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0 Introductie 
Dit rapport toont de een overzicht van de wijzigingen binnen het Enterprise Architect model zoals zij zijn 
doorgevoerd bij de uitwerking van de module Verkiezingen van de Burgerzakenmodules. Wijzigingen zijn 
gegroepeerd per keten use case. 
 

Voor de statussen van de diverse onderdelen geldt: 

 

Status Omschrijving Toelichting 

_nieuw Nieuw toegevoegde elementen in v4.1.0  

_gewijzigd Eerder gepubliceerde en gewijzigd in v4.1.0  Zowel oude als nieuwe tekst beschikbaar. Niet 

bij use cases 

_vervallen Eerder gepubliceerde en verwijderd in v4.1.0  

_vastgesteld Eerder gepubliceerde en niet gewijzigd in v.4.1.0 Gerelateerd aan gewijzigd element. 

Opgenomen om context aan te geven 

 
In de uiteindelijke publicatie zullen alle elementen de status “_vastgesteld” krijgen. 
Omdat deze release alleen betrekking heeft op de module Verkiezingen behouden alle niet geraakte 
producten versie nummer 4.0.0. 
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1 Module Verkiezingen 

 Algemeen 
 
Voor het uitwerken van de module Verkiezingen is v4.0.0 van de module gebruikt als startpunt. Daar 
waar nodig zijn bestaande KUCs gesplitst om een beter beeld te krijgen van de gewenste 
functionaliteiten. Deze paragraaf beschrijft op hoofdlijnen de wijzigingen. In de volgende paragrafen zal 
per use case verder ingezoomd worden. In de laatste paragraaf is toegelicht hoe omgegaan is met de 
bestaande Keten Test Cases van de module Verkiezingen. 
  

 
v4.1.0 (verkiezingen) 

 
Dit diagram toont de wijzigingen die zijn aangebracht in Module 13 Verkiezingen. 
 
Samengevat: 

• Uit de 'oude' KUC133 (Registreren nieuwe verkiezing) zijn een aantal alternatieve verlopen afgesplitst naar een aantal 
specifiekere use cases (KUC135, KUC136, KUC137, KUC139). KUC133 beschrijft nu het proces van registreren van een 
verkiezing. 

• Vanuit KUC132 zijn alternatieve verlopen verplaatst naar de nieuw ontstane KUC135 (Registreren stembureauleden) 

• Vanuit KUC134 zijn alternatieve verlopen afgesplitst naar KUC138 (Verwerken voorlopige verkiezingsuitslag). 

• Op KUC131 (Onderhouden kiesrecht) zijn wijzigingen aangebracht die o.a. een relatie met de termenlijst hebben. KUC131 
beperkt zich nu tot het registreren van het kiesrecht. Andere alternatieven zijn afgesplitst naar KUC136 

• <Out of Scope> KUC135 Importeren / Exporteren stemdistricten / bureaus vervallen / verwijderd 
 
Per KUC is een apart diagram met de voor die KUC specifiek gewijzigde elementen (termen, bedrijfsregels, etc) inzichtelijk 
gemaakt. 
 

MUC213 Onderhouden stamgegevens tbv 13 Verkiezingen Status: _nieuw 

Verkiezingen

(from 13 Verkiezingen)

KUC133 Registreren 

nieuwe verkiezing

(from 13 Verkiezingen)

KUC132 Onderhouden 

stemdistricten en -

bureaus

(from 13 Verkiezingen)

KUC139 Registreren 

aanduiding politieke 

groeperingen

(from 13 Verkiezingen)

KUC134 Verwerken 

verkiezingsuitslag

(from 13 Verkiezingen)

KUC135 Registreren en 

benoemen 

stembureauleden

(from 13 Verkiezingen)

KUC136 Onderhouden 

kiezersregister

(from 13 Verkiezingen)

KUC137 Controleren 

kandidatenlijsten

(from 13 Verkiezingen)

KUC138 Verwerken 

voorlopige 

verkiezingsuitslag

(from 20 Beheer)

MUC213 Onderhouden 

stamgegevens tbv 13 

Verkiezingen

(from 13 Verkiezingen)

KUC131 Onderhouden 

Kiesrecht
Dit diagram toont de wijzigingen die zijn 

aangebracht in Module 13 Verkiezingen.

Samengevat:

⦁ Uit de 'oude' KUC133 (Registreren nieuwe 

verkiezing) zijn een aantal alternatieve 

verlopen afgesplitst naar een aantal 

specifiekere use cases (KUC135, KUC136, 

KUC137, KUC139). KUC133 beschrijft nu het 

proces van registreren van een verkiezing.

⦁ Vanuit KUC132 zijn alternatieve verlopen 

verplaatst naar de nieuw ontstane KUC135 

(Registreren stembureauleden)

⦁ Vanuit KUC134 zijn alternatieve verlopen 

afgesplitst naar KUC138 (Verwerken 

voorlopige verkiezingsuitslag).

⦁ Op KUC131 (Onderhouden kiesrecht) zijn 

wijzigingen aangebracht die o.a. een relatie 

met de termenlijst hebben. KUC131 beperkt 

zich nu tot het registreren van het kiesrecht. 

Andere alternatieven zijn afgesplitst naar 

KUC136

⦁ <Out of Scope> KUC135 Importeren / 

Exporteren stemdistricten / bureaus 

vervallen / verwijderd

Per KUC is een apart diagram met de voor die KUC 

specifiek gewijzigde elementen (termen, 

bedrijfsregels, etc) inzichtelijk gemaakt.

OSV

(from 

Actors)

OSV en ROS als Actor 

worden niet meer gebruikt

Toelichting Koppelvlakken 

gewijzigd

ROS

(from 

Actors)

(from 13 Verkiezingen)

«Out of Scope»

KUC135 Importeren / 

Exporteren 

stemdistricten / bureaus  

(Out of Scope)

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»
«trace»

«trace»

Name:

Package:

Version:

Author:

v4.1.0 (verkiezingen)

v4.1.0 (verkiezingen)

1.0

Dennis Geluk
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MUC213 Onderhouden stamgegevens tbv 13 Verkiezingen Status: _nieuw 

Deze use case stelt de gebruiker in staat om stamgegevens tbv Verkiezingen te beheren. Te denken valt aan: 
 

• Campagne locaties / Verkiezingsborden 

• EU Landenlijst 

• Verkiezingsoorten (inclusief sturingparameters) 

• Kieskringen 

• Vergoedingen voor stembureauleden / tellers 

 
 

OSV Status: _vervallen 

Ondersteunende Software Verkiezingen 

 
 

ROS Status: _vervallen 

ROS is een onderdeel van BZM en geen eigen systeem waar een koppeling mee gemaakt moet worden. 
 
Register ongeldige stempassen. 
 
In dit register wordt bijgehouden welke stempassen ongeldig zijn verklaard. 
Dit wordt o.a. gevoed doordat een ingezetene in een gemeente wil briefstemmen. 

 

Note Status: Proposed 

Toelichting Koppelvlakken gewijzigd 

 
 

KUC131 Onderhouden Kiesrecht Status: _gewijzigd 

OUD 
Met deze use case kan een Behandelaar: 

• deelname kiesrecht voor verkiezing Europees Parlement zowel registeren als beëindigen. 

• Een persoon uitsluiten van het EU of NL kiesrecht op basis van een mededeling van de minister van Justitie of een 
mededeling van een EU lidstaat. 

• Een tijdelijk in het buitenland verblijvend persoon die nog wel ingezetene is van een gemeente registreren als 
briefstemmer (de gemeente meldt deze vervolgens aan bij de gemeente Den Haag). 

 
NIEUW 
Met deze use case kan een Behandelaar: 

• deelname kiesrecht voor verkiezing Europees Parlement zowel registeren als beëindigen. 

• Een persoon uitsluiten van het EU of NL kiesrecht op basis van een mededeling van de minister van Justitie of een 
mededeling van een EU lidstaat. 

• Een uitsluiting van een persoon voor het EU of NL kiesrecht beeindigen. 

 
 

KUC132 Onderhouden stemdistricten en -bureaus Status: _gewijzigd 

OUD: Met deze use case kan een Behandelaar de gemeente indelen in stemdistricten en stembureaus voor een verkiezing. 
 
NIEUW: Met deze use case kan een Behandelaar de gemeente (her)indelen in stemdistricten en stembureaus registreren 
voor een soort verkiezing. 



Definitief| Wijzigingen log v4.1.0| 13-07-2016 

 

 
  

 Confidentieel VNG, 2017 Pagina 6 van 49 

 
 
  

 
 

KUC133 Registreren nieuwe verkiezing Status: _gewijzigd 

OUD: 
Met deze use case kan een Behandelaar met behulp van OSV een nieuwe verkiezing voorbereiden en stempassen uitgeven en 
beheren. 
De use case biedt de volgende mogelijkheden: 

• Controleren kandidatenlijst 

• Onderhouden stembureaus en stembureauleden 

• Registreren politieke groeperingen 

• Onderhouden campagnelocaties 

• Uitgifte en onderhouden stempassen 

• Onderhouden verkiezingskalender 

  
 
NIEUW: 
Met deze use case kan de Behandelaar een (nieuwe) verkiezing registreren. 

 
 

KUC134 Verwerken verkiezingsuitslag Status: _gewijzigd 

OUD: 
Met deze use case kan een Behandelaar op basis van een verkiezingsuitslag de benoeming van een gekozen kandidaat 
registreren en in het geval van raadsleden de toelating als lid registreren en onderhouden. 
 
NIEUW: 
Met deze use case kan een Behandelaar op basis van een verkiezingsuitslag de benoeming van een gekozen kandidaat 
registreren onderhouden. 

 
 

KUC135 Importeren / Exporteren stemdistricten / bureaus  (Out of Scope) Status: _vervallen 

(Out of Scope) 
Met deze use case kan deBehandelaar de oude verdeling van stemdisricten / bureaus importen binnen het nieuwe BZM 
systeem of een aangemaakte verdeling exporteren. 
 
In principe gewenst voor de grotere gemeenten. (SH) 

 
 

KUC135 Registreren en benoemen stembureauleden Status: _nieuw 

Met deze use case kan een Behandelaar stembureauleden werven, registreren, benoemen en onderhouden.  

 
 

KUC136 Onderhouden kiezersregister Status: _nieuw 
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KUC136 Onderhouden kiezersregister Status: _nieuw 

Met deze use case kan een Behandelaar het kiezersregister onderhouden bij een verkiezing. 
De use case biedt de volgende mogelijkheden: 
1. Aanmaken kiezersbestand 
2. Onderhouden kiezersregister 
3. Aanmaken en printen register ongeldige stempassen (ROS) 
4. Aanmaken vervangende stempassen 
5. Registreren volmacht en aanmaken volmachtsbewijzen 
6. Registreren en aanmaken kiezerspassen 
7. Registreren briefstemmen 
 

 
 

KUC137 Controleren kandidatenlijsten Status: _nieuw 

Met deze use case kan een Behandelaar de voorlopige kandidatenlijsten bij een specifieke verkiezing van de gemeenteraad 
controleren 

 
 

KUC138 Verwerken voorlopige verkiezingsuitslag Status: _nieuw 

Met deze use case kan een Behandelaar de voorlopige verkiezingsuitslag op partijniveau verwerken en de aantallen ongeldige 
en blanco stemmen 

 
 

KUC139 Registreren aanduiding politieke groeperingen Status: _nieuw 

Met deze use case kan een Behandelaar een aanduiding politieke groepering registreren of schrappen. 
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 KUC131 Onderhouden kiesrecht 

 
KUC131 Onderhouden kiesrecht 

 
Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk 
te houden. 

 
 

KUC131 Onderhouden Kiesrecht Status: _gewijzigd 

BR-13-03 : Geen 

uitsluiting/deelname bij 

minderjarige

(from 13 Bedrijfsregels)

KUC131 Onderhouden Kiesrecht > KUC136 Onderhouden kiezersregister

(from 13 Verkiezingen)

KUC131 Onderhouden 

Kiesrecht

BR-13-13: 

Briefstemmen

(from 13 Bedrijfsregels)

Uitsluiting 

kiesrecht

(from U-Z)

Verkiezingen

Kiesgerechtigd 

persoon

(from I-L)

Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 

'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om 

het diagram overzichtelijk te houden.

Registratieverzoek 

briefstemmen

(from Q-T)

Kiesrechtgegevens

(from I-L)

Term Kiesrechtgegevens 

vervallen

Verzoekschrift 

briefstemmen

(from U-Z)

BRG-13-01: Registratie 

kiesrecht regels

(from 13 BR Groepen)

BR-13-13 verwijderd uit 

groep BRG-13-01

BR-13-03 Vervallen

13 Classes::

Kiesrechtregistratie

13 Classes::Verkiezing
Relatie tussen 

Kiesrechtregistratie en 

Verkiezing verwijderd

MRG-13-01: Registratie 

kiesrecht regels

(from 13 MR Groepen) MR-13-02: Melding 

uitsluiting kiesrecht

(from 13 Meldingregels)

MR-13-05: Melding registratie 

deelname dag kandidaatstelling

(from 13 Meldingregels)

MRG-13-01 en alle regels 

MR-13-02 & MR-13-05 

vervallen

0..1

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:

Package:

Version:

Author:

KUC131 Onderhouden kiesrecht

v4.1.0 (verkiezingen)

1.0

Rob den Hollander
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KUC131 Onderhouden Kiesrecht Status: _gewijzigd 

OUD 
Met deze use case kan een Behandelaar: 

• deelname kiesrecht voor verkiezing Europees Parlement zowel registeren als beëindigen. 

• Een persoon uitsluiten van het EU of NL kiesrecht op basis van een mededeling van de minister van Justitie of een 
mededeling van een EU lidstaat. 

• Een tijdelijk in het buitenland verblijvend persoon die nog wel ingezetene is van een gemeente registreren als 
briefstemmer (de gemeente meldt deze vervolgens aan bij de gemeente Den Haag). 

 
NIEUW 
Met deze use case kan een Behandelaar: 

• deelname kiesrecht voor verkiezing Europees Parlement zowel registeren als beëindigen. 

• Een persoon uitsluiten van het EU of NL kiesrecht op basis van een mededeling van de minister van Justitie of een 
mededeling van een EU lidstaat. 

• Een uitsluiting van een persoon voor het EU of NL kiesrecht beeindigen. 

 
 

Kiesrechtgegevens Status: _vervallen 

De gegevens welke vastgelegd worden / zijn die betrekking hebben op kiesrecht van een persoon. 

 
 

Uitsluiting kiesrecht Status: _gewijzigd 

OUD: Alle relevante gegevens benodigd om een uitsluiting van het Nederlands en Europees kiesrecht te registreren. 
 
NIEUW: Alle relevante gegevens benodigd om een uitsluiting van het Nederlands kiesrecht te registreren of te beëindigen, of 
de registratie van het Europees kiesrecht te beëindigen. 

 
 

MRG-13-01: Registratie kiesrecht regels Status: _vervallen 

Groepering van registratie kiesrecht regels.  
 
Kan vervallen 
Alle regels vervallen. 

 
 

MR-13-02: Melding uitsluiting kiesrecht Status: _vervallen 

Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan als persoon uitgesloten is voor EU kiesrecht en/of Nederlands 
kiesrecht. 
 
Kan vervallen: Deze regel lijkt niet meer van toepassing. BR-13-06 lijkt dit ook af te dekken. 

 
 

MR-13-05: Melding registratie deelname dag kandidaatstelling Status: _vervallen 

Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan wanneer Registratie deelname europees kiesrecht plaatsvindt na 
datum van de kandidaatstelling verkiezing EP (44 dagen voor verkiezingsdatum). 
 
Kan vervallen: Controle alleen in combinatie met eerstvolgende verkiezing mogelijk. 
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BRG-13-01: Registratie kiesrecht regels Status: _gewijzigd 

Groepering van registratie kiesrecht regels. 
 
Wijziging 
BR-13-13 Briefstemmen verwijderd uit groep (--> KUC136) 
BR-13-03 Minderjarige vervallen 

 
 

BR-13-03 : Geen uitsluiting/deelname bij minderjarige Status: _vervallen 

Registeren deelname EU kiesrecht of uitsluiting NL/EU kiesrecht mag niet vastgelegd worden bij minderjarige (zie BR-00-03) 
persoon. 
 
Vervallen: De leeftijd van 18 jaar kan feitelijk zonder verkiezing niet gecontroleerd worden. 

 
Notities: 

• Relatie tussen Kiesrechtregistratie en Verkiezing verwijderd 

• Termen: Registratieverzoek briefstemmen, Verzoekschrift briefstemmen, Kiesgerechtigd persoon & 
BR-13-13: Briefstemmen verplaatst van KUC131 Onderhouden Kiesrecht naar KUC136 Onderhouden 
kiezersregister 

• BR-13-13 verwijderd uit groep BRG-13-01 

• BR-13-03 Vervallen 

• MRG-13-01 en alle regels MR-13-02 & MR-13-05 vervallen 
 
 

 KUC132 Onderhouden stemdistricten en -bureaus 

 
KUC132 Onderhouden stemdistricten en -bureaus 

 
Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk 
te houden. 
 

 

KUC132 Onderhouden stemdistricten en -bureaus Status: _gewijzigd 

Kiesgerechtigheidsregels

(from 13 Verkiezingen)

KUC132 Onderhouden 

stemdistricten en -

bureaus

Verkiezingen

Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 

'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om

het diagram overzichtelijk te houden.

Geselecteerd gebied

(from E-H)

Indelingsparameter

(from I-L)

Kieskring

(from I-L)

Aanwijzing centraal 

stembureau

(from A-D)
Centraal stembureau

(from A-D)
Stemdistrict indeling

(from Q-T)

Verwacht 

opkomstpercentage

(from U-Z)

Verwachte opkomst

(from U-Z)BRG-13-02: Onderhouden 

kieskring en stembureau 

regels

(from 13 BR Groepen)

BR-13-11 : 

Kieskring gelijk aan 

gemeente

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-12 : 1 centraal 

stembureau per gemeente bij 

gemeenteraadsverkiezingen

(from 13 Bedrijfsregels)

MRG-13-03: 

Stembureau regels

(from 13 MR Groepen)

MR-13-04: 

Maximaal aantal 

kiesgerechtigden 

per stembureau

(from 13 Meldingregels)

BR-13-04: Bepalen 

kiesgerechtigdheid 

gemeenteraad

(from 13 Bedrijfsregels)

BRG-13-03: Onderhouden 

stempas regels

(from 13 BR Groepen)

Term Geselecteerd gebied vervallen

Term Kieskring vervallen

Term Indelingsparameter vervallen

Term Aanwijzing centraal stembureau vervallen

BRG-13-02, BR-13-11 en 

BR-13-12 Vervallen

Soort verkiezing

(from Q-T)

BRG-13-03 en BR-13-04 

Vervallen

MR-13-06: 

Minimaal 1 

kandidaat 

stembureau per 

district

(from 13 Meldingregels)

Stemdistrict

(from Q-T)

Centraal stembureau niet 

meer van toepassing 

binnen KUC132

BRG-13-10: Kiesgerechtigdheid 

regels voor Tweede Kamer, 

Provinciale staten en 

Raadgevend referendum

(from 13 BR Groepen)

BRG-13-11: Kiesgerechtigdheid 

regels voor Europees 

Parlement

(from 13 BR Groepen)

BRG-13-13: Kiesgerechtigdheid 

regels voor Gemeenteraad

(from 13 BR Groepen)

BRG-13-14: Kiesgerechtigdheid 

regels voor Waterschap

(from 13 BR Groepen)

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace» «trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:

Package:

Version:

Author:

KUC132 Onderhouden stemdistricten en -bureaus

v4.1.0 (verkiezingen)

1.0

Rob den Hollander
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KUC132 Onderhouden stemdistricten en -bureaus Status: _gewijzigd 

OUD: Met deze use case kan een Behandelaar de gemeente indelen in stemdistricten en stembureaus voor een verkiezing. 
 
NIEUW: Met deze use case kan een Behandelaar de gemeente (her)indelen in stemdistricten en stembureaus registreren 
voor een soort verkiezing. 

 
 

Geselecteerd gebied Status: _vervallen 

Afgebakend gebied waarbinnen de stemdistricten moeten worden bepaald 

 
 

Indelingsparameter Status: _vervallen 

Variabele op basis waarvan de gemeente ingedeeld kan worden in stemdistrticten. Bijvoorbeeld: maximaal aantal, afstand tot 
stembureau. 

 
 

Kieskring Status: _vervallen 

Gebied, waar bij verkiezingen op dezelfde kandidaten kan worden gestemd. In iedere kieskring staat een hoofdstembureau, 
dat de uitslag van de kieskring rapporteert aan het Centraal Stembureau. (zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Kieskring) 

 
 

Aanwijzing centraal stembureau Status: _vervallen 

Schriftelijk besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het centraal stembureau. 

 
 

Verwacht opkomstpercentage Status: _nieuw 

Verwacht percentage binnen een specifiek gebied (vaak stemdistrict) van kiesgerechtigden dat zal opkomen voor een 
verkiezing. 

 
 

Verwachte opkomst Status: _nieuw 

Aantal personen binnen een specifiek gebied (vaak stemdistrict) waarvan verwacht wordt dat zij zullen stemmen bij een 
verkiezing, gebaseerd op aantal stemgerechtigde personen en verwacht opkomstpercentage voor dat gebied.  

 
 

Soort verkiezing Status: _nieuw 

Bepaald type verkiezing binnen Nederland die gemeenten organiseren. Dit zijn: Tweede Kamer, provinciale staten, 
waterschappen, gemeenteraden, Europees Parlement en het Raadgevend referendum. Daarnaast wordt een lokaal 
referendum / verkiezing in deze ook gezien als een soort verkiezing. 

 
 

Stemdistrict Status: _gewijzigd 
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Stemdistrict Status: _gewijzigd 

OUD 
Gebied binnen een kieskring waarbinnen kiesgerechtigden wonen welke gekoppeld zijn aan het stembureau wat doorgaans 
gelegen is binnen dit gebied. 
 
NIEUW 
Gebied binnen een gemeente waarbinnen kiesgerechtigden uitgenodigd worden hun stem uit te brengen in het stembureau 
wat doorgaans gelegen is binnen dit gebied.  

 
 

Stemdistrict indeling Status: _nieuw 

De verzameling van stemdistricten binnen een gebied binnen de gemeente. 

 
 

MRG-13-03: Stembureau regels Status: _gewijzigd 

Groepering van stembureaus regels. 
 
NIEUW 
Extra regel toegevoegd. 

 
 

MR-13-04: Maximaal aantal kiesgerechtigden per stembureau Status: _vastgesteld 

Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan wanneer bij het indeling stembureaus er meer dan maximaal aantal 
kiesgerechtigden zijn toegewezen aan een stembureau (maximaal aantal wordt vastgelegd per stembureau). 

 
 

MR-13-06: Minimaal 1 kandidaat stembureau per district Status: _nieuw 

Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan wanneer bij het indeling stemdistricten er een stemdistrict is zonder 
minimaal 1 kandidaat stembureau. 

 
 

BRG-13-03: Onderhouden stempas regels 
 

Status: _vervallen 

Groepering van onderhouden stempas regels. 
 
Kan vervallen: Opgelost met kiesgerichtigdheid regels ipv stempas regels 

 
 

BR-13-04: Bepalen kiesgerechtigdheid gemeenteraad Status: _vervallen 

Kiesgerechtigdheid kan bepaald worden met activity diagram, welke is gekoppeld aan deze rule. 
 
Kan vervallen: Opgelost worden met specifieke groep(en) in plaats van activity diagram 

 
 

BRG-13-02: Onderhouden kieskring en stembureau regels Status: _vervallen 

Groepering van onderhouden kieskring en stembureau regels. 
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BR-13-11 : Kieskring gelijk aan gemeente Status: _vervallen 

Bij registeren kieskring in geval van gemeenteraadsverkiezing mag alleen de eigen gemeente als kieskring geregistreerd 
worden 

 
 

BR-13-12 : 1 centraal stembureau per gemeente bij 
gemeenteraadsverkiezingen 

Status: _vervallen 

Bij gemeenteraadsverkiezingen mag er maximaal 1 centraal stembureau per gemeente zijn. 
 
Kan vervallen: 
Centraal stembureau ook opgenomen in BOM 

 
Notities: 

• Term Geselecteerd gebied vervallen 

• Term Kieskring vervallen 

• Term Indelingsparameter vervallen 

• Term Aanwijzing centraal stembureau vervallen 

• Centraal stembureau niet meer van toepassing binnen KUC132 

• BRG-13-03 en BR-13-04 Vervallen 

• BRG-13-02, BR-13-11 en BR-13-12 Vervallen 
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 KUC132 Onderhouden stemdistricten en bureaus (BOM) 

 
KUC132 Onderhouden stemdistricten en bureaus (BOM) 

 
Alle gewijzigde (en nieuwe) items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om 
het diagram overzichtelijk te houden. 
 

 

Kieskring Status: _vervallen 

 

 
 

OnderhoudStemdistrictStembureau Status: _vervallen 

 

 
 

Stemdistrict indeling Status: _nieuw 

 

Naam Type Notes 

SoortVerkiezing «verplicht» EnumSoortVerkiezing  

 

13 Classes::

OnderhoudStemdistrictStembureau

13 Classes::Kieskring

13 Classes::Document/Kennisgeving

13 Classes::Verkiezing

- SoortVerkiezing: EnumSoortVerkiezing

- Verkiezingsdatum: Datum

PubliekrechtelijkRechtspersoon

00 Classes::Gemeente

Alle gewijzigde (en nieuwe) items op dit diagram hebben 

een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet 

weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden.

Verkiezingen

Class Kieskring vervallen

Class OnderhoudStemdistrictStembureau vervallen

13 Classes::Stemdistrict indeling

- «verplicht» SoortVerkiezing: EnumSoortVerkiezing

Niet meer van toepassing 

in BOM KUC132

Nieuw in KUC132 BOM

«trace»

«trace»

0..*
0..1

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:

Package:

Version:

Author:

KUC132 Onderhouden stemdistricten en bureaus (BOM)

v4.1.0 (verkiezingen)

1.0

Dennis Geluk
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Notities: 

• Gemeente en Document/Kennisgeving niet meer van toepassing in BOM KUC132 

• Class Kieskring vervallen 

• Class OnderhoudStemdistrictStembureau vervallen 
 

 KUC133 Registreren nieuwe verkiezing 

 
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing 

 
Alle gewijzigde (en nieuwe) items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het 
diagram overzichtelijk te houden. 
 
 

KUC133 Registreren nieuwe verkiezing > KUC136 Onderhouden

kiezersregister

KUC133 Registreren nieuwe verkiezing > KUC136 Onderhouden

kiezersregister

KUC133 Registeren nieuwe verkiezing > KUC137 Controleren

kandidatenlijsten

KUC133 Registeren nieuwe verkiezing > KUC137 Controleren

kandidatenlijsten

Alle gewijzigde (en nieuwe) items op dit diagram 

hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze 

relaties zijn niet weergegeven om het diagram 

overzichtelijk te houden.

Verkiezingen

(from 13 Verkiezingen)

KUC133 Registreren 

nieuwe verkiezing

BRG-13-04: Kandidaat regels 

gemeenteraad verkiezing

(from 13 BR Groepen)

BRG-13-03: Onderhouden 

stempas regels

(from 13 BR Groepen)

MRG-13-02: Kandidaat regels

(from 13 MR Groepen)

BR-13-04: Bepalen 

kiesgerechtigdheid 

gemeenteraad

(from 13 Bedrijfsregels)

BRG-13-03 & BR-13-04 

vervallen

BRG-13-06: Stemdistrict 

indeling verkiezing regels

(from 13 BR Groepen)

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:

Package:

Version:

Author:

KUC133 Registreren nieuwe verkiezing

v4.1.0 (verkiezingen)

1.0

Dennis Geluk
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KUC133 Registreren nieuwe verkiezing Status: _gewijzigd 

OUD: 
Met deze use case kan een Behandelaar met behulp van OSV een nieuwe verkiezing voorbereiden en stempassen uitgeven en 
beheren. 
De use case biedt de volgende mogelijkheden: 

• Controleren kandidatenlijst 

• Onderhouden stembureaus en stembureauleden 

• Registreren politieke groeperingen 

• Onderhouden campagnelocaties 

• Uitgifte en onderhouden stempassen 

• Onderhouden verkiezingskalender 

  
 
NIEUW: 
Met deze use case kan de Behandelaar een (nieuwe) verkiezing registreren. 

 
 
 

BRG-13-03: Onderhouden stempas regels 
 

Status: _vervallen 

Groepering van onderhouden stempas regels. 
 
Kan vervallen: Opgelost met kiesgerichtigdheid regels ipv stempas regels 

 
 

BR-13-04: Bepalen kiesgerechtigdheid gemeenteraad Status: _vervallen 

Kiesgerechtigdheid kan bepaald worden met activity diagram, welke is gekoppeld aan deze rule. 
 
Kan vervallen: Opgelost worden met specifieke groep(en) in plaats van activity diagram 

 
Notities: 

• BRG-13-04: Kandidaat regels gemeenteraad verkiezing & MRG-13-02: Kandidaat regels verplaatst 
van KUC133 Registeren nieuwe verkiezing naar KUC137 Registreren kandidaatstelling bij verkiezing 

• BRG-13-06: Stemdistrict indeling verkiezing regels verplaatst van KUC133 Registreren nieuwe 
verkiezing naar KUC136 Onderhouden kiezersregister 

• BRG-13-03 & BR-13-04 vervallen 
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 KUC133 Registreren nieuwe verkiezing (BOM) 

 
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing (BOM) 

 
Alle gewijzigde (en nieuwe) items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om 
het diagram overzichtelijk te houden. 

 

CentraalStembureau Status: _nieuw 

 

 
 

NieuweVerkiezing Status: _vervallen 

 

Naam Type Notes 

Verkiezingsdatum  Datum  

SoortVerkiezing  EnumSoortVerkiezing  

 
 

OSVlijstgegevens Status: _vervallen 

Kan vervallen: Niet meer opgenomen in BOM 

 
 

Stembureau Status: _gewijzigd 

Gewijzigd relaties met andere classes 

Naam Type Notes 

Bereikbaarheid  String  

StemCapaciteit  int  

TypeLocatie  int  

13 Classes::Verkiezing

- AantalBlancoStemmen: int

- AantalOngeldigeStemmen: int

- AantalUitgebrachteStemmen: int

- DagKandidaatstelling: Datum

- Kiesdeler: int

- SoortVerkiezing: EnumSoortVerkiezing

- Verkiezingsdatum: Datum

- AantalZetels: int

13 Classes::

PolitiekeGroepering

13 Classes::Stembureau

NatuurlijkPersoon

13 Classes::Kandidaat

13 Classes::Kandidatenlijst

Relatie tussen verkiezing 

en PolitiekeGroepering 

niet direct maar via 

Kandidatenlijst

Verkiezingen

13 Classes::NieuweVerkiezing

- Verkiezingsdatum: Datum

- SoortVerkiezing: EnumSoortVerkiezing

Nieuwe verkiezing vervallen.

Is instantie van "Verkiezing"

Relaties verwijdert of verplaatst naar 

Verkiezing

Alle gewijzigde (en nieuwe) items op dit diagram 

hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze 

relaties zijn niet weergegeven om het diagram 

overzichtelijk te houden.

13 Classes::

CentraalStembureau

PubliekrechtelijkRechtspersoon

00 Classes::Gemeente

- Gemeentecode: char

- Gemeentenaam: String

Relatie "Centraal" tussen Gemeente en Stembureau kan 

vervallen.

CentraalStembureau is geen "soort" Stembureau maar een 

eigen entiteit met een relatie met de verkiezing

BOM: KUC133.1 

Registreren kandidatenlijst

Vervallen

13 Classes::OSVlijstgegevens
OSVlijstgegevens 

vervallen, niet meer 

opgenomen in BOM

0..11..80

«trace»

1

0..*

«trace»

Name:

Package:

Version:

Author:

KUC133 Registreren nieuwe verkiezing (BOM)

v4.1.0 (verkiezingen)

1.0

Dennis Geluk
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Stembureau Status: _gewijzigd 

AantalLeden  int Het minimum aantal leden wat in 
principe (per shift) bij een stembureau 
ingedeeld moet worden 

AantalTellers  int Het minimum aantal tellers wat in 
principe (per shift) bij een stembureau 
ingedeeld moet worden 

 
Notities: 

• BOM: KUC133.1 Registreren kandidatenlijst Vervallen 

• Nieuwe verkiezing vervallen, is instantie van "Verkiezing". Relaties verwijdert of verplaatst naar 
Verkiezing 

• OSVlijstgegevens vervallen, niet meer opgenomen in BOM 

• Relatie "Centraal" tussen Gemeente en Stembureau kan vervallen. CentraalStembureau is geen 
"soort" Stembureau maar een eigen entiteit met een relatie met de verkiezing 

• Relatie tussen verkiezing en PolitiekeGroepering niet direct maar via Kandidatenlijst 
 
 

 KUC133 Registreren nieuwe verkiezing (Termen) 

 
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing (Termen) 

 
Alle gewijzigde (en nieuwe) items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het 
diagram overzichtelijk te houden. 
 

Identiteitsdocument Status: _vervallen 

Geen releatie meer met KUC133 Registeren

nieuwe verkiezing

Geen releatie meer met KUC133 Registeren

nieuwe verkiezing

KUC133 Registreren nieuwe verkiezing > KUC139 Registreren aanduiding

politieke groeperingen

KUC133 Registreren nieuwe verkiezing > KUC139 Registreren aanduiding

politieke groeperingen

KUC133 Registreren nieuwe verkiezing >

KUC138 Verwerken voorlopige

verkiezingsuitslag

KUC133 Registreren nieuwe verkiezing >

KUC138 Verwerken voorlopige

verkiezingsuitslag

Kan vervallen

KUC133 Registreren nieuwe verkiezing > KUC136 Onderhouden

kiezersregister bij verkiezing

KUC133 Registreren nieuwe verkiezing > KUC136 Onderhouden

kiezersregister bij verkiezing

KUC133 Registreren nieuwe verkiezing > KUC135 Registreren stembureauleden KUC133 Registeren nieuwe verkiezing

> KUC137 Registreren

kandidaatstelling bij verkiezing

KUC133 Registeren nieuwe verkiezing

> KUC137 Registreren

kandidaatstelling bij verkiezing

Alle gewijzigde (en nieuwe) items op dit diagram 

hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze 

relaties zijn niet weergegeven om het diagram 

overzichtelijk te houden.

Verkiezingen

(from 13 Verkiezingen)

KUC133 Registreren 

nieuwe verkiezing

Bevestiging 

stembureaulidmaatschap

(from A-D)

Afdrukbestand 

stempassen

(from A-D)

Besluit registratie 

aanduiding 

politieke 

groepering

(from A-D)

Campagnedocument

(from A-D)

Campagnelocatie

(from A-D)

Centraal 

stembureau

(from A-D)

Teller

(from Q-T)

Stembureau

(from Q-T)

Stempas

(from Q-T)

Selectie kiezers

(from Q-T)

Stembureauleden

(from Q-T)

Register ongeldige 

stempassen

(from Q-T)

Zitting centraal 

stembureau

(from U-Z)

Verkiezingssoort

(from U-Z)

Verzoek registratie 

aanduiding 

politieke 

groepering

(from U-Z)

Verkiezingskalender

(from U-Z)

Verkiezing

(from U-Z)

Verblijfstitel

(from U-Z)

Verblijfstitelbestand

(from U-Z)

Verkiezingsdatum

(from U-Z)

Verkiezingsdag

(from U-Z)

Kiezer

(from I-L)

Kandidaat

(from I-L)

Kiezersbestand

(from I-L)

Kandidatenlijst

(from I-L)

Identiteitsdocument

(from I-L)

Lijst verificatie 

verblijfstitels

(from I-L)

Instemmingsverklaring

(from I-L)

Mededeling 

kandidatenlijst

(from M-P)

Openbare 

kennisgeving

(from M-P)

Politieke 

groepering

(from M-P)

Dag van 

kandidaatstelling

(from A-D)

OSV

(from 

Actors)

Soort verkiezing

(from Q-T)

Termen:

⦁ Mededeling kandidatenlijst

⦁ Kiezer

⦁ Lijst verficatie verblijfstitels

⦁ Verkiezingsdag

⦁ Campagnedocument

⦁ Instemmingsverklaring

⦁ Selectie kiezers

⦁ Campagnelocatie

⦁ Verkiezingssoort

⦁ Ideniteitsdocument

Vervallen

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:

Package:

Version:

Author:

KUC133 Registreren nieuwe verkiezing (Termen)

v4.1.0 (verkiezingen)

1.0

Dennis Geluk
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Identiteitsdocument Status: _vervallen 

Door bevoegde authoriteit afgegeven document op basis waarvan de identiteit van een persoon kan worden vastgesteld. 
 
Kan vervallen: 
Niet meer gebruikt binnen  
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing 

 
 

Instemmingsverklaring Status: _vervallen 

Verklaring van een kandidaat dat deze instemt met de plaatsing op een kandidatenlijst 
 
Kan vervallen: 
Niet meer gebruikt binnen  
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing 

 

Kiezer Status: _vervallen 

Kan vervallen: 
Niet meer gebruikt binnen  
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing 
Ook afgedekt met "Kiesgerechtigde persoon" 

 
 

Lijst verificatie verblijfstitels Status: _vervallen 

Lijst met personen met hun verblijfstitel waarvan de verblijfstitel gecontroleerd en/of aangevuld wordt door de IND 
 
Kan vervallen: 
Niet meer gebruikt binnen  
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing 
Lijkt ook afgedekt met Verblijfstitelbestand 

 
 

Mededeling kandidatenlijst Status: _vervallen 

Mededeling aan politieke groepering over de geldigheid van de ingediende concept kandidatenlijst 
 
Kan vervallen: 
Niet meer gebruikt binnen  
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing of 
KUC137 Controleren kandidatenlijsten 

 

Campagnedocument Status: _vervallen 

Een brief met instructies en regels voor aanplakbiljetten en het plaatsten van verkiezingsborden voor politieke groeperingen 
die met een kandidatenlijst deelneemt aan een verkiezing. 
 
Kan vervallen: 
Niet meer gebruikt binnen  
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing 

 
 

Campagnelocatie Status: _vervallen 
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Campagnelocatie Status: _vervallen 

Lijst van (mogelijke) verkiezingsborden met informatie over plaats, grootte, locatie, per wanneer beschikbaar, voor welke 
periode beschikbaar en de speciale regels. 
 
Kan vervallen: 
Niet meer gebruikt binnen  
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing 

 
 

Verkiezingsdag Status: _vervallen 

Dag waarop de verkiezingen worden gehouden 
 
Kan vervallen: 
Niet meer gebruikt binnen  
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing 

 

Verkiezingssoort Status: _vervallen 

Typering van het soort verkiezing, bijvoorbeeld Tweede Kamer verkiezing, gemeenteraadsverkiezing, referendum 
 
Kan vervallen: 
Niet meer gebruikt binnen  
KUC133 Registreren nieuwe verkiezing 
Vervangen door Soort verkiezing 

 
 

Dag van kandidaatstelling Status: _nieuw 

Dag waarop politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken voor een specifieke verkiezing bij het centraal 
stembureau moeten inleveren.  Deze dag is bepalend voor de kiesgerechtigdheid van kiezers. 

 
 

Soort verkiezing Status: _nieuw 

Bepaald type verkiezing binnen Nederland die gemeenten organiseren. Dit zijn: Tweede Kamer, provinciale staten, 
waterschappen, gemeenteraden, Europees Parlement en het Raadgevend referendum. Daarnaast wordt een lokaal 
referendum / verkiezing in deze ook gezien als een soort verkiezing. 
 
 
 

 
 

Verkiezingsdatum Status: _gewijzigd 

OUD: 
Datum waarop de verkiezingen worden gehouden 
 
NIEUW: 
Datum waarop de verkiezing wordt gehouden 

 
 

Verzoek registratie aanduiding politieke groepering Status: _gewijzigd 
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Verzoek registratie aanduiding politieke groepering Status: _gewijzigd 

OUD 
Titel: Verzoek registratie politieke groepering 
Tekst: Alle benodigde gegevens voor het registreren van een verzoek tot toelating als politieke groepering 
 
NIEUW  
Titel: Verzoek registratie aanduiding politieke groepering 
Tekst: Alle benodigde gegevens (onder andere (plv) gemachtigde) voor het registreren van de aanduiding welke een politieke 
groepering boven de kandidatenlijst geplaatst wil hebben. 

 
 
Notities: 

• Vervallen termen: 
o Mededeling kandidatenlijst 
o Kiezer 
o Lijst verficatie verblijfstitels 
o Verkiezingsdag 
o Campagnedocument 
o Instemmingsverklaring 
o Selectie kiezers 
o Campagnelocatie 
o Verkiezingssoort 
o Ideniteitsdocument 

• Verblijfstitel, Stembureau, Centraal stembureau & OSV geen releatie meer met KUC133 Registeren 
nieuwe verkiezing 

• Bevestiging stembureaulidmaatschap, Teller, Stembureauleden verplaatst van KUC133 Registreren 
nieuwe verkiezing naar KUC135 Benoemen en registreren stembureauleden 

• Kandidatenlijst, Kandidaat verplaatst van KUC133 Registeren nieuwe verkiezing naar KUC137 
Controleren kandidatenlijsten 

• Openbare kennisgeving, Besluit registratie aanduiding politieke groepering, Zitting centraal 
stembureau, Verzoek registratie aanduiding politieke groepering verplaatst van KUC133 Registreren 
nieuwe verkiezing naar KUC139 Registreren aanduiding politieke groepering 

• Afdrukbestand stempassen, Verblijfstitelbestand, Stempas, Kiezersbestand, Register ongeldige 
stempassen verplaatst van KUC133 Registreren nieuwe verkiezing naar KUC136 Onderhouden 
kiezersregister 

• Politieke groepering verplaatst van KUC133 Registreren nieuwe verkiezing naar KUC138 Verwerken 
voorlopige verkiezingsuitslag 



Definitief| Wijzigingen log v4.1.0| 13-07-2016 

 

 
  

 Confidentieel VNG, 2017 Pagina 22 van 49 

 
 
  

 KUC134 Verwerken verkiezingsuitslag 

 
KUC134 Verwerken verkiezingsuitslag 

 
Alle gewijzigde (en nieuwe) items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om 
het diagram overzichtelijk te houden. 

 

KUC134 Verwerken verkiezingsuitslag Status: _gewijzigd 

OUD: 
Met deze use case kan een Behandelaar op basis van een verkiezingsuitslag de benoeming van een gekozen kandidaat 
registreren en in het geval van raadsleden de toelating als lid registreren en onderhouden. 
 
NIEUW: 
Met deze use case kan een Behandelaar op basis van een verkiezingsuitslag de benoeming van een gekozen kandidaat 
registreren onderhouden. 

 
 

Gemeenteraad Status: _vervallen 

Vertegenwoordigend orgaan 
 
Kan vervallen: 
Niet meer gebruikt binnen KUC134 

 
 

Bekendmaking lidmaatschap Status: _vervallen 

Gewijzigde termen KUC134

Vervallen termen KUC134

(from 13 Verkiezingen)

KUC134 Verwerken 

verkiezingsuitslag

Verkiezingen

Osv 

verkiezingsuitslagen

(from M-P)

Alle gewijzigde (en nieuwe) items op dit diagram 

hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties 

zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk 

te houden.

Benoemde

(from A-D)

Aanneming 

benoemde

(from A-D)

Resultaat 

onderzoek 

geloofsbrief 

(from Q-T)

Advies 

onderzoekscommisie 

geloofsbrieven

(from A-D)

Bekendmaking 

lidmaatschap

(from A-D)

Verkiezingsuitslag

(from U-Z)

Bekendmaking lidmaatschap kan 

vervallen

Verkiezingsuitslag kan vervallen

Benoemde kan vervallen

Gemeenteraad kan vervallen

Benoemingsbesluit kan vervallen

Gemeenteraad

(from E-H)

Besluit tot toelating 

lid

(from A-D)

Benoemingsbesluit

(from A-D)

Zitting centraal 

stembureau

(from U-Z)

Zitting centraal 

stembureau niet meer van

toepassing op KUC134

Zitting 

gemeenteraad

(from U-Z)

OSV

(from 

Actors)
OSV niet meer als Actor 

genoemd in KUC134

OSV aangepast in 

koppelvlak document

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:

Package:

Version:

Author:

KUC134 Verwerken verkiezingsuitslag

v4.1.0 (verkiezingen)

1.0

Dennis Geluk
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Bekendmaking lidmaatschap Status: _vervallen 

Openbare bekendmaking in Staatscourant of daarvoor aangewezen vorm (bv terinzagelegging gemeentehuis) over de 
toelating van benoemde als lid van een vertegenwoordigend orgaan. 
 
Kan vervallen: 
Term komt niet meer voor in KUC134 

 
 

Benoemde Status: _vervallen 

Persoon die door de voorzitter van het centraal stembureau op de hoogte wordt gebracht van lidmaatschap van een 
vertegenwoordigend orgaan op basis van een verkiezingsuitslag. 
 
Kan vervallen: 
Binnen flow zou het gekozen kandidaat moeten zijn indien nog niet alles geregeld is. Lijkt ook 2 x zelfde persoon te zijn. 

 
 

Benoemingsbesluit Status: _vervallen 

Schriftelijke kennisgeving voor de benoemde door de voorzitter van het centraal stembureau over zijn lidmaatschap van een 
vertegenwoordigend orgaan. 
 
Kan vervallen: 
Term wordt niet meer gebruikt binnen de flow. 

 
 

Verkiezingsuitslag Status: _vervallen 

De door het centraal stembureau vastgestelde uitslag van een verkiezing op basis waar van de zetelverdeling en de toedeling 
van zetels aan kandidaten heeft plaatsgevonden. 
 
Kan vervallen: 
Term wordt niet meer gebruikt binnen KUC134 

 
 

Osv verkiezingsuitslagen Status: _nieuw 

(Bestand met) Informatie over verkiezingsuitslagen, wat gemaakt kan worden met met programma OSV P5. 
. 

 

Zitting gemeenteraad Status: _nieuw 

Officiele bijeenkomst van het gemeenteraad, waar het besluit genomen kan worden of gekozen kandidaat toegelaten kan 
worden als lid van de gemeenteraad. 

 
 

Aanneming benoemde Status: _gewijzigd 

OUD: Schriftelijke mededeling van benoemde dat hij akkoord gaat met lidmaatschap van een vertegenwoordigend orgaan 
 
NIEUW: Schriftelijke mededeling van gekozen kandidaat dat hij  akkoord gaat met lidmaatschap van de gemeenteraad 
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Advies onderzoekscommisie geloofsbrieven Status: _gewijzigd 

OUD 
Titel: Besluit onderzoekscommissie geloofsbrieven 
Tekst: Schriftelijk besluit door vertegenwoordigend orgaan voor benoemde over de toelating als lid van een 
vertegenwoordigend orgaan 
 
NIEUW:  
Titel: Advies onderzoekscommisie geloofsbrieven 
Tekst: Advies aan de gemeenteraad of de gekozen kandidaat toegelaten kan worden als lid van de gemeenteraad 

 
 

Besluit tot toelating lid Status: _gewijzigd 

OUD: 
Titel: Toelating als lid 
 
NIEUW: 
Titel: Besluit tot toelating lid 
 
Document op basis waarvan de gemeenteraad in vergadering de toelating van benoemde als lid van de raad vaststelt. 

 
 

Resultaat onderzoek geloofsbrief  Status: _gewijzigd 

OUD: Positieve of negatieve beslissing op basis van de geloofsbrief van het vertegenwoordigend orgaan of de benoemde 
toegelaten wordt als lid. 
 
NIEUW: Beslissing van de gemeenteraad op de geloofsbrief van de gekozen kandidaat of deze toegelaten wordt als lid 

 
 
Notities: 

• Bekendmaking lidmaatschap kan vervallen 

• Verkiezingsuitslag kan vervallen 

• Benoemde kan vervallen 

• Gemeenteraad kan vervallen 

• Benoemingsbesluit kan vervallen 

• OSV niet meer als Actor genoemd in KUC134, OSV aangepast in koppelvlak document 

• Zitting centraal stembureau niet meer van toepassing op KUC134 
 



Definitief| Wijzigingen log v4.1.0| 13-07-2016 

 

 
  

 Confidentieel VNG, 2017 Pagina 25 van 49 

 
 
  

 KUC134 Verwerken verkiezingsuitslag (BOM) 

 
KUC134 Verwerken verkiezingsuitslag (BOM) 

 
Alle gewijzigde (en nieuwe) items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het 
diagram overzichtelijk te houden. 
 

Gekozen kandidaat Status: _gewijzigd 

OUD: Benoemde 
NIEUW: Gekozen kandidaat 

Naam Type Notes 

DatumInstemming  Datum  

IndInstemmingBenoeming  boolean  

 
 

OsvVerkiezingsuitslag Status: _gewijzigd 

OUD: VerkiezingsuitslagOSV 
NIEUW: OsvVerkiezingsuitslag  

 
 
Notities: 

• Diagram versimpeld en in lijn gebracht met KUC tekst. Vervallen classes: 
o Lid 
o AannemingGeloofsbrief 
o BesluitGeloofsbrief 
o Benoemingsbesluit 
o RaadbesluitToelatingLid 

• Relatie van verkiezing naar Benoeming ipv andersom 

13 Classes::Benoeming

- DatumZittingCentraalStembureau: Datum

- NummerProcesVerbaalZitting: char

NatuurlijkPersoon

13 Classes::Gekozen kandidaat

- DatumInstemming: Datum

- IndInstemmingBenoeming: boolean

13 Classes::

Document/Kennisgeving

NatuurlijkPersoon

13 Classes::Kandidaat

- AantalStemmen: int

- IndGekozen: boolean

- IndInstemmingKandidaatstelling: boolean

- IndKiesgerechtigd: int

- NaamGemachtigde: String

- NrIdentiteitsdocument: char

- SoortIdentiteitsdocument: EnumReisdocumentType

13 Classes::Verkiezing

- AantalBlancoStemmen: int

- AantalOngeldigeStemmen: int

- AantalUitgebrachteStemmen: int

- DagKandidaatstelling: Datum

- Kiesdeler: int

- SoortVerkiezing: EnumSoortVerkiezing

- Verkiezingsdatum: Datum

- AantalZetels: int

Alle gewijzigde (en nieuwe) items op dit diagram 

hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze 

relaties zijn niet weergegeven om het diagram 

overzichtelijk te houden.

13 Classes::

OsvVerkiezingsuitslag

Verkiezingen

Direct relatie verkiezing 

en OsvVerkiezingsuitslag

Relatie verkiezing --> 

Benoeming ipv andersom

Relatie tussen Kandidaat 

en Benoeming via 

Gekozen kandidaat en 

niet direct.

Diagram versimpeld en in lijn gebracht met

KUC tekst.

Vervallen classes:

⦁ Lid

⦁ AannemingGeloofsbrief

⦁ BesluitGeloofsbrief

⦁ Benoemingsbesluit

⦁ RaadbesluitToelatingLid

NatuurlijkPersoon

13 Classes::Lid

- IndToegelaten: boolean

- DatumToetreding: Datum

13 Classes::AannemingGeloofsbrief

- IndVerklaringOmtrentGedrag: String

- Nevenfuncties: String

- IndOnverenigbareFuncties: boolean

Benoemingsbesluit: 

Document/Kennisgeving

(from KUC134 BOM)

BesluitGeloofsbrief: 

Document/Kennisgeving

(from KUC134 BOM)

RaadsbesluitToelatingLid: 

Document/Kennisgeving

(from KUC134 BOM)

0..*

«trace»

1..*

1

0..1

1..*

0..1

Name:

Package:

Version:

Author:

KUC134 Verwerken verkiezingsuitslag (BOM)

v4.1.0 (verkiezingen)

1.0

Dennis Geluk
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• Relatie tussen Kandidaat en Benoeming via Gekozen kandidaat en niet direct. 

• Direct relatie verkiezing en OsvVerkiezingsuitslag 
 

 KUC135 Benoemen en registreren stembureauleden 

 
KUC135 Benoemen en registreren stembureauleden 

 
Alle gewijzigde (en nieuwe) items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om 
het diagram overzichtelijk te houden. 

 
 

KUC135 Registreren en benoemen stembureauleden Status: _nieuw 

Met deze use case kan een Behandelaar stembureauleden werven, registreren, benoemen en onderhouden.  

 
 

Besluit stembureau bezetting Status: _nieuw 

Besluit van B&W tot registratie van de stembureau bezetting. Het betreft hier een lijst van stembureaus, stembureauleden en 
plaatsvervangende leden en tellers voor een specifieke verkiezing. 

 
 

Stembureau bezetting Status: _nieuw 

De indeling van stembureauleden, plaatsvervangende stembureauleden en tellers voor een stembureau per specifiek tijdvak 
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Zitting college B&W Status: _nieuw 

Officiele bijeenkomst van college B&W, waar onder anderen het besluit genomen wordt met betrekking tot de stembureau 
bezetting. 

 
 

BRG-13-09: Stembureau bezetting verkiezing regels Status: _nieuw 

Bedrijfsregels met betrekking tot de stembureau bezetting voor een specifieke verkiezing 

 
 

BR-13-17: Voorzitter verplicht Status: _nieuw 

Ieder stembureau moet een voorzitter hebben voordat de stembureau bezetting gebruikt kan worden voor een specifieke 
verkiezing 

 
 

BR-13-18: Minimum aantal leden Status: _nieuw 

Ieder stembureau moet minimaal 3 stembureauleden bevatten voordat de stembureau bezetting gebruikt kan worden voor 
een specifieke verkiezing 

 
 

BR-13-19: Maximaal aantal leden Status: _nieuw 

Ieder stembureau mag niet meer dan 7 stembureauleden bevatten voordat de stembureau bezetting gebruikt kan worden 
voor een specifieke verkiezing 

 
 

BR-13-20: Minimum leeftijd stembureau lid Status: _nieuw 

Alle stembureauleden moeten op de dag van de verkiezing minimaal 18 jaar zijn voordat de stembureau bezetting gebruikt 
kan worden voor een specifieke verkiezing 

 
 

BR-13-21: Kiesrecht stembureau lid Status: _nieuw 

Alle stembureauleden moeten op de dag van kandidaatstelling stemrecht hebben voordat de stembureau bezetting gebruikt 
kan worden voor een specifieke verkiezing 

 
 
Notities: 

• Bevestiging stembureaulidmaatschap, Stembureauleden & Teller verplaatst van KUC133 Registeren 
nieuwe verkiezing naar KUC135 Benoemen en registreren stembureauleden 

• Nieuw BOM: KUC135 Registreren stembureauleden 
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 KUC136 Onderhouden kiezersregister 

 
KUC136 Onderhouden kiezersregister 

 
Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk 
te houden. 
 

 

KUC136 Onderhouden kiezersregister Status: _nieuw 

Met deze use case kan een Behandelaar het kiezersregister onderhouden bij een verkiezing. 
De use case biedt de volgende mogelijkheden: 
1. Aanmaken kiezersbestand 
2. Onderhouden kiezersregister 
3. Aanmaken en printen register ongeldige stempassen (ROS) 
4. Aanmaken vervangende stempassen 
5. Registreren volmacht en aanmaken volmachtsbewijzen 
6. Registreren en aanmaken kiezerspassen 
7. Registreren briefstemmen 

 
 

Stemdistrict indeling Status: _nieuw 

De verzameling van stemdistricten binnen een gebied binnen de gemeente. 

 
 

Kiezersregister Status: _nieuw 

Het bestand met de gegevens van alle kiesgerechtigden verdeeld over de stemdistricten, inclusief uniek volgnummer, voor 
een specifieke verkiezing. 

 
 

Kiesgerechtigheidsregels

KUC131 Onderhouden Kiesrecht > KUC136 Onderhouden kiezersregister

KUC133 Registreren verkiezing > KUC136 Onderhouden kiezersregister

(from 13 Verkiezingen)

KUC136 Onderhouden 

kiezersregister

Kiezersregister

(from I-L)

Verkiezingen

(from 13 Verkiezingen)

KUC133 Registreren 

nieuwe verkiezing

Verkiezing

(from U-Z)

Kiezersbestand

(from I-L)

Stempas

(from Q-T)

Afdrukbestand 

stempassen

(from A-D)

Verblijfstitelbestand

(from U-Z)

Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze 

relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk te houden.

ROS

(from 

Actors)

ROS als actor verwijderd.

ROS verwijderd uit 

koppelvlak document

Register ongeldige 

stempassen

(from Q-T)

Kiesgerechtigd 

persoon

(from I-L)

Stemdistrict 

indeling

(from Q-T)

Stemdistrict

(from Q-T)
Persoon

(from M-P)

(from 13 Verkiezingen)

KUC131 Onderhouden 

Kiesrecht

Registratieverzoek 

briefstemmen

(from Q-T)

BR-13-13: 

Briefstemmen

(from 13 Bedrijfsregels)

BRG-13-05: Registratie 

Briefstemmen regels

(from 13 BR Groepen)

BRG-13-06: Stemdistrict 

indeling verkiezing regels

(from 13 BR Groepen)

BR-13-05: 

Minimaal 1 

stemdistrict

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-08: 

Stembureau per 

stemdistrict

(from 13 Bedrijfsregels)

Verzoekschrift 

briefstemmen

(from U-Z)

BRG-13-10: Kiesgerechtigdheid 

regels voor Tweede Kamer, 

Provinciale staten en 

Raadgevend referendum

(from 13 BR Groepen)

BRG-13-11: Kiesgerechtigdheid 

regels voor Europees 

Parlement

(from 13 BR Groepen)

BRG-13-13: Kiesgerechtigdheid 

regels voor Gemeenteraad

(from 13 BR Groepen)

BRG-13-14: Kiesgerechtigdheid 

regels voor Waterschap

(from 13 BR Groepen)

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:

Package:

Version:

Author:

KUC136 Onderhouden kiezersregister

v4.1.0 (verkiezingen)

1.0

Rob den Hollander
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Kiezersbestand Status: _gewijzigd 

OUD: 
Bestand met kiezers ingedeeld in stembureas dat dient voor de creatie van stempassen, waarbij elke stempas een 
stempasnummer krijgt. 
 
NIEUW: 
Bestand met geselecteerde kiezers voor een specifieke verkiezing. 

 

Stemdistrict Status: _gewijzigd 

OUD 
Gebied binnen een kieskring waarbinnen kiesgerechtigden wonen welke gekoppeld zijn aan het stembureau wat doorgaans 
gelegen is binnen dit gebied. 
 
NIEUW 
Gebied binnen een gemeente waarbinnen kiesgerechtigden uitgenodigd worden hun stem uit te brengen in het stembureau 
wat doorgaans gelegen is binnen dit gebied.  

 
 

ROS Status: _vervallen 

ROS is een onderdeel van BZM en geen eigen systeem waar een koppeling mee gemaakt moet worden. 
 
Register ongeldige stempassen. 
 
In dit register wordt bijgehouden welke stempassen ongeldig zijn verklaard. 
Dit wordt o.a. gevoed doordat een ingezetene in een gemeente wil briefstemmen. 

 

BRG-13-05: Registratie Briefstemmen regels Status: _nieuw 

Bedrijfsregels met betrekking tot registratie briefstemmen 

 
 

BR-13-13: Briefstemmen Status: _gewijzigd 

OUD 
Tekst: Als er sprake is van een registratieverzoek briefstemmen, moet het verzoek 6 maanden tot en met 4 weken 
voorafgaande aan de verkiezingen worden ingediend. 
 
NIEUW 
Tekst: Een registratieverzoek briefstemmen mag alleen ingediend worden vanaf 6 maanden tot uiterlijk 6 weken voor de 
verkiezing. 

 
 

BRG-13-06: Stemdistrict indeling verkiezing regels Status: _nieuw 

Bedrijfsregels met betrekking tot een stemdistrict indeling voor een specifieke verkiezing 

 
 

BR-13-05: Minimaal 1 stemdistrict Status: _nieuw 

Een stemdistrict indeling moet minimaal 1 stemdistrict bevatten voordat de stemdistrict indeling gebruikt kan worden voor 
een specifieke verkiezing 
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BR-13-08: Stembureau per stemdistrict Status: _nieuw 

Ieder stemdistrict binnen een stemdistrict indeling moet een toegewezen stembureau hebben voordat de stemdistrict 
indeling gebruikt kan worden voor een specifieke verkiezing 

 
 
 

BRG-13-10: Kiesgerechtigdheid regels voor Tweede Kamer, Provinciale 
staten en Raadgevend referendum 

Status: _nieuw 

Regels om kiesgerechtigdheid te bepalen voor Tweede Kamer, Provinciale staten en Raadgevend referendum. 
Aan alle regels moet voldaan worden. 

 
 

BRG-13-11: Kiesgerechtigdheid regels voor Europees Parlement Status: _nieuw 

Regels om kiesgerechtigdheid te bepalen voor Europees Parlement. 
Aan alle regels moet voldaan worden. 

 
 

BRG-13-13: Kiesgerechtigdheid regels voor Gemeenteraad Status: _nieuw 

Regels om kiesgerechtigdheid te bepalen voor Gemeenteraad. 
Aan alle regels moet voldaan worden. 

 
 

BRG-13-14: Kiesgerechtigdheid regels voor Waterschap Status: _nieuw 

Regels om kiesgerechtigdheid te bepalen voor Waterschap. 
Aan alle regels moet voldaan worden. 

 
 
Notities: 

• Kiezersbestand, Stempas, Register ongeldige stempassen, Verblijfstitelbestand & Afdrukbestand 
stempassen verplaatst van KUC133 Registreren verkiezing naar KUC136 Onderhouden 
kiezersregister 

• Kiesgerechtigd persoon, Registratieverzoek briefstemmen, Verzoekschriftbriefstemmen & BR-13-13 
Briefstemmen verplaatst van KUC131 Onderhouden Kiesrecht naar KUC136 Onderhouden 
kiezersregister 

• ROS als actor verwijderd. ROS verwijderd uit koppelvlak document 
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 KUC137 Controleren kandidatenlijsten 

 
KUC137 Controleren kandidatenlijsten 

 
Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk 
te houden. 
 
 

KUC137 Controleren kandidatenlijsten Status: _nieuw 

Met deze use case kan een Behandelaar de voorlopige kandidatenlijsten bij een specifieke verkiezing van de gemeenteraad 
controleren 

 
 

Osv kandidatenlijst Status: _nieuw 

(Bestand met) Informatie over kandidatenlijsten en kandidaten op deze lijst(en), wat gemaakt kan worden met programma 
OSV P1. 

 
 

MRG-13-02: Kandidaat regels Status: _gewijzigd 

Groepering van kandidaat regels. 
 
Wijziging: 
MR-13-07 Toegevoegd 

 
 

MR-13-07: Minimum leeftijd kandidaat Status: _nieuw 

Informeren aanroepende systeem moet worden gedaan als kandidaat niet voor het einde van zittingsduur van de 
gemeenteraad waar de verkiezing betrekking op heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt zal hebben. 

 
 

BRG-13-04: Kandidaat regels gemeenteraad verkiezing Status: _gewijzigd 

KUC133 Registeren verkiezing > KUC137 Controleren kandidatenlijsten

(from 13 Verkiezingen)

KUC137 Controleren 

kandidatenlijsten

Kandidaat

(from I-L)

Kandidatenlijst

(from I-L)

(from 13 Verkiezingen)

KUC133 Registreren 

nieuwe verkiezing

BRG-13-04: Kandidaat regels 

gemeenteraad verkiezing

(from 13 BR Groepen)

MRG-13-02: Kandidaat regels

(from 13 MR Groepen)

Verkiezingen

Alle items op dit diagram hebben een trace 

vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet 

weergegeven om het diagram overzichtelijk te 

houden.

BR-13-06: Kandidaat niet 

uitgesloten van kiesrecht

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-14: Minimum leeftijd 

kandidaat

(from 13 Bedrijfsregels)

Osv kandidatenlijst

(from M-P)

BRG-13-07: Kandidatenlijst 

regels

(from 13 BR Groepen)

BR-13-16: Minimaal aantal kandidaten 

kandidatenlijst

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-15: Aanduiding kandidatenlijst moet 

geregistreerd zijn

(from 13 Bedrijfsregels)

MR-13-07: Minimum leeftijd 

kandidaat

(from 13 Meldingregels)

BR-13-14 vervallen (= MR) 

en uit groep BRG-13-04

OSV

(from 

Actors)
«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:

Package:

Version:

Author:

KUC137 Controleren kandidatenlijsten

v4.1.0 (verkiezingen)

1.0

Rob den Hollander
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BRG-13-04: Kandidaat regels gemeenteraad verkiezing Status: _gewijzigd 

OUD 
Titel: BRG-13-04: Kandidaat regels 
Tekst: Groepering van kandidaat regels. 
 
NIEUW 
Titel: BRG-13-04: Kandidaat regels gemeenteraad verkiezing 
Tekst: Groepering van kandidaat regels voor gemeenteraad verkiezing 
 
BR-13-14 verwijderd uit groep 

 
 

BR-13-06: Kandidaat niet uitgesloten van kiesrecht Status: _gewijzigd 

OUD 
Tekst: Registreren kandidaat mag niet worden uitgevoerd als de kandidaat uitgesloten is van het NL of EU kiesrecht.  
 
NIEUW 
Tekst: Een kandidaat moet NL en EU kiesrecht hebben. 

 
 

BR-13-14: Minimum leeftijd kandidaat Status: _vervallen 

Registeren kandidaat mag alleen worden uitgevoerd als de kandidaat binnen de zittingsduur van het bestuursorgaan de 
leeftijd van 18 jaar bereikt. 
 
Kan vervallen: Regel overgezet naar MR-13-07 

 
 

BRG-13-07: Kandidatenlijst regels Status: _nieuw 

Groepering van kandidatenlijst regels. 

 

BR-13-15: Aanduiding kandidatenlijst moet geregistreerd zijn Status: _nieuw 

Indien een kandidatenlijst voorzien is van een aanduiding van een politieke partij dan moet dit een geregistreerde aanduiding 
politieke partij zijn. 

 
 

BR-13-16: Minimaal aantal kandidaten kandidatenlijst Status: _nieuw 

Een kandidatenlijst moet minimaal 1 kandidaat bevatten. 

 
 
Notities: 

• Kandidaat, Kandidatenlijst, MRG-13-02: Kandidaat regels en  BRG-13-04: Kandidaat regels 
gemeenteraad verkiezing (inclusief Bedrijfsregels) verplaatst van KUC133 Registeren verkiezing naar 
KUC137 Controleren kandidatenlijsten 

• BR-13-14 vervallen (= MR) en uit groep BRG-13-04 
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 KUC138 Verwerken voorlopige verkiezingsuitslag 

 
KUC138 Verwerken voorlopige verkiezingsuitslag 

 
Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk 
te houden. 

 

KUC138 Verwerken voorlopige verkiezingsuitslag Status: _nieuw 

Met deze use case kan een Behandelaar de voorlopige verkiezingsuitslag op partijniveau verwerken en de aantallen ongeldige 
en blanco stemmen 

 

 

Verkiezingsuitslag rapportage Status: _nieuw 

Rapportage van de al dan niet voorlopige verkiezingsuitslag welke gebruikt kan worden om de uitslag visueel en 
presenteerbaar te maken. Deze rapportage bevat minimaal: de uitgebrachte stemmen, de ongeldige stemmen en de 
voorlopige zetelverdeling op lijstniveau 

 
 

Stemtotalen Status: _nieuw 

Het totaal aantal stemmen wat op een politieke groepering (partij) of kandidaat, blanco of ongeldig is uitgebracht. 

 
 
 

(from 13 Verkiezingen)

KUC138 Verwerken 

voorlopige 

verkiezingsuitslag

Verkiezingen

Alle items op dit diagram hebben een trace 

vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet 

weergegeven om het diagram overzichtelijk 

te houden.

Stemtotalen

(from Q-T)

Verkiezingsuitslag 

rapportage

(from U-Z)

(from 13 Verkiezingen)

KUC134 Verwerken 

verkiezingsuitslag

«trace»«trace»

«trace»

«trace»

Name:

Package:

Version:

Author:

KUC138 Verwerken voorlopige verkiezingsuitslag

v4.1.0 (verkiezingen)

1.0

Dennis Geluk
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 KUC139 Registreren aanduiding politieke groepering 

 
KUC139 Registreren aanduiding politieke groepering 

 
Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk 
te houden. 
 

KUC139 Registreren aanduiding politieke groeperingen Status: _nieuw 

Met deze use case kan een Behandelaar een aanduiding politieke groepering registreren of schrappen. 

 
 

Aanduiding politieke groepering Status: _nieuw 

De naam waarmee een politieke groepering op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld. 

 
 

Besluit registratie aanduiding politieke groepering Status: _gewijzigd 

OUD: 
Titel: Besluit registratie politieke groepering 
Tekst: Besluit van het centraal stembureau tot registratie van een politieke groepering voor een verkiezing, waarbij wordt 
aangegeven met welke aanduiding de groepering op de kandidatenlijst vermeldt wil worden.  
 
NIEUW 
Titel: Besluit registratie aanduiding politieke groepering 
Tekst: Besluit van het centraal stembureau tot registratie van de aanduiding welke een politieke groepering voor een 
verkiezing, boven de kandidatenlijst geplaatst wil hebben. 
 

 
 

Verzoek registratie aanduiding politieke groepering Status: _gewijzigd 

KUC133 Registreren verkiezing --> KUC139 Registreren aanduiding politieke

groepering

KUC133 Registreren verkiezing --> KUC139 Registreren aanduiding politieke

groepering

(from 13 Verkiezingen)

KUC139 Registreren 

aanduiding politieke 

groeperingen

(from 13 Verkiezingen)

KUC133 Registreren 

nieuwe verkiezing
Besluit registratie 

aanduiding politieke 

groepering

(from A-D)

Name: KUC139 Registreren aanduiding politieke groepering

Author: Rob den Hollander

Version: 1.0

Created: 18-11-2016 11:29:57

Updated: 30-6-2017 11:57:50

Verkiezingen

Aanduiding 

politieke 

groepering

(from A-D)

Verzoek registratie 

aanduiding politieke 

groepering

(from U-Z)

Openbare 

kennisgeving

(from M-P)

Zitting centraal 

stembureau

(from U-Z)

Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 

'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven 

om het diagram overzichtelijk te houden.

BRG-13-08: Aanduiding 

politieke groepering 

regels

(from 13 BR Groepen)

BR-13-07: Aanduiding 

politieke groepering 

uniek

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-09: Aanduiding 

politieke groepering 

lengte

(from 13 Bedrijfsregels)

«trace»

«trace»

«trace» «trace»

«trace»

«trace»
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Verzoek registratie aanduiding politieke groepering Status: _gewijzigd 

OUD 
Titel: Verzoek registratie politieke groepering 
Tekst: Alle benodigde gegevens voor het registreren van een verzoek tot toelating als politieke groepering 
 
NIEUW  
Titel: Verzoek registratie aanduiding politieke groepering 
Tekst: Alle benodigde gegevens (onder andere (plv) gemachtigde) voor het registreren van de aanduiding welke een politieke 
groepering boven de kandidatenlijst geplaatst wil hebben. 

 
 

BRG-13-08: Aanduiding politieke groepering regels Status: _nieuw 

Groepering van aanduiding politieke groepering regels. 

 
 

BR-13-07: Aanduiding politieke groepering uniek Status: _nieuw 

Een actuele aanduiding politieke groepering moet uniek zijn. 

 
 

BR-13-09: Aanduiding politieke groepering lengte Status: _nieuw 

Een actuele aanduiding politieke groepering moet minder dan 36 letters of andere tekens bevatten. 

 
 
Notities: 

• Besluit registratie aanduiding politieke groepering, Zitting centraal stembureau, Verzoek registratie 
aanduiding politieke groepering en Openbare kennisgeving verplaatst KUC133 Registreren 
verkiezing naar KUC139 Registreren aanduiding politieke groepering 

 
 

 Kiesgerechtigdheid groepen 

1.15.1   BRG-13-10: Kiesgerechtigdheid - Tweede Kamer, Provinciale 
staten en Raadgevend referendum 
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BRG-13-10: Kiesgerechtigdheid - Tweede Kamer, Provinciale staten en Raadgevend referendum 

 
Bedrijfsregel groep voor het bepalen van de kiesgerechtigdheid voor Provinciale Staten verkiezingen. 
 
Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk 
te houden. 
 

 

BRG-13-10: Kiesgerechtigdheid regels voor Tweede Kamer, Provinciale 
staten en Raadgevend referendum 

Status: _nieuw 

Regels om kiesgerechtigdheid te bepalen voor Tweede Kamer, Provinciale staten en Raadgevend referendum. 
Aan alle regels moet voldaan worden. 

 
 

BR-13-22: Tenminste 18 jaar Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum tenminste 18 jaar is. 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de stemming 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-23: Niet uitgesloten van kiesrecht Status: _nieuw 

BR-13-23: Niet uitgesloten van 

kiesrecht

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-22: Tenminste 18 jaar

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-24: Inwoner van gemeente of 

waterschap

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-25: Nederlandse nationaliteit

(from 13 Bedrijfsregels)

BRG-13-10: Kiesgerechtigdheid 

regels voor Tweede Kamer, 

Provinciale staten en Raadgevend 

referendum

(from 13 BR Groepen)

Verkiezingen

(from v4.1.0 (verkiezingen))

Bedrijfsregel groep voor het bepalen van de kiesgerechtigdheid 

voor Provinciale Staten verkiezingen.

Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. 

Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk 

te houden.

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:

Package:

Version:

Author:

BRG-13-10: Kiesgerechtigdheid - Tweede Kamer, Provinciale staten en Raadgevend referendum

Kiesgerechtigdheid groepen

1.0

Dennis Geluk
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BR-13-23: Niet uitgesloten van kiesrecht Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum niet uitgesloten is van het Kiesrecht 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling of 

• 44ste dag voor stemming bij raadgevend referendum 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-24: Inwoner van gemeente of waterschap Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum inwoner is van de gemeente of waterschap (voor het deel wat 
binnen de gemeente gelegen is). 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling of 

• 44ste dag voor stemming bij raadgevend referendum 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-25: Nederlandse nationaliteit Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum de Nederlandse nationaliteit heeft. 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling of 

• 44ste dag voor stemming bij raadgevend referendum 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

1.15.2   BRG-13-11: Kiesgerechtigdheid - Europees Parlement 
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BRG-13-11: Kiesgerechtigdheid - Europees Parlement 

 
Bedrijfsregel groep voor het bepalen van de kiesgerechtigdheid voor Europees Parlement verkiezingen. 
 
Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk 
te houden. 
 

 

BRG-13-11: Kiesgerechtigdheid regels voor Europees Parlement Status: _nieuw 

Regels om kiesgerechtigdheid te bepalen voor Europees Parlement. 
Aan alle regels moet voldaan worden. 

 
 

BR-13-27: Kiesgerechtigd op basis van Tweede Kamer of als niet 
Nederlander voor EP. 

Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd voor Europees Parlement verkiezingen indien hij / zij op de peildatum  

• kiesgerechtigd is voor de Tweede Kamer (BRG-13-10) 
OF 

• Geen Nederlander is en kiesgerechtigd als niet Nederlander voor EP is (BRG-13-12) 

 
 

BRG-13-10: Kiesgerechtigdheid regels voor Tweede Kamer, Provinciale 
staten en Raadgevend referendum 

Status: _nieuw 

Regels om kiesgerechtigdheid te bepalen voor Tweede Kamer, Provinciale staten en Raadgevend referendum. 
Aan alle regels moet voldaan worden. 

 
 

BRG-13-12: Kiesgerechtigdheid regels niet Nederlander voor Europees 
Parlement 

Status: _nieuw 

Regels om kiesgerechtigdheid te bepalen voor niet Nederlander voor Europees Parlement. 
Aan alle regels moet voldaan worden. 

BR-13-23: Niet uitgesloten van 

kiesrecht

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-24: Inwoner van gemeente of 

waterschap

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-26: Geregistreerd kiesrecht

(from 13 Bedrijfsregels)

Verkiezingen

(from v4.1.0 (verkiezingen))

Bedrijfsregel groep voor het bepalen van de kiesgerechtigdheid 

voor Europees Parlement verkiezingen.

Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. 

Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk 

te houden.

BRG-13-11: Kiesgerechtigdheid 

regels voor Europees Parlement

(from 13 BR Groepen)

BR-13-27: Kiesgerechtigd op basis 

van Tweede Kamer of als niet 

Nederlander voor EP.

(from 13 Bedrijfsregels)

BRG-13-12: Kiesgerechtigdheid 

regels niet Nederlander voor 

Europees Parlement

(from 13 BR Groepen)

BRG-13-10: Kiesgerechtigdheid 

regels voor Tweede Kamer, 

Provinciale staten en 

Raadgevend referendum

(from 13 BR Groepen)

BR-13-22: Tenminste 18 jaar

(from 13 Bedrijfsregels)

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:

Package:

Version:

Author:

BRG-13-11: Kiesgerechtigdheid - Europees Parlement

Kiesgerechtigdheid groepen

1.0

Dennis Geluk
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BR-13-22: Tenminste 18 jaar Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum tenminste 18 jaar is. 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de stemming 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-23: Niet uitgesloten van kiesrecht Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum niet uitgesloten is van het Kiesrecht 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling of 

• 44ste dag voor stemming bij raadgevend referendum 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-24: Inwoner van gemeente of waterschap Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum inwoner is van de gemeente of waterschap (voor het deel wat 
binnen de gemeente gelegen is). 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling of 

• 44ste dag voor stemming bij raadgevend referendum 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-26: Geregistreerd kiesrecht Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd voor indien hij / zij op de peildatum geregistreerd is als kiesgerechtigde voor de betreffende 
verkiezingen. 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

1.15.3   BRG-13-12: Kiesgerechtigdheid regels niet Nederlander voor 
Europees Parlement 
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BRG-13-12: Kiesgerechtigdheid regels niet Nederlander voor Europees Parlement 

 
Bedrijfsregel groep voor het bepalen van de kiesgerechtigdheid voor niet Nederlanders voor Europees Parlement verkiezingen. 
 
Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk 
te houden. 
 

 

BRG-13-12: Kiesgerechtigdheid regels niet Nederlander voor Europees 
Parlement 

Status: _nieuw 

Regels om kiesgerechtigdheid te bepalen voor niet Nederlander voor Europees Parlement. 
Aan alle regels moet voldaan worden. 

 
 

BR-13-22: Tenminste 18 jaar Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum tenminste 18 jaar is. 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de stemming 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-23: Niet uitgesloten van 

kiesrecht

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-24: Inwoner van gemeente of 

waterschap

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-26: Geregistreerd kiesrecht

(from 13 Bedrijfsregels)

BRG-13-12: Kiesgerechtigdheid 

regels niet Nederlander voor 

Europees Parlement

(from 13 BR Groepen)

BR-13-22: Tenminste 18 jaar

(from 13 Bedrijfsregels)

Verkiezingen

(from v4.1.0 (verkiezingen))

Bedrijfsregel groep voor het bepalen van de kiesgerechtigdheid 

voor niet Nederlanders voor Europees Parlement verkiezingen.

Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. 

Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk 

te houden.

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:

Package:

Version:

Author:

BRG-13-12: Kiesgerechtigdheid regels niet Nederlander voor Europees Parlement

Kiesgerechtigdheid groepen

1.0

Dennis Geluk



Definitief| Wijzigingen log v4.1.0| 13-07-2016 

 

 
  

 Confidentieel VNG, 2017 Pagina 41 van 49 

 
 
  

BR-13-23: Niet uitgesloten van kiesrecht Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum niet uitgesloten is van het Kiesrecht 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling of 

• 44ste dag voor stemming bij raadgevend referendum 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-24: Inwoner van gemeente of waterschap Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum inwoner is van de gemeente of waterschap (voor het deel wat 
binnen de gemeente gelegen is). 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling of 

• 44ste dag voor stemming bij raadgevend referendum 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-26: Geregistreerd kiesrecht Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd voor indien hij / zij op de peildatum geregistreerd is als kiesgerechtigde voor de betreffende 
verkiezingen. 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

1.15.4   BRG-13-13: Kiesgerechtigdheid - Gemeenteraad 



Definitief| Wijzigingen log v4.1.0| 13-07-2016 

 

 
  

 Confidentieel VNG, 2017 Pagina 42 van 49 

 
 
  

 
BRG-13-13: Kiesgerechtigdheid - Gemeenteraad 

 
Bedrijfsregel groep voor het bepalen van de kiesgerechtigdheid voor Gemeenteraad verkiezingen. 
 
Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk 
te houden. 
 

 

BRG-13-13: Kiesgerechtigdheid regels voor Gemeenteraad Status: _nieuw 

Regels om kiesgerechtigdheid te bepalen voor Gemeenteraad. 
Aan alle regels moet voldaan worden. 

 

 

BR-13-22: Tenminste 18 jaar Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum tenminste 18 jaar is. 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de stemming 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-23: Niet uitgesloten van 

kiesrecht

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-22: Tenminste 18 jaar

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-24: Inwoner van gemeente of 

waterschap

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-28: Nederlandse nationaliteit, 

EU onderdaan, rechtmatig verblijf 

voor Gemeenteraad

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-25: Nederlandse nationaliteit

(from 13 Bedrijfsregels)

Verkiezingen

(from v4.1.0 (verkiezingen))

Bedrijfsregel groep voor het bepalen van de kiesgerechtigdheid 

voor Gemeenteraad verkiezingen.

Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. 

Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk 

te houden.

BRG-13-13: Kiesgerechtigdheid 

regels voor Gemeenteraad

(from 13 BR Groepen)

BR-13-30: Rechtmatig verblijf 

gedurende onafgebroken periode

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-29:  EU Onderdaan

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-31: Diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiging uitgesloten

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-32: Niet aaneengesloten 

periode ingezetene Nederland

(from 13 Bedrijfsregels)

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:

Package:

Version:

Author:

BRG-13-13: Kiesgerechtigdheid - Gemeenteraad

Kiesgerechtigdheid groepen

1.0

Dennis Geluk



Definitief| Wijzigingen log v4.1.0| 13-07-2016 

 

 
  

 Confidentieel VNG, 2017 Pagina 43 van 49 

 
 
  

BR-13-23: Niet uitgesloten van kiesrecht Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum niet uitgesloten is van het Kiesrecht 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling of 

• 44ste dag voor stemming bij raadgevend referendum 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-24: Inwoner van gemeente of waterschap Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum inwoner is van de gemeente of waterschap (voor het deel wat 
binnen de gemeente gelegen is). 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling of 

• 44ste dag voor stemming bij raadgevend referendum 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-28: Nederlandse nationaliteit, EU onderdaan, rechtmatig verblijf voor 
Gemeenteraad 

Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd voor Gemeenteraad verkiezingen indien hij / zij op de peil dag : 

• Kiesrecht heeft als Nederlander (BR-13-25) 
OF 

• Kiesrecht heeft als EU Onderdaan (BR-13-29) EN 

• niet uitgesloten is als diplomaat of consulaire vertegenwoordiging (BR-13-31) 
OF 

• Kiesrecht heeft op basis van rechtmatig verblijf gedurende onafgebroken periode (BR-13-30) EN 

• niet uitgesloten is als diplomaat of consulaire vertegenwoordiging (BR-13-31) EN 

• niet uitgesloten is op basis van onafgebroken verblijf (BR-13-32) 
 

 
 

BR-13-25: Nederlandse nationaliteit Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum de Nederlandse nationaliteit heeft. 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling of 

• 44ste dag voor stemming bij raadgevend referendum 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-29: EU Onderdaan Status: _nieuw 
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BR-13-29: EU Onderdaan Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-30: Rechtmatig verblijf gedurende onafgebroken periode Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op en voorafgaand aan de peildatum gedurende een onafgebroken periode van 
ten minste vijf jaren 

• rechtmatig in Nederland verblijft op grond van artikel 8, onder a, b, c, d, e of l, van de Vreemdelingenwet 2000 
OF 

• rechtmatig in Nederland verblijft op grond van een verdrag tussen een internationale organisatie en de Staat der 
Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland. 

 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-31: Diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging uitgesloten Status: _nieuw 

Een persoon zonder de Nederlandse nationaliteit is niet kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum  

• als lid van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in Nederland werkzaam is OF 

• als (huwelijks)partner, levensgezel of kind is van lid van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging werkzaam in 
Nederland is terwijl zij een gemeenschappelijke huishouding voeren 

 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-32: Niet aaneengesloten periode ingezetene Nederland Status: _nieuw 

Een persoon zonder de Nederlandse nationaliteit is niet kiesgerechtigd indien hij / zij voorafgaand aan de peildatum niet 
gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren ingezetene van Nederland is. 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

1.15.5   BRG-13-14: Kiesgerechtigdheid - Waterschap 



Definitief| Wijzigingen log v4.1.0| 13-07-2016 

 

 
  

 Confidentieel VNG, 2017 Pagina 45 van 49 

 
 
  

 
BRG-13-14: Kiesgerechtigdheid - Waterschap 

 
Bedrijfsregel groep voor het bepalen van de kiesgerechtigdheid voor Waterschap verkiezingen. 
 
Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk 
te houden. 
 

 

BRG-13-14: Kiesgerechtigdheid regels voor Waterschap Status: _nieuw 

Regels om kiesgerechtigdheid te bepalen voor Waterschap. 
Aan alle regels moet voldaan worden. 

 
 

BR-13-22: Tenminste 18 jaar Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum tenminste 18 jaar is. 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de stemming 
anders 

• dag van bepalen 

 

BR-13-23: Niet uitgesloten van 

kiesrecht

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-22: Tenminste 18 jaar

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-24: Inwoner van gemeente of 

waterschap

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-25: Nederlandse nationaliteit

(from 13 Bedrijfsregels)

Verkiezingen

(from v4.1.0 (verkiezingen))

Bedrijfsregel groep voor het bepalen van de kiesgerechtigdheid 

voor Waterschap verkiezingen.

Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. 

Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk 

te houden.

BR-13-29:  EU Onderdaan

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-31: Diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiging uitgesloten

(from 13 Bedrijfsregels)

BRG-13-14: Kiesgerechtigdheid 

regels voor Waterschap

(from 13 BR Groepen)

BR-13-33: Nederlandse nationaliteit, 

EU onderdaan, rechtmatig verblijf 

voor Waterschap

(from 13 Bedrijfsregels)

BR-13-34: Rechtmatig verblijf op 

peildatum

(from 13 Bedrijfsregels)

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:

Package:

Version:

Author:

BRG-13-14: Kiesgerechtigdheid - Waterschap

Kiesgerechtigdheid groepen

1.0

Dennis Geluk
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BR-13-23: Niet uitgesloten van kiesrecht Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum niet uitgesloten is van het Kiesrecht 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling of 

• 44ste dag voor stemming bij raadgevend referendum 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-24: Inwoner van gemeente of waterschap Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum inwoner is van de gemeente of waterschap (voor het deel wat 
binnen de gemeente gelegen is). 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling of 

• 44ste dag voor stemming bij raadgevend referendum 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-33: Nederlandse nationaliteit, EU onderdaan, rechtmatig verblijf voor 
Waterschap 

Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd voor Waterschap verkiezingen indien hij / zij op de peildatum: 

• Kiesrecht heeft als Nederlander (BR-13-25) 
OF 

• Kiesrecht heeft als EU Onderdaan (BR-13-29) EN 

• niet uitgesloten is als diplomaat of consulaire vertegenwoordiging (BR-13-31) 
OF 

• Kiesrecht heeft op basis van rechtmatig verblijf op peildatum (BR-13-34) EN 

• niet uitgesloten is als diplomaat of consulaire vertegenwoordiging (BR-13-31) 

 
 

BR-13-25: Nederlandse nationaliteit Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum de Nederlandse nationaliteit heeft. 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling of 

• 44ste dag voor stemming bij raadgevend referendum 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-29: EU Onderdaan Status: _nieuw 
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BR-13-29: EU Onderdaan Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie 
 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-31: Diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging uitgesloten Status: _nieuw 

Een persoon zonder de Nederlandse nationaliteit is niet kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum  

• als lid van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in Nederland werkzaam is OF 

• als (huwelijks)partner, levensgezel of kind is van lid van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging werkzaam in 
Nederland is terwijl zij een gemeenschappelijke huishouding voeren 

 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling 
anders 

• dag van bepalen 

 
 

BR-13-34: Rechtmatig verblijf op peildatum Status: _nieuw 

Een persoon is kiesgerechtigd indien hij / zij op de peildatum 

• rechtmatig in Nederland verblijft op grond van artikel 8, onder a, b, c, d, e of l, van de Vreemdelingenwet 2000 
OF 

• rechtmatig in Nederland verblijft op grond van een verdrag tussen een internationale organisatie en de Staat der 
Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland. 

 
Hierbij geldt voor de peildatum: 
Indien verkiezing bekend: 

• dag van de kandidaatstelling 
anders 

• dag van bepalen 

 

 Keten Test Cases 
Door de herziening van de module Verkiezingen zijn de bestaande Keten Test Cases (v4.0.0) komen te 
vervallen. Deze Keten Test Cases zijn niet vervangen door een nieuwe versie. 
Het betreft hier de volgende Keten Test Cases: 

• KTC131 Registreren kiesrecht 

• KTC132 Onderhouden stemdistricten en -bureaus 

• KTC133 Registreren nieuwe verkiezing 

• KTC134 Verwerken verkiezingsuitslag 
 

 Features en Aanvullende eisen 
Als gevolg van de herziening van de module Verkiezingen zijn en in de traceability van Feature en 
Aanvullende naar use cases een aantal wijzigingen doorgevoerd. 
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Verkiezen Feature traces 

 
Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het diagram overzichtelijk 
te houden. 

 

1.17.1   Verwijderde relaties 
 

Feature / Aanvullende eis KUC 

FNC.13.2 Beheer van (mogelijke) Stembureauleden KUC133 

FNC.13.3 Stembureauleden koppelen aan Stembureaus KUC133 

FNC.13.4 Afdrukken Stembureauleden en Stembureaus KUC133 

FNC.13.7 Registratie van partijen KUC133 

FNC.13.8 Beheren politieke partijen KUC133 

FNC.13.9 Inlezen OSV gegevens tbv registratie politieke partij KUC133 

FNC.13.15 Benoemen van stembureauleden KUC133 

FNC.13.17 Kiezersbestand verdelen over geselecteerde stembureaus KUC133 

FNC.13.18 Vervaardigen stempassen KUC133 

FNC.13.19 Kiezerspas KUC133 

FNC.13.20 Schriftelijk verzoek: stemmen bij volmacht KUC131, KUC133 

FNC.13.21 Vervangende stempas KUC133 

FNC.13.23 Tijdelijke verblijf in buitenland KUC131, KUC133 

FNC.13.24 Kandidatenlijst KUC133 

FNC.13.25 Instructies en regels afdrukken en meegeven KUC133 

(from 13 Verkiezingen)

KUC137 Controleren 

kandidatenlijsten

(from 13 Verkiezingen)

KUC135 Registreren en 

benoemen 

stembureauleden

(from 13 Verkiezingen)

KUC136 Onderhouden 

kiezersregister

(from 13 Verkiezingen)

KUC138 Verwerken 

voorlopige 

verkiezingsuitslag

(from 13 Verkiezingen)

KUC139 Registreren 

aanduiding politieke 

groeperingen

FNC.13.23 Tijdelijke verblijf in 

buitenland

(from 13 Verkiezingen)

FNC.13.20 Schriftelijk verzoek: 

stemmen bij volmacht

(from 13 Verkiezingen)

FNC.13.31 Bijhouden register 

ongeldige stempassen (ROS)

(from 13 Verkiezingen)

SUP601 – Meerdere kanalen 

voor uitgaande 

correspondentie

(from Eisen)

Verkiezingen

FNC.13.17 Kiezersbestand 

verdelen over geselecteerde 

stembureaus

(from 13 Verkiezingen)

FNC.13.4 Afdrukken 

Stembureauleden en 

Stembureaus

(from 13 Verkiezingen)

FNC.13.3 Stembureauleden 

koppelen aan Stembureaus

(from 13 Verkiezingen)

FNC.13.8 Beheren politieke 

partijen

(from 13 Verkiezingen)

FNC.13.21 Vervangende 

stempas

(from 13 Verkiezingen)

FNC.13.15 Benoemen van 

stembureauleden

(from 13 Verkiezingen)

FNC.13.26 Controle 

kiesgerechtigdheid

(from 13 Verkiezingen)

FNC.13.32 Bijhouden 

stempasregister

(from 13 Verkiezingen)

FNC.13.18 Vervaardigen 

stempassen

(from 13 Verkiezingen)

FNC.13.7 Registratie van 

partijen

(from 13 Verkiezingen)

FNC.13.24 Kandidatenlijst

(from 13 Verkiezingen)

FNC.13.25 Instructies en regels 

afdrukken en meegeven

(from 13 Verkiezingen)

FNC.13.19 Kiezerspas

(from 13 Verkiezingen)

FNC.13.2 Beheer van 

(mogelijke) Stembureauleden

(from 13 Verkiezingen)

FNC.13.27 Verzuim 

kandidatenlijst

(from 13 Verkiezingen)

FNC.13.9 Inlezen OSV 

gegevens tbv registratie 

politieke partij

(from 13 Verkiezingen)

SUP403 – Detecteren lopende 

zaken tijdens intake

(from Eisen)

Alle items op dit diagram hebben een trace vanaf 

'Verkiezingen'. Deze relaties zijn niet weergegeven om het 

diagram overzichtelijk te houden.

(from 20 Beheer)

MUC213 Onderhouden 

stamgegevens tbv 13 

Verkiezingen

FNC.13.10 Beheren soorten 

verkiezing

(from 13 Verkiezingen)

FNC.13.16 Samenstellen 

kiezersbestand

(from 13 Verkiezingen)

FNC.13.46 Registreren 

verkiezingsborden

(from 13 Verkiezingen)

«trace»

«trace»

«trace» «trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

Name:

Package:

Version:

Author:

Verkiezen Feature traces

v4.1.0 (verkiezingen)

1.0

Dennis Geluk



Definitief| Wijzigingen log v4.1.0| 13-07-2016 

 

 
  

 Confidentieel VNG, 2017 Pagina 49 van 49 

 
 
  

Feature / Aanvullende eis KUC 

FNC.13.26 Controle kiesgerechtigdheid KUC133 

FNC.13.27 Verzuim kandidatenlijst KUC133 

FNC.13.31 Bijhouden register ongeldige stempassen (ROS) KUC131, KUC133 

FNC.13.32 Bijhouden stempasregister KUC133 

SUP403 – Detecteren lopende zaken tijdens intake KUC134 

 

1.17.2   Nieuwe relaties 
 

Feature / Aanvullende eis KUC 

FNC.13.2 Beheer van (mogelijke) Stembureauleden KUC135 (R) 

FNC.13.3 Stembureauleden koppelen aan Stembureaus KUC135 (R) 

FNC.13.4 Afdrukken Stembureauleden en Stembureaus KUC135 (T) 

FNC.13.7 Registratie van partijen  KUC139 (T) 

FNC.13.8 Beheren politieke partijen  KUC134 (T), KUC137 (T) 

FNC.13.9 Inlezen OSV gegevens tbv registratie politieke partij  KUC137 (R) 

FNC.13.10 Beheren soorten verkiezing  MUC213 (R) 

FNC.13.15 Benoemen van stembureauleden KUC135 (R) 

FNC.13.16 Samenstellen kiezersbestand KUC136 (R) 

FNC.13.17 Kiezersbestand verdelen over geselecteerde stembureaus KUC136 (R) 

FNC.13.18 Vervaardigen stempassen KUC136 (T) 

FNC.13.19 Kiezerspas KUC136 (R) 

FNC.13.20 Schriftelijk verzoek: stemmen bij volmacht KUC136 (R) 

FNC.13.21 Vervangende stempas KUC136 (R) 

FNC.13.23 Tijdelijke verblijf in buitenland KUC136 (R) 

FNC.13.24 Kandidatenlijst KUC137 (T) 

FNC.13.25 Instructies en regels afdrukken en meegeven KUC137 (T) 

FNC.13.26 Controle kiesgerechtigdheid KUC137 (T) 

FNC.13.27 Verzuim kandidatenlijst KUC137 (T) 

FNC.13.31 Bijhouden register ongeldige stempassen (ROS) KUC136 (R) 

FNC.13.32 Bijhouden stempasregister KUC136 (R) 

FNC.13.46 Registreren verkiezingsborden MUC213 (R) 

SUP601 – Meerdere kanalen voor uitgaande correspondentie KUC135, KUC136 

 

 Overige wijzigingen 
Naast alle bovenstaande wijzigingen zijn de volgende aanvullende documenten gewijzigd: 

• Termenlijst 

• Traceability matrix 

• Toelichting koppelvlakken 
 


