 5000 met blokgrens en te treffen voorzieningen +

1.a nd s c hap S IJ18,D

Set kadastrale plans met blokgrens, btgewerkt

Lij.st v 3.n stern{:e:e0chtic;d2D.

Kopie oproepingen nor~aal papier

TerUGontvangen onbestelbare oproepingen

Blanco stembiljetten

Blanco opro~ring8n

Bladindeling kada3trale plans.

AlfG,D0cische li,j;:; t van ve r s t r elc t e vo Lm.ich t cn ,



Instr~cti8 StosDULoau

Bezett~n?: voorzitter:

3e lid

Plv.1e lid:

Plv.2e lid:

Tac..l:::

Plv.3e lid;

a. Uitv~erln~ en b~vordoring van een goede voortgang van
ste~ming3yrocedure.

b. Handhaving van de orde in het stembureau.

c. Toelaten tot de stemming van stemgerechtigden die in het
bezit z~n van hun oproeping en op de lUst van·stemgerech
tigden voorkomen.

0 •• ,'"

d. Toelaten tot de stecrning van gevolmachtigden ouder dan 18
jaren die in het bezit z~n van een schriftelUke voloacht
alsmede de oproeping van devolmac~tgever en die voorkomen
Oy de alfabetische l~st van gevolmachtigden.

e , Bijzondere gevallen melden c s q , V8r1.,1jz3n naa.r ho o f'da bembur ..eau ,
Ui tvoeJ.'in,S=

De stemgorechtigde meldt Zlcn aan de stemtafel door het overhan
digen van zUn oproeping aan de voorzitter.

Eventueel scheurt de voorzitter het gedeelte waa~op "de o)pervlakte
w~arvoor stesge:c~ch·tigd'r staat vermeld van do oproeping af on ~ceft

d.it te r u..;" r~é;":1 cl,;~ ster::2:art::cht5_[,'do ...

De voorzitter noe~t het vol~Lummer, dat op de oproeping is veroeld
(rec::"ts, Doven d e geboortecle_ta8) mot \'leglating van het Laa t s t e c ij
fer(controle cijfor) tenzij hier een punt is getypt.

De voorzitter zoekt de kopie-oproe9 met aangehecht stembiljet op
in de ringbanden en licht deze eruit.
N9B~ Bij Grote dr~~·ta k~n ter v8~lichtin3 van ie voorzitt8~ d:tt

geschieden door aari daQrtoe aanzewezen plaatsvervangend lid,
die di"t fo~sulj.Gr d~11 oV3r~1~ndig-t n~n de v[)orzit·te~~

~ liet 28 lid zoe:ct in de kop:i.e:~st van stemecrechticrden, D1et in~cht

name van het hiervoor .::;ostelc1c, het VOlCll'J..iTW.l:;rop en 1803t bu:,c1,op
de acl1ter~a~~ en voorl.ctters va11 de st82gc~echtizdc en rl~a-t8t z~n

po...~"a[l..f a c ht er d e z e nc.am in d e lijst, tel" "tféi..stleSG'j nG d at de Gt(~~l~;;(';'-

rechtigdo zich heüft geDold.

Da voorzitter controleort of de naa~ op de kopie-oproep Dver00n-
0t'~mL [not d~ ~~ln7~n nG~~lv Çl ..... v ...J.\ ... J v ti ...... t .... .J\..- ... 1 C.",C\ooL tl

~I\;"Ioor2itt8r s ch e u r t }1~t sté):::biljüt V·E:..~1 d o l·:::o)ie-"0:9roGpin[,· 011 stCta
pelt aan de aC}l-ter~ijd~ van het ste;~biljet 1 x 6a ll~ndtc::0nin~ van
de voorzit tor van hc·t 110ofds~0~burcau,

- D:: v oor-z ib t er r c.i.kt hot s t e n o iLj o t (:an Üich""\~zs~,3"!r01.::'\·lt}:1 ui t 8.~~~1 (18

steI~gGrech~i~~Je~(lland·tekoningen moe-toll zichtb~~r bJ.UVG11)

- De voorzitter logt do ontvanGen oproeping af op GGn ~~ap81 .

.....Dr; v c or z i, ttL~r v oor-z.io t do ~lC;1·08}~'z.1JdG. vari
n~\.:~~·;_~0::.,.. f~li(ld ,31 s d (.: nurno ra t or O~'Î. lGG't d 3. '.~ 0

d o
" r-c.....L.

kopi0--0procpi!11; V~~ 20~

ol) bL:~~dc: J.~~ "[.::2:,·(1~~) SG'l,)~(:-; (>

-- J)c S ~ 0 c:c'n::.:-cc 11ti~:;0J: b°[,ï,j 8 ft ~:~,.~~('.}l rLc.::..:C 11;) t s'c2!r..h G~·:::j o ort b'r~' (;':12;-t;. ~ \j~l

stf.':rr: ui t ,



-2 ....

J)est cr:iL~0. }."C o11i.·,iCd (; (: (:;J ·:JY'l~~ er';': zijn ut c;~lb i 1 jet i n cl.0 c.aa.l.'''c0 ~ GC:....\~!.,:-..2..t-·
s ~~, u ~:~ t 2::l tI "-18 q

- liet )2 l~d van h e t s t.cmbur-e au h cud t' aê:.~:..t(:kQni.l··lC og e e n tl~:cf-or

SC}lrapJ.~st. van llC~ a~~tal 'in de 8~enb~s g2~ep0necrd~' stcmbi.ljetten,
waarop de handtekenin~en van de voorzitter voorkomcn.

N.B. Speciale aandacht verdienen die ste~garochtigdon, QlO ook een
volmacht hobben, aangezie~ d~2~ dan twoe stembiljetton ontvan
gen en ook twee, dikw~ls samengevouwen, stembiljetten in do
stembus deponeren.

n~t sten~ureau oefent, waar mogelijk en toegestaan, controle uit op
VoreDcestelde gane van zaken. B~ grota toeloop kan inschakeling van
66n of twee plaatsvervangende leden de vlotte afwerking en dG rust
in hot ste2buraau ten Goede ko~cn.

E6~1 den.' p Laat avo rvcng end o Le d en kan os}nÜ:rZ2_2"Ü zijn bij het lichten
van de kopie-oproepinC8~ met stembiljetten zoals hiervoor reads"aan
geduid.
Het and cr c p Lv . lid kan mede toezien Qat .i ed eze stemgoTechticde z ijn
s t.emb i ljet in de s t cmbu s d ep one er t 1 tevens ka.n hij b ijz orid er e ge-jallen
zoals v8rkl~ringon van erfrecht e d. opsporen en de sterngereGhtigden
dan eerder naar h e t h o of'd s t erabur-e au v8:c'\·/jjzen6

- Ingoval een stescercchtigde zich veycj.st ka~ }l~ 6~n8a~). CG!l niew~

stei;;biljet krij;ei1 teg-en i~18vering van h e t 0\;.(1':::1 ·stcmbiïjet. Op het
n i cuwe s t embi Lj e t wordt de op perv Lak i.e in.:;evuld die op het oude ver
meld s t aa t.
Het oude stembiljet wordt Ban beide z~den voorzien van de steopel-
afdruk " onbrui'r::baar". ... ..----. ---

De "voorzitter houdt aantekerli~g van do uitreiking van het vervangen
de st 8:J"2i1 j.~ t: 0l) h (~t è_~.:.2~~ t.:18 \T(~}~" s tr e 1-::71 e f o·rr~J.::.li 0::-' t'

De voorzitter beret het "on br-u'i kbaa r " B'e;~ter:::..pelde oude s t emb iLj e t 0i)

in een daartoe besto~de envelop~e

Inceval een vc r-kLa.r i ng van erfrecht vo rd t aangeboden word t de GtC!:1
gerechtigde verwezen naar het hoofdstemburoau.

De voorzitter o~tvangt daarna van het hoofdstemburoau een kopie-op
roeping met stembiljet waarop de verklaring van erfrecht is toeGe
past door het hoofdste~bureau.

Van het ontvangen van een kopie-oproeping met stembiljet ingevolge
een verklaring van erfrecht wordt door de voorzitter aante'r::ening
gehouden op het dn a r t oe verstrekte f'o rrnu Li.e r ,

))e lijst van s t emge r e cn t i gd en Hordt biJ:';8'"crkt door één d.er de skund i.g en
Kador van het hoofdste~bureau.

De voorzitter licht, indie:l nog aanwezig, het stembiljet mot de kopie
oproeping van de erflatey uit de ringband. Het stembiljet wordt door
hem ter \>reerszijden 'lonb-ruikbc ..,J.:C" ge s t erape Ld en ê,p,,,rt a.f'ge Leg d ,
Hiervan· wordt aantekening gehouden op het daartoe verstrekte fo~mu

lier door Q& voorzit~ér.

Indien de eYfge~aarn/ste=cerech~igde reeds ~it hoofde van eigen bezit
ste~Gerechtigde was Hordt zUn stembiljet vervangen door een nieuw
eXGrJplaar. Het oude Hordt ftonbruikbaa~" gestempeld.

E~n nieuwe s~emgerechticde heeft van het hoofdstembureau een nieuwe
op r oep Lng on tvanc'3~'1 j Yla2~rdool.' de ste:'lDingsy::.'oce.:1ure no rrnaa L kan
plaa'tsvinden als hiorvoor aarlgageven~

-- I~lcaval een volmacht + op~oGpinG va~ eo ~cl~aclltgeva~ ~crat ~a~Ga~o

den, wordt deze volmacht gec~ntroleerd cet de alfa~etische l~st van
gevolcachtigden.
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- Indien de eevolnachtigde op deze lijst voorkomt, kan de voorzitter

~c ~cv~lrnachti6da hG~ stG~biljGt van de vol~~cht~cvcr gC8tcmpcld

overreiken. De gevolmachtigde kan daarna normaal zijn sten uitbren

gen.
N.B. De gevolmachtigde mag niet jonger zijn dan achttien jaren oE

onder curatele Besteld z~n en door slechts één persoon ge

machtigd zijn.(da~rom een alfabetische lijst)

- Eon vader of VOOGd die voor dinderjarigG kinderen wil ste~~en kan,

mits hij de op=oepincen afgeeft voor allen tot de stemming word~n

toegelaten. Hij kan dus m~Grde=o stembiljetten ontvangen en daarop

ste~men. Het 30 lid van het stesbureau dient zich te vergewissen

dat alle stembiljetten in de stembus worden gedeponee~d.

- Niet-natuurlijke p~rsonen, als openbare licllamen, stichtingen, water

schappen en verenigingen j kunnen slechts op basis van het daaroc

trant in hun statuten bepaalde hun steQ uitbrengen.

- Indien eon ste~gercichtigde niet voldoet aan de wettel~ke voors6hrif

ten danwel weigert hot stembiljet in de stembus te deponeren dient

..de v oor z i, tte-r het s t erab i.Lj e t toru[; te vragen en het "orib r u.Lkbaa:r " te

stempelen. H~ houdt hiervan aantekening.

- De voo=zittsr zal te 19.00 uur aankondigen dat de bepaalde tijd voor

dG stem~ing is verstreken en slechts dia stemgerechtigden toelaten,

die zich in het ste~lokaal of aan da deur daarvan bevinden.

On~iddell~k nadat do laatste ste~ge~echtigde heeft gestecd zal de

voorzitter de sleuf van de ste~bu3 sluiten. De stembus wordt dan

verzegeld en do sleutel(s) van de stembus worden in een p~k gesloten.

Eventueel ingohr~cht0 b~zvarc~ ,{orden gelloteerd in het proc9s-verba~1~

- Hat stembureau stolt vast en ver~eldt in het proces-verbaal~

,

b , liet a.a.n t a L l:;c~,I2.aJ..'1~'TI(~rkte tlitgeT~~i}:te st erab i Lj e t t en

g; het Rsntul kOJia-oproe~insan, waarvan het ste3biljet is afso

GCh81lTCt,

De a.an t a L'l on ,. t/r,1 e \,ro·cdCèl:' door de vc or z ib t.e r 1'02.11. de aamHJzigen

be: :<l~11dCCI;:~:' a~(t 0)

,

- O? de dOOT_·het 2e lid b~ib·o11o",-_I.(:t2:r:l 1\i~3t 1[2,Y\ ste;~:Gf)~c8c11tJ:.;di~~\ '.·for.dt

'v2:cr:1(-;1(1 11et[~f:Gn j_s D8)z:"8.1d i2;'. }'let p:cü(;~;~~-"~,r2:L'·Jt!.c..1 orid e r \\j" Do lijst

\IOTd'~ [~8~·!2.ur~G~~t en in eon te vcrze~elcn pak e8Glo·t(}n~

~. VarvolgoI13 ~ordcn d;1 Ondel? X in ho-t pr~ces~verl)aal Genoeode stu~kon

.; .,."':;":' 'C'," 1.- +- en ,,'e -,0" n r,'" Iq

.-"-"'~vl;""'l"·--·.0- v Jo..~ .L .t..JVé.)V ~;9

- N~ totaJ.e invullil1J an cOYlt:rolo V~~ he"t proco3-vl]rb~al \lordt dit

~oo~ do VOO}~~j.ttor E~n ~c loC_e!~ -V~~l het ~3tc8buroall 011dort~3~Clld~

- rl .\ ; 11c;1 0 -~ t e \1 O~:'d ~~ n cltJ f:;t 2::1 OU~.; -i- cl(~ v e~:~; (;;:;0 lè. 0 1)2.~·:~~::";!1 e n 110 't !Jroe (:1s...

v C ~·t"l;c;..:.1 J. t en ;:;;;~) e (l"i...:7~) -~. ~ a fL;C ~/ oc ~.~: r.lo.-:.':..:t"r..e ~i ho 0 ~"\l f:;1:Î-)~ -1J1..~ -;::'t:~~,U , j) &.J~~ IJ

o~!or{)].'c~n·~:i;1~i--:·t);-;l1-(;o~;_~-i;'-'-t"o~~ c:~() t~.~~d.k vc.n hot st0rJb-tÀ:"1.~,'l,l~1l
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U Kopic-opro~pinGen. waarvan
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aa n t ek en á n g e :r11ij,s t 2),-~ .t.j.\·~
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van

Na s~cmming invullen. Door voorzitter tijdens
lé:>tcr:HTllng D,:!.,a::'t te h o ud en ,

-,-~~-.--_._,---~--~---..--~-~,-_.._----.,......;~- ._-----
1:;

ijdens de st?mmin~ ingebrachte bezwardn en opmerkingen hieromtrent
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';,' \H'~~)~'.lj-.J'<;(? st,;::\onrea,u zie: nrtil-:clea 2"1 t/m 39 Uitvo.::rinr;;c;bcslu.it arc , 39 d er do lid.
.i v e rk av oL'i n g e we t 1951i- ....

lT het innakkcn ~~n'de diver;~ bescheiden zie dG punten W en X,van hat Proc~a-v~rbaal.



F',ui 1verkavel!,,-g'

1 lange tafe1 1 zitplaatsen voor minstens 6 à 7 personen

set van 3 stemhokjes elk met 2 rode potloden(+ reserve potloden)

1 nUf.18!.'2. tor

1 cq 2 stempels met handtekening voorzitter hoofdstembureau

kantoorbenodigdheden: po~loden, pennen, etc.

stempel "o nb r-u.i kb a.ar " + s t empe Lku s ae n

of meer borden "s t embuz-eau " met richtingspijlen

stembus Qet slot en sleutel

voldoende sto2len ± 15 stuks

verpakkingsmateriaal + zegels + etiketten + en~eloppen.

bord, waarop aangegeven kan worden dat stemming is verdaagd cg

",oslaten

en de volgende stukken:

Rui Lve r-kav e Linr-swe t me t w\iziging en Algemene Naatregel van Dffituur

Proces-verbaal + 2 afdruk~en

'l'ur f Lije t en cq Schrapl\;sten Cr)'
Lijst van stemgerechtigden

Stembiljetten ~et kopie-oproepingen

Blanco stembiljetten zonder kopie o?roeping t.b.v. vergissingen

Afschriften van schriftelijke berichten van volmachten.
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