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stemmachines typen ES3A1, ES3B en ESD-1 I 
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Onder verwijzing naar uw brief van 14 mei 2004 doe ik u bijgaand toekomen een Postadres 

afschrift van mijn besluit d.d. heden, waarin de hardwareaanpassingen aan de Postbus 2001 1 
2500 EA Den Haag 

Nedap stemmachines typen ES3B en ESD-1 worden goedgekeurd voor het 
gebruik bij verkiezingen en voor het gebruik bij twee stemmingen tegelijkertijd. De Internetadres 

www.rninbzk.nl 
Nedap stemmachine type ES3A1 is goedgekeurd voor het gebruik bij 
verkiezingen, maar niet voor het gebruik bij twee stemmingen tegelijkertijd. 

Voor wat betreft de 'noodoplossing' (artikel J 14b, lid 2 van de Kieswet) wordt de 
goedkeuring verleend onder de opschortende voorwaarde dat de 
gebruiksaanwijzing nog goedgekeurd dient te worden door De Minister voor 
Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. 

DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN 
KONINKRIJKSRELATIES, 

Th.C. de Graaf 



De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Datum 
26 5 2004 

Gelezen het verzoek van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek 'Nedap' te Groen10 
van 14 mei 2004; Gelet op artikel J 33 van de Kieswet, de artikelen J 14, J 14a, J 14b Ons kenmerk 

eerste lid onder a, en J 14b, tweede lid, van het Kiesbesluit en de Regeling 2004-0000000635 

voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997; Blad 

Gezien de verklaring van TNO Centrum voor Evaluatie van Instrumentatie en I van 2 

Beveiligingstechniek te Delft en TNO Technische Physische Dienst TU Delft te Delft 
van 13 mei 2004, kenmerk 04-LTR-110; 
Gezien het rapport van TNO Centrum voor Evaluatie van Instrumentatie en 
Beveiligingstechnieken te Delft 13 mei 2004, kenmerk 04-RPT-060; 

Besluit 

Artikel 1 

De hardwareaanpassingen aan de goedgekeurde elektronische stemmachines van het 
type ES3A1 (met softwareversie 2.9 en 2.1 l ) ,  ES3B (met softwareversie 2.9, 2.10 of 
2.1 1) en ESD-1 (met softwareversie 2.1 1) van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek 
Nedap' worden goedgekeurd voor het gebruik bij verkiezingen, zowel voor de wijze van 
stemmen als bedoeld in artikel J 14b, eerste lid, onder a, van het Kiesbesluit als voor de 
wijze van stemmen als bedoeld in artikel J 14b, tweede lid, van het Kiesbesluit. 
De goedkeuring voor de wijze van stemmen als bedoeld in artikel J 14b, tweede lid van 

het Kiesbesluit, wordt verleend onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring 
van een gebruiksaanwijzing voor deze wijze van stemmen door de Minister voor 
Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. 

Artikel 2 

De hardwareaanpassingen aan de goedgekeurde elektronische stemmachine van type 
ES3B (met softwareversie 2.9, 2.10 of 2.1 1) en ESD-1 (met softwareversie 2.1 1) van 
N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek 'Nedap' wordt tevens goedgekeurd voor het 
gebruik bij twee stemmingen tegelijkertijd, uitsluitend voor de wijze van stemmen als 
bedoeld in artikel J 14b, eerste lid, onder a, van het Kiesbesluit. 

Artikel 3 

Van deze goedkeuring wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. 

DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN KONINKRIJKSRELATIES. 

Th.C. de Graaf 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit 
besluit, binnen zes weken na de dag waarop het is bekend gemaakt, een met 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 



redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht 
26 5 2004 

tot de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en kan worden 
gezonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ons kenmerk 

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, postbus 2001 1, 2500 EA Den Haag. 2004-0000000635 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 



De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing 
en Koninkrijksrelaties 
mr. Th.C. de Graaf, 
Postbus 2001 1, 
2500EA Den Haag. 

14 mei 2004 

Zeer geachte heer de Graaf, 

Overeenkomstig de artikelen 5 en 8 van de "regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 
1997" vraagt de NEDAP N.V. goedkeuring voor de een hardwareaanpassing op reed goedgekeurde 
stemmachine ESD1 en een aanpassing in het stemgeheugen voor gebruik in deze stemmachine en 
de 2 reeds goedgekeurde stemmachines ES3A1 en ES3B. Het betreft hier uitdrukkelijk geen 
softwareaanpassingen. 

Het betreft de goedkeuring voor de ES3A1 met softwareversie 2.9 en 2.1 1: 
- de wijze van stemmen als bedoeld in artikel J14b 1 lid onder a voor 1 stemming - de wijze van stemmen als bedoeld in artikel J1 4b, tweede lid van het kiesbesluit voor 1 

stemming (gefaseerd stemmen). 

Het betreft de goedkeuring voor de ES3B met softwareversie 2.9, 2.10 of 2.1 1 en de ESDI met 
softwareversie 3.0: 

- de wijze van stemmen als bedoeld in artikel J14b la lid onder a voor 1 of 2 stemmingen 
- de wijze van stemmen als bedoeld in artikel J14b, tweede lid van het kiesbesluit voor 1 

stemming (gefaseerd stemmen). 

De aanpassingen zijn beoordeeld aan de hand van minstens 10 ter beschikking gestelde exemplaren. 

Een verklaring van TNO alsmede het keuringsrapport van TNO inzake de keuring zijn bijgevoegd. 

Hoogachtend 

Marktgroepleider Nedap Specials 

Bijlagen: Verklaring TNO 
Rapport 04-RPT-060 




