
RAAD VAN STATE

Onderwerp

No.

'S-GRAVENHAGE,

Tel. 638935*, Binnenhof 1

9 december 1964.

Verzoeke bij het antwoord datum en

nummer van deze brief aan te halen

Aan

Zeer geachte Heer van Ommen Kloeke,

Hierbij zend ik U terug het advies van de

Vereniging van Nederlandse Gemeenten met 5 fotoIS.

Voor de verleende inzage moge ik U hartelijk

dank zeggen.

Hoogachtend,

de Hoogedelgestrenge Heer

MroDr. W.K.J.Jovan Ommen Kloeke,

® 317773*







KO]

------. ..._--

-----._----

~---------

.._-_._------

-----._-.-

---

--"--- ~.- .._-_.._._--

--'-'---

----_.-

------------tdJ

- ........_--
-------

--------.

--

-----

------"';'._.1_.,
1\ 1

-----

----

--._-

lvl----------

-~---'-

--------------t:))i"!'.I'

(!trl"el;ll,

!\j·'llllI,(h.

--"--'~~"1
t';;:dl

-----t11

----

\.\ .n.

f.)J ' !:ij
._-~, ----

Partij
\,1Il de
Arheicl

IQ),

--------------'-.-

----

tij

-----~]

K\.l'.



1;] [,,~'J h:J ~
r;:Jl K:] L~ tr5J t'!J IJ

!(] f]] ?::il f(Jj :t1J I
t:î :::51 t'~ R:] t~ tC:!J DJ In [)! [eB ij

o 'i'~;l

~:ï !J] K:"A [~ K'J ,iiJ lW ~"-·dl

:;Jj C:~ !Jl n fJi D1 1
[] r.:ï r:l1 f1\

1:1
Di p ;:w.tl

t] n n 1'] :.:11 lJ! 1,1 riJ f:li ~:Jl t
[] kj 1] t~ D :.J1 DJ KJ! rdl l] !di

!1
[J]

IJ

[~ ~~ g ::r g':lJ Kj! 1?'il II1:j, KJ rj ~,:,,!;

L,~ [~ (;1 [)] rl1 Kj] .:N rF DJ tJI [di 1:J) I
r:11

Ire. v-···~ bi! [~ [::J K,1 [dr " \:}j KJ [:TI

11

b<:':i L>~,;

K)) &] KJ ~:E !'::li [] ::2 [dl DJ ui [}1 (':ij

~i;:] cr" tdl n n rJ] '!
r:~ Dl l:J: Di t:J: r;] i

11

t:] ï] F':'I, o [2 R:Jl bt II
li.,
h

t:'~ t~ r.JI f\'G. g L?l [;;/ ~:?J
I1

dl

[Jj U KJ [li [j :)1 rJl LA Dl Dl ~
,ç.~~ K:î n ('1J Dj , ~dJ tdl n DJ 6;1

u [j tJ h:11 tJl DJ t~j L'Jl J;:"i::.

hJJ

LB [)1 [l1 !:] 1:] ['1J [J. Wl LA (21 Di
~'O;"~

[:)1 t] [] g 1.51 r] f::~ KlJ o
KJ [:1 KJ &:.1 KJ C o bJ]

c





VERENIGINGVAN NEDERLANDSEGEM::EENTEN

r I

Aan Zijne Excellentie

Afschrih de Hinister van Binnenlandse Zaken

te

;'."1C\'I,· I : «s=Gravenhage.

L ~

Uw kenmerk

afd.1L B .no. B64/
Ul587

Uw brief Van

2 juli 1964
0.... ke" .. "rk

5035

'm-GRAVENHAGE, Paleisstraat 5, Tel. 184550

Datum 20 juli 1964

Onderwerp: Wïjziging Kf.e swe t en Gemeen t ewe t ,

BijL:

Ter beantwoording van Uw bovenvermelde brief berichten

i~ij U zeer erkentelijk te zijn voor de ons geboden gelegen

heid een oordeel uit te spreken over het voor-ontwerp van

wet tot wijziging van de Kieswet en de gemeentewete Deze ge=

legenheid mogen wij tevens benutten om U te doen weten dat

men bij het overleg dat wij over deze aangelegenheid met ge

meentelijke vertegenwoordigers hebben gehad, veel waardering

heeft geuit voor de wijze waarop en de mate waarin aan de van

gemeentelijke zijde aan Uw departement ceqó aan de Kiesraad

kenbaar gemaakte wensen is tegemoet gekomen. Dit overleg heeft

plaats ~evonden in een tweetal op 27 mei en 23 juni jl. ge

houden besprekingen, waaraan ook door een vertegenwoordiging

van de Kiesraad werd deelgenom~no Deze besprekingen hebben

een ~itvoerige en z~er waardevolle gedachtenwisselingomtrent

deze materie mogelijk gema~<t, in het bijzonder met betrekking

tot de stemmachine.

Ten a.arrz Len van het ons toegezonden voor-ontw'erp mogen

i'lij het volgende opmerken, waarbij wij "ons bepalen tot de be

lan~rijkste punten uit de discussies.

Artikel



Art i'<:el B 3 2 vierde lid.

rlededeling van de reden van uitslui tin{; Va.J.1. het kies

recht wordt - terecht - niet voorgeschreven. Het zou naar

onze mening nuttig kunnen zijn, wa.nn e e r' in de memorie van

toelichting alsnog w e r-d aangetekend, dat het vermelden van

de reden van uitsluiting in het door de burgemeester te zen~

den bericht in sommic;e ge.vallen beter ac h-t ez-we ge kan b Lä j ve n ,

dat do vermeldi~g van de reden hier niet nodig lijkt~ doch

dat er geen bezwaar te~en bestaat, dat de burgemeester de

ui tgeslotene desgevrae ..gd inlicht omtrent de reden van ui t

sluiting"

ArtiJcel G 11 2 . eerste lid.

Het verdient aanbeveling dat geen namen of' aanduidin

Gen worden gebezigd welke afwijken van~ c.q. in strijd zijn

met de personalia blijkend uit het bevolkingsregister.

Artikel G 11, tweede lid? laatste volzin.

Duide1i,jkheidshalve zou tussen "kan" en "het w o or-d "

kun ....n e n worden ingevoegd: "in plaats van het woord ~mejuf

frouw~ of een afkorting van dat woord".

Artikel G 14, eerste lido

In de p r-a.k t Ljk is de wenselijkheid gebleken van de in

voeging (achter het wo or d Il p l a a t s v e r v a n g e r ll) van de passage:

"dan wel ten behoeve van de politieke groepering". In de wet

zou eventueel kunnen worden volstaan met de verplichting tot

storting van de som ten behoeve van de candidatenlijst. Bij

Algemene maatregel van bestuur zou dan desgewenst een nadere

detaillering kunnen worden gegeven (art. G 16).

Ten aanzien van de toe te voegen volzin mer-k en wij op,

dat, naar ons uit mededelingen van gemeentelijke zijde is

:~eblelcen, het criterium "b ove n- een lij st, wa.a.r-a.an een of

meer plaatsen werden toegekend" geheel in overeenstemming

wordt geacht met de gedachte die aan het voorschrijven van

storting van een waarborgsom ten grondslag Ld.g t, t 0 w ; het

eni<':;ermate teGengaan van het opduiken van allerlei splinter

partijen.

Artikel



Artil~el I 1 ~

In het overleg is wederom gevraagd of er niet een. vaste

relatie kan komen van de dagen van verkiezin3 en candidaat-

stelling ten opzichte van Pasen~ Wij mogen hier volstaan met

een verwijzing naar ons schrijven van 19 juli 1962, no~3l97,

wa ar-me de l:lij Uw brief van 1 mei 1962 af'd , B.D. ,noaB62/757,

hehben beant\IToord.

Artikel I 6, tweede lid.

In v or e rrvea-me Ld overleg hebben de gemeentelijlee des

ku.nd Lg e n unaniem ui tin{s gegeven aan hun erkentelijkheid voor

de hier voorgestelde zeer praktische oplossingo

De st ellL'Uachine G

1fij mogen onze be s ch ouwf.ng en ten aanzien van de stem

machine aanvanGen met de opmerking, dat het openen van de

mOi!,elij'\:.heid tot iet gebruik van stem:!l~chines in deze tijd van

mechanisatiè en automatisering valt toe te juichen. De tiwe e

direct in het oog springende voordelen die van het gebruik

van stemmachines zi,jn te ve r-wac h't en , zijn~

a. de kans op het maleen van :fouten door de kiezer wo r-d t ge

ringer; de k.iezer kan niet, zoals bij gebruik van een s t.e.n 

biljet, door aanwijzing van üwe e of'<me e r- candidaten of door

a a nd.u Ld Ln geri b ewe r-k en dat zijn stem on,,:\eldig ;is; wil hij geen

candidaat aanwijzen of slaagt hij daarin naar zijn mening

.niet snel genoeg of in het geheell1.iet, dan zal hij, "Til hij

tenminste n'iet zonder meer de s t ernruac h i.n.e verlaten, een blanco

stem (moeten) uitbrengen; mede }':tierdoor bestaat dq'kans dat het

aantal blanco-stemmen zal stijgen;

~ de vaststelling van de uitsla~ van de verkiezin~en zal

'minder tijd vergen; hierbij verdient het echter de aandacht?

dat een bepaald totaal eerst kan worden vastgesteld, wanneer

de laatste daarin te begrijpen uitslag is bekend gewordeno

Naar O~Ze mening di~t als volstrekte eis te worden gesteld,

dat één stemmachine zal blijken eenzelfde capaciteit te hebben

als vier stemhokjes. An.ders zullen de kiezers op de "spitsuren"

genoodzaakt 1\Torden meer of' minder langdurig in de rij te staan?
"

hetgeen on.a.arrva o.r-db aa r- moet "lorden geaQ~t. Dit punt :-.:.le:Tt te

meer, nu verscheide~e gemeentebesturen met het oog op de kosten

cn



tal s tO::1:')l.l.reaus wen s e n te b opo r-k e n ~ \vö.2rt oe cle voorges t 21. de

wijz.l~in~ V2n arti~el E 2 mede de gelegelDleid zal bieden.

\l:l,i "loGen ons verder de v oLgon.do opillerL:inr;en van nin of

meer tech~ische aard veroorloven:

~ de vro.a.,; is gerezen of de e trerntrac h Lne van het onlangs l.?ier

.c~ec1craoastreerd.e type nie t te h o o g is; de li jsttre\::;:.ers staan

boven oo.rh o oyt e ; dit beuoeili .j!ct het instellen van de machine ~

in het bi,j z on.d e r- voor kleine men s e n en gebrekkigen;

b. van de gedemonstreerde stemnachine gaat - na instelling door

de 1dezer .- het Larnp j e b.r an.de n ; in geval van onjuiste instel

ling gaat het Lanp j e daarna we e r- uit. Te verwachten Ls , dat

dit niet steeds zal worden opgenerkt; het lijkt daarom beter

dat het' lampje alleen bij een juiste instelling gaat bra~den;

~v e r-med e n dient te wor-don , dat het bepalen .v an de k e u z e ge

p2~..r-d ga8.t met klik.~eluiden~ aan de hand waa.r-vari van buitenaf

mi n of ;aeer zou kunnen worden nage,:;aan we Lk e keuze de lciezer

hoeL't gedaan; de stemming zou dan niet meer helemaal geheim

zijn; wel wenselijk is op zich een n&:kensysteem of iets der

,~el ij1::.s ter vergei'1ak!celijking van een juiste i.nstelling;

d. het overhalen van de hefboom van de gedemonstreerde stem

machine gaat te zwaa r voor bejaarden en gebrekkigen; wellicht

is het ook beter, dat de hefboom van voor naar achteren (of

o:n,;ekeerd) moe t wor-de n bewogen dan van rechts naar Lä.nk s (of

om.:;e1<:eerd) ;

~ wanneer er, afgezie~ van de totaal-teller~ een telwerk niet

.functioneert~ wordt dit niet gesignaleerd; ingeval van ontdek

king bij de vaststelling van de uitslag na afloop van de stem

ming zit men met de moeilijkheden; blijft ontdekking achter

wege (hetgeen heel goed mogelijk is omdat van veel telwerken

ni.et valt te zeggen of zij in de nulstand zijn blijven sta~~

omdat zij niet functioneerden dan wel omdat op de betreffende

candidant geen stem we r d uitgebracht) 1 dan wo r-d t er een on

juist (te hoog) aantal blanco-stemmen v~rkregen;

f. de gedemonstreerde stemmachine is zeer volumineus; er zal

dus



d us veel o"Js.la::;ruimte z Lj vi vereist; n.anr onze me n i.ng zou :;e

stre3fd dienen te worden naar een veel kleiner~ liefst onder

een .f La uwe ;1.oek op een tafel te plaatsen t ab ee.u , waar de :·:ie

zer b ove n op Jean ';c:Ljkell (zie o ok PU;l.t a).

Aan de financiële zijde van deze aangelegenheid is tij

dens voX'o:1.è,)edoelde b e s or-etc i.n-re n uitgebreid aandacht geschonken.

De C 0:1cl1151e 'was dat s ook al is een n auwk e ur-Lvre calculatie op'

dit o~enblik niet te maken, het in ieder geval wel vaststaat,

dat de ge~eenten die tot het gebruik van steillmac~ines zullen

ov er-g-a an i voor een b e p a a Ld e Lf. jIc niet te ve r-wa az-Loz eri investe

ring staan. -;Ielis"\vaar kan ge"\'lezen worden op enkele besparingen

(drl.l1-:Herk, stembussen, stemhokjes, enz.), doch daar staan extra

~osten wezens onder~oud, opslag en vervoer tegenover. Gelet op

de snelle voortschri,iding van de techniek moet voorts wor-d e n

verwacht, dat het begintype van de stemmachine na betre~<elijk

l t or t e tijd niet meer zal voldoen, omdat men dan hogere eisen

zal stellen. In verband hiermede zal de termijn van afschrijving

ten hoogste 15 jaar mogen zijn. Al met al mag wel geconcludeerd

worden dat invoering van de stem~achine voor het gemeentelijk

budget een extra-last van betekenis zal zijn. Verder kan wor

den ~econstateerd, dat een van de hiervoor genoemde winstpunten~

t.w. het eerder op de avond van .de verkiezingsdag bekend worden

van de ver1c.iezingsui 't s La g e n , een z a.a x is die op landelijk ni

veau verre de meeste aandacht trekt, en op plaatselijk niveau

'.'1einig interesse geniet. Het betrekking tot het andere reeds

~enoemde winstpunt, t.w. het verkleinen v~n de kans op on

juistheden in de verkiezingsuitslagen, kan worden opzeme r-k t ,

dat onrev,elmatigheden in de verkiezingsuitslagen op het lande

lijk erf' verre de meeste opschudding hebben teweeg gebracht.

Gegeven dus de omstandigheid, dat de belangen bij het

gebruik van stemmachines voor het overgrote deel andere dan

geJ~leenteli,jke belangen zijn, ligt het voor de hand dat de animo

om zich·voor dit doel een f'inanciëel offer te getroosten, bij

de gemeentebesturen niet g'root zal zijn. Die animo zou stellig

'-;::unnen wor-d e n vergroot 1 wa-rrie e r- van rijkswege een ru'i>me bi j.,.

dra~e zou worden verleend in de kosten der machines. In d~~

-V:erband'
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verba~d verdient het nog de a~ndachty dat de uitgaven die de

(~c;neonten doen ter za'ce van de verkiezingen~ globaal gezien

slechts voor een. derde deel s t r-eklce n i'1. het gemeentebelang

en voor het overige het belwlg' van het rijk en de provincie

dienen. Terloops moge er hierbij nog op worden gewezen, dat

de investering ook in nationaal verbarid gezien allerminst

{','erinc; is.

Wij mog e n onze be s c houw Ln g-en ten aanzien van de stem·

machine b e s Lu i ten met enkele opmerkingen omtrent de sociaal

psychologische zijde van deze zaak, en wel~

~ de omvanG van de machine zal bij veel oudere en ee~vo~dige

mensen een schrikeffect te weeg brengen, met het gevolg dat

er fouten wo r-d e n gemaakt die anders achterwege zouden zijn ge

bleven; voorts zal er in meer. gevallen hulp dienen te worden

verleend y hetgeen tot tijdverlies zal leiden; bij de conven

tionele wijze van stemmen daarentegen heeft de kiezer het

stembiljet volledig in zijn macht;

·È..:.,\het vinden van de candidaat van zijn keuze op het stem

biljet is zeker niet moeilijker dan bij gebruik van de

stemmachine;

c. de kans op file-vorming (zie hiervoor); sommige kiezers

zullen dan geneigd zijn niet de tijd te nemen die zij voor

het instellen enz. van de machine eigenlijk nodig hebben,doch

met een niet correcte instelling' genoegen nemen, dan wel c;e-
I ,

heel onverrichterzake heen gaan; een zeker onbehagen bij de

kiezer zal zulks uiteraard met zich brengen;

d. gevreesd moet worden, dat het gebruik van stemmachines

de animo om zitting te nemen in een stembureau niet zal ver-

g'roten.

Arti~<el I 24 0

Het wil o~s als juist voorkomen,dat de raad de gelegen

heid heeft te bepalen of in de gemeente ste~nachines zullen

worden gebruikt. Het budgetrecht zou de raad trow1ens ook

wel een stem in het kapittel geven. Minder juist lijkt het ons

echter toe,dat de raad in eerste aanleg wordt belast met het

aanwijzen van de stembureaus wa ar' een stemmachine zal wor-d e n

geplaatst~



ge-pla.tst. Deze a anwtl j z Ln rç 1i~t naar onze mening meer op de

weg van burgemeester en wethouders •

.ArtE::e1 I 25.

Het li.i1:t in overeenstem:ning met de vormgeving van andere

'b e p a Ld.ng e n van de Kieswet ~ wazm e e r' de in het eerste lid onder

a. tot en met f", opgenomen voorschriften zouden b e g Lnrre n met

een kleine letter en niet met een hoofdletter.

Onder e wordt ten aanzien van de in een afsluitbare ruimte

~ep1aatste telwerken niet -voor~eschreven~ dat zij van de blliten

zijde niet zichtbaar mog~n zijn. Wel zal het vereiste van mi

nisteri~le goedkeuring kunnen verhinderen, dat stemmachines

met w e L van G.e bui 't en zL j d.e ziciltbare tellers in gebruik komen

en "can voorts we LlLc h t een beroep w o r-dori gedaan op punt at doch

het liJ';;:t bete,r9 dat dit punt ui tdru!cke1ijk wor d t geregeld.

Van het a~n het slot van punt e bedoelde t.e Lwe r-k w o r-d b

niet gezeg'd~ çl.at het zich eveneens in de eerder genoemde af-

sluitbare ruimte dient te bevinden.

Artikelen I J1 en I J2 (oud I 26 en I 27).

Bi,j het glcvoerde overleg bleek men niet enthousiast te

zijn over de voorgestelde regeling der werkzaamheden. In het

bijzonder beltlisterden wij critische geluiden ten aanzien van

de nieuwe taak van het derde stembureau-lid, omschreven in

artikel J: J2. De kans fouten te maleen bij het z.g. lIturvenil

van de in de stembus gestoken stembiljetten is groot. Bet

verschijnsel zal zich gemakkeliJ.k kunnen voordoe11 9 dat stem

bureaus "\va8.r tot dusverre zonder het toepassen van "correcties"

een sluitend geheel werd v'e r-kr-e g en , bij de n Le uwe r-eg e Lä.n g

voor verschillen komen te staan 9 waardoor de verleiding zou

kunnen ontstaan de lijst kloppend te maken. De remedie zou

aldus erger kunnen zijn dan de lcwaa L;

Bij het derde lid van artikel I Jl is de opmerking ge-

ma ak t 9 d a t, nu hier wordt gesproken van "h e t tiw e e de lid van het

stembureau" ~ wel eens beslissende betekenis zou kunnen w or-de n

toegekend aan de vol~orde van benoeming 9 bedoeld in het tweede

lid van artikel I 12 (oud~ I IJ). Een dipcussie hierover kan

vermeden



ve r-med e n wo r-d o n door h.arrdh av Lnsr van de thans bestaande tekst ~

eventueel met de toevoer;in.'~: ilhi(~r::.-'-a :c;crwemd 'het tweede lid IH

In het zevende lid var. <.trtikel I 31 zou de opmerkinG dat

eigenlijk ner~ens wordt vast~elegd dat de kiezer slechts cee

maal tot het :,,;cbrl.Ülc van de a t ernma c h Ln e wordt toe{';ela·tcn, kun-

. n e n wo r-d o n 0-1 tzenuwd wann e e r- ui, trlrul;::J[el ijk zou wo r d e n t'~es.9roJ[en

van "Ire t e e mua aL <:,;ebruiken van de machine 11 o

Artikel I'36~ tweede lid.

Wij vrage~ ons a~ of het hier voorgeschreven teru~bren~cn

van de ma c h Ln e in de l)ei?;in[·;tand impliceert het ongedaan malce n

va:'], het .i n ~,;ereRcl'áejd br-e n g o n van de machine voor gebru:U::' 9 20-

als onschrcven in a.r-t Lk.e L I 31, zevende L'i d , laatste v o Lzi n,

BrJ C7e~)rui': van een ma c h i.n e van ]'](~t type dat on Lari.r s ;lier _-:;e-

clemon s t.r-e e r-d ",c~rd zou de l:w.fboom die na de druk op de knop is

vri. j ;g-e·~o:11el1. en eventueel door de ~cie z e r- werd overgehaald 9 weer ~

eventueel na terugbrenging' in de oude toestand, verGrendeld

mo o tea j~i jn. ~'10chten zich hier technische problemen voordoen ~

clan :601.1 gedacht kunnen wo r-d e n aan een (fictieve) blanco stem;

bij de vaststelling van de uitsla~ zou dàn een Qorrectie die

ll9n plaats te vinden3

Artikel I LU. (oud I 37).

Wïj krijgen de indruk dat voor de drie sloten 9 bedoelè.

in artikel 25 9 eerste lid? onder f 9 dezelfde sleutel zal wor~

den. gebruikt. Uitgaande van de gedar:hte dat het aanbeveling

kan verdienen dat het stembureau zich niet occupeert met het

slui ten van het b e d Le n i.n.g-s p arre e L, doch dat di t we r-k wo r-d t OV8r

gelaten aan het personeel dat met het transport van de machine

n a a.r' en van het stembureau is belast 9 lijkt het ons ge1venst 9

dat voor het slot van het bedieningspaneel een andere sleutel

wordt gebezigd dan voor de ovorige trwe e sloten. Het evenbe

doelde personeel is anders in de gelegenheid wijzigingen in de

stand van de telwerken aan te brengenD De taak? welke artikel

L 13 aan de burgemeester ople~t9 zou daurdoor onnodiff kunnen

worden verzwaard.

Artikel ,T 180

Onze a a nd a.c u t is erop :',;evesti(;d dat het a arib e ve Ld.ng z o u

vcrdienen~ d~t een kiezer die in het bezit is van een kiezers-

1 egi t imc-1.tie-:.
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legitimatiekaart. zijn stem kan uitbrehgen in ieder wille

keurig stembureau~ De voordelen daarvan zijn de volgende:

a. het besluit tot aamvijzing (art~ J 18. eerste lid) kan

~chterwege blijv~n;

~ de openbare kennisgeving, bedoeld in art. J 18, tweede

lid, is niet meer vereist;

~ het opmaken van de adressenlijst, genoemd in art~ J 18,

derde lid, komt te vervallen;

d. de kiezer kan zich tot het dichtstbijzijnde stembureau

wenden en loopt niet de kans naar e~n veraf gelegen stem

bureau te worden verwezen~

Q

Het zal, bij aanvaarding v8;n de hier gedane sugge~tie,

waartegen wij tot dusver geen bezwaren vernomen hebben, uiter

aard nodig zijn dat aan elk stembureau een formulier model

J. 20 wordt verstrekt.

Artikel IC 1 - IC 18.

Ten aanzien van het stemmen bij volmacht moge in het

algemeen worden opgemerkt, dat ons gebleken is dat ~en bij

de gemeenten weinig gelukkig is met de bestaande "regel~ng.
, -

Met name de toepassing van de onderscheiden bepalingen, welke

de mogelijkheid beperken om bij volmacht te s~emmen, le~ert

steeds weer problemen op, in het bijzonder voor wat betreft

de controle"

Artikel IC I. t'veede lid.

Het het laten vervallen van de zinsnede: "dan wel indien

hij gebruik kan m~<en van de regeling voor het stemmen in een

andere gemeenteil , zou de pr~<tijk z.eer gediend zijn. Veel ver

zoeken om bij volmacht te mogen stemmen m~eten thans worden

a.f'g-ewe z en omdat als reden is vermeld het verblijf in ef'..Q. met
, ,

hame genoemde, gemeente. Wordt in het verzoek een minder ge-

preciseerde reden genoemd, hetzij toevallig. hetzij omdat de

verzoeker de finesses van deze wetsbepaling kent, dan zal in

de regel imvilliging van het verzoek p Laa.t ev Lnden , Het schijnt

derhalve niet te gewaagd te veronders'ellen dat het dikwijls

de argeloze kiezer zal zijn die zijn verzoek om deze reden

a f'g ewe z en ziet" Het li'jkt daarom beter. dat de kiezer wordt

vrijgelaten
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vrijgelaten in de keuze 0:'.1 l1etzi:i bij 'v o Lrn a.o h b te s t e m.ae n

hetzij in een. arrde r-e ge:'leente te st e-n.ne::; , \,;ra';'11e(~r l1.ij d a a r-»

toe in de :"!,'elege~1.heid denkt te z ij n , '.Hj te'·-enen ::lieri))_J a ari ,

dat bet ste~nen in een andere gemeente veelvuldig bezwaren

blij~:t op te leveren ten aanzien van militairen? o s a , doordat

de mi 1.i tair nie t zelden op de dag van de ver1,iezin'; in e811.

andere gemeente verblijFt dan die van zijn eerder opgegeven

standplaats. Van b e Lari g bij dit punt is? dat door d e verla";ing

van de '.desgerecl1tigde leG:fti.jd het aantal kies(';erec~ltif!;de

mili tairen Ln actieve dienst niet onbelangrijk zal 't o e u.e.ue n 0

Artikel K l~.

Een meer waarborgen gevende regeling voor het geval dat

de v o Lmac h't g e ve r- niet kan 't ec e n e n , lijJ.ct r;ewenst. J:en verbod

om onder deze oDstall.digheden een volmacht te verleaen zal het

p La a ü s e n v an een valse h.arid t e tce n.Ln.v in de hand ,-:er'~en. :'1ell .i cn f

Z011 d a ar-om eerder gedacht kunnen worden aan het vrar;e:1. v a.n C':;l1.

ondertekende v e r-lc La r Lrr.j van e e n andere k t.ez e r , b o ve s t i..;encle

d a i; de ]':iezer de we ns heeft te Icenrie n '{~e n;even door de ;:,:e~!1aC;l

~igde zijn s t e:u te vrLl..' en laten ui t.b r e n-ren en. dat c~e Jd.8z,cr

om in d i.n ver':larii1{j te vermelden redenen niet J-::an te":e'1.en"

Artikel K 5"

Bi,j de n Le uw e r-e w o onv o r-me n 9 zoal s bv , be jaardcJ:loorcle:1.,

k ari llet van m.i n of me o r' toevalli.,,:e omstandigheden aflla::'l(;en)

of er s p r alc e is van éé:l adres voor ~1.0t GeJ:l(~.le c oup Le x dan Hel

var. een adres voor e Lk e wooneenheid afzonderlijk. Van toeval-

lige omstaadigb.eden kan het dus a f h arrg-e n o f' een kiezer hu.Ls-.

,genoten 9 .als hier b e d o e Ld , heeft. Ni.i mogen d a a.r-orn de vraag

opwerpen~ of hier niet enige verruimin~ geboden kan wordeno

Verruiming zou voorts verkregen worden wanneer voor de

verkiezin~en van de Tweede Kamer en van de Provinciale Staten

de mor..,;elij:-::heid zou wo r-do n geopend, dat de p'emac II ti c'de
I..~ •.)

stemt

in de gemeente 9 wa.ar' hij zelf Ln hErt kiezersregister is op(;e·

n oiue n t bi,i de verkiezi.ag van de Provinciale Sta ten zou die :,;e

in e e rrt e dan. in dezelfde provincie dienen te liggen. Alleen-

wonende
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wonende k i.e z c r-a wier als geJ:lac~ltigde aan te ivijzen f amd.L'i.e «

leden anders dan in een naburi~e gemeente wonen, zouden dan

niet op het bezwaar stuiten, dat de ~e~achticde zich het in

conveni~nt van een reis naar de woonp1aat~ van de kiezer

vol~8c~t~ever zal moeten getroosten. Hetzelfde geldt voor

k Lc z e r s wi.o r- f a.u.i Ld.e veraf' woont e~l die be zwa ar' b.e b b e n te;;e:1.

het ~::a'c:,.'.tic;en van ]~uis'?;enoten.

Een nog verder strekkende verrUi):ling zou Icurm eri wo r-d e n.

bereikt, ivaL'leCr ria a s t de reeds :?;enoemden als ge;:J.Rchti,C{de zou

kunnen i'fo:rden aan;:;e\'l'eZe,~l elke ),;:iezer uit het' s te:i1distr:i.c t waar

toe de k i.e z o r- be~loort d.ie bij v o Lma.c h t zou w Ll.Le n s t.or.une a ,

Artikel l~ 8 "

De vr-aaz n is gerezen of' de mededeling bedoeld in het derde

11(:, ter bo sp ar Ln g van werk niet 2.c',teri\'ege zou Icunrie n b Ld j vo n ,

1rlellic!lt zou kunnen w o r-d e n volstaan met een ui tdruk'(eli.f~e

mededeling op het fo~nulier door uiddcl waarvan het verzoek

moet w o r-d.e n ,?;edaa'1., dat alleen i t,,;cvn.l van niet-iui'lilli';ing

van het ver~o~( bericht zal worden ~ezonden.

Bij. het vierde lid mo~en wij ons de vraag veroorloveu,

of ,de reè,e71en die tot een buiten be~~andelin.g laten Icun ue n lei

d e ri , niet beter zouden kunnen w o r-clon verheven tot ?;ro'l('e:.'l voor

a:fwijzin~ van h0t verzoe~.

Arti'cel L 2 (oud I 3.3).

Een mogelijk wat stri~te uitle~ van het eerste lid zou

tot de conclusie lcurrn e n Lo Ld en , d a t bij ::.;ebrui'~ v ari e e n l:.<:',art=

re ';ister de niet geparareorr:io'~aart,j0s te:,oa:ne'rt r.iet de gepara~

'teerde ){.aartjes in e e n te ver'~eGele,è1. pak z oudon :'.1.oete',,';,rordc:,:

:;eslotefl. De p r-ac t d j k heeft er e ch t e r- b e h o et t e a a.n , .d.a t de

:1.iet-gepD.rafeerde kaartjes door de a.dmá.n i.s t r-a t Lo l:U1.1.:'O'1 ::or(}en

b eriu t , b Lj vo o r b e e Ld voor de c on t r o Lo teIl a arrz Ler; vu n L~.0 j.~.i_et

vo r-s c h erien h:iezers •

.Arti':el L 10.

;~é.\é.lr a.n a Lo gLe vo.n h o t vi')rcle lid van a.r t Lk o L L 8 (oud L 6)

lr.0/i:C 11 c on t r-oLo r-e n ,
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i l o t wo o r-d Iltec;elij':::ertijd" u.i t cie tweede volzin s Lar.f

teru,,; op 'let wo o r d 11 b e r s t orid " van. de eerste volzin .• :Je v o o r-»

die tocyoe,;L1..; 'voorziene :;eval niet v<,'.n toepassinG' is. ~~en

}clei'1.c redac tie'\.rij zirr,in'5 zon d o ze on e f:fenhe id Icurin e n C1ad-

strij'j<on.

Artikelen U I, U2 e~ U J.

V,Fl\\'U''';C ver8~1.1illel1.de !jOI'ICollten is er bij het mon.d e e

linre overleg onze a~ndacht op cevesti~d, dat de in deze

ii>rti:-::8len v o o rvre s o lrr-e ve n p r o c e dtrr-e zeer orrv anr-r-ä jJ: en i'1.{;o-.

'W";c~:':eld is. Sloc'1 t s ~'raiai."Ç' b e n.o e.nd o n wi~d:::eJ.en(le pr-o c e crur-e

:'..::' z on d e r- a s a Ls t.en t.Lc van de b~.1reaus ver 1ciezi:1..'','e::-l. ;Ji;jzo,-:.dere

\'1Ü,;ilen van arti':el U 2, t1'lCe(~e 1i(:, o n arti':el U J, eerste

1 Ld. Ter' acl s t r-uc t Le van. :l.ct, pleidooi voor verecllvOnclic;i::1.f,'

.v\::rd Ln herin~'lerill.,~ .~ebraclj.t~ d~:.:.t::~e wet van 22 april 19377

Staatsblad Jll, de b e p a.l Lrig e n v a n de gemeell.te\'lot op dit; pun t

hoert verea nv o ud Lgd ~ doch d a t bij de unificatie v an de :)ótreî

rende b e pa Ld.ng e n voor de 'l\.;eede Kamo r- ~ de Provi;cciale 3t".tcn

en. de {,;,e~lCenteraclei.1 ijl. de i'l .l951 v a s tg-e s t e Ld e Kiesl ..ret die

A'rtikel U l~, derde lid en vierde lid 4

Met het oog op de in arti~el D 2, eerste lid, voor
het

·~_():,1e::.:lrle passage llbe~1.oudens b ew.ij s van tegendeel ll zou naar

onrs e ':1Gnin i;" te prefereren. zijn wanneor het ui ttre'.;::sel uit het

'b()vol:>::ingsree,-ister zou d i.e n e n te getuigen "rl.a t de b o n o e.uc.o in

het b ev o Lk Ln.j s r-eg-Ls tie r- v'a.n (:e.,,-emeente is op:'?';enonen ll
0 l~et· over

de toelatin~ beslissende orga~n kan dan verder met behulp van

arti'ç:el D 2~ eerste lid, beoordelen, o.f er van \verkelijke w'oon

plaats kan worden gesproken.

Artikel ~~ 6 2 (oud,.X..1h

De voorgesteld~ vereonvoudi3in~ - die op zichzelf toe te

juichen is - zal h e t wel noodza:"elijl:: raak e n , dat de kiezer

er via de oproeT)ings'::aart en eventueel ó ok via andere mo d La op

wordt gewezen d~t de uitnodiging van de burgemeester om veraat-

woordin~ a~ te leG~en is komen t~ vervallen en dat
~ ... .
.tl~ IJ e ]·r:;Clier
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bewegin~.zijn ~e~blijven zal ~oeten toelichten.

Tabellen A en B.

Het is ons opg,evallen ~ dat de be namd nge n Noordbrabant 9

No or-dh oLl and en Zuidholland a:f'vijken van de in artikel 1 der

Pr-o vd.nc Lewe f gebezigde namen.

Artikel 4 t t''''eede lid 2 gemeentewet.

Bij ons is de vraag gerezen. 1 of het de bedoelil1.g is

dat het begrip n'lTer~elijke w oorrp La.a t s " wordt beheerst door

artP:el B 2 van de Kieswet. In bevestigend geval zou zuL:s

naar onze mening uitdrukkelijk dien.en te \'lorden geregeld

in de gemeentewet. In ontkennend geval lijkt het ter voor

koming van misverstand gewenst, dat daarover in de hemorie

van Toelichtin~ een e~cele opnerking wordt op~enomen.

Tenslotte berichten wij U, dat wij ~et op hoge prijs

z u Ll.e n stellen, warrne e r' ons te zijner tijd de gelegenheid

znl worden geboden. ook over een ontwerp tot wijzi~ing van

het Kiesbesluit en de daarbij behorende modellen o~s oordeei

kenbaar te maken.
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