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1. Kan de Minister mededelen, waarom hij pas in de Neder
landsc Staatscourant van 22 maart 1966 zijn beschikking van
20 januari 1966 heeft doen publiceren, waarbij de stern
machine, ontworpen door de Automatic Voting Machine Cor
poration, werd goedgekeurd, ten bewijze waarvan op deze
machine het rijkskeurmer k zou worden aangebracht?

2. Is de Minister bereid te erkennen, dat hij dientengevolge
de gemeentebesturen elke mogelijkheid heeft ontnomen om
tijdig vast te stellen of de machines, die immers ingevolge ar
tikel I 27 van de Kieswet tijdig voor de verkiezingen ingericht
moeten worden, inderdaad tot het door de Minister goedge-
keurde merk en type behoorden? .

3. Kan de Minister mededelen, of dit laatste met de ge
bruikte stemmachines het geval is geweest?

4. Is de Minister gerechtigd een door hem ingevolge artikel
I 25 van de Kieswet verleende goedkeuring in te trekken?

5. Is de Minister van mening, dat daartoe ten aanzien van
het door hem bij beschikking van 20 januari 1966 goedge
keurde merk en type aanleiding bestaat?

6. Is de Minister, bij bevestigende beantwoording van de
vragen 4 en 5, bereid de genoemde goedkeuring inderdaad in
te trekken?

7. Zijn andere aanvragen ter goedkeuring van stemmachines
bij de Minister binnengekomen?

8. Zo ja, is daarop reeds een beslissing genomen en hoe
heeft deze beslissing dan geluid?
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408. VRAGEN van de heer Geertsema (V.V.D.) in
verband met de datum van afkondiging van de
beschikking inzake het gebruik van stemmachines.
(Ingezonden 29 maart 1966.)

1. Kan de Minister mededelen, waarom hij pas in de N eder
landse Staatscourant van 22 maart 1966 zijn beschikking van
20 januari 1966 heeft doen publiceren, waarbij de stem
machine, ontworpen door de Automatic Voting Machine Cor
poration, werd goedgekeurd, ten bewijze waarvan op deze
machine het rijkskeurmerk zou worden aangebracht?

2. Is de Minister bereid te erkennen, dat hij dientengevolge
de gemeentebesturen elke mogelijkheid heeft ontnomen om
tijdig vast te stellen of de machines, die immers ingevolge ar
tikel I 27 van de Kieswet tijdig voor de verkiezingen ingericht
moeten worden, inderdaad tot het door de Minister goedge
keurde merk en type behoorden?

3. Kan de Minister mededelen, of dit laatste met de ge
bruikte stemmachines het geval is geweest?

4. Is de Minister gerechtigd een door hem ingevolge artikel
I 25 van de Kieswet verleende goedkeuring in te trekken?

5. Is de Minister van mening, dat daartoe ten aanzien van
het door hem bij beschikking van 20 januari 1966 goedge
keurde merk en type aanleiding bestaat?

6. Is de Minister, bij bevestigende beantwoording van de
vragen 4 en 5, bereid de genoemde goedkeuring inderdaad in
te trekken?

7. Zijn andere aanvragen ter goedkeuring van stemmachines
bij de Minister binnengekomen?

8. Zo ja, is daarop reeds een beslissing genomen en hoe
heeft deze beslissing dan geluid?

ANTWOORD van de heer Smallenbroek, Minister van
Binnenlandse Zaken. (Ingezonden 20 april 1966.)

1. Aan de in deze vraag bedoelde beschikking van 20 janu
ari 1966 waren enkele voorwaarden verbonden, waaraan ten
genoegen van de ondergetekende moest worden voldaan, al
vorens het rijkskeurmerk op de betrokken stemmachines mocht
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worden aangebracht. De ondergetekende ontving de gegevens,
waaruit bleek dat aan de voorwaarden was voldaan, eerst op
vrijdag 18 maart. Reeds de daarop volgende dinsdag is de be
schikking in de Nederlandse Staatscourant gepubliceerd. Op
] 8 maart is tevens aan die Nederlandse vertegenwoordiger van
de Automatic Voting Machine Corporatien medegedeeld, dat
op de door de A.v.M. ontworpen stemmachines volgens cata
logusnummer NVM 100 het rijkskeurmerk mocht worden aan
gebracht.

2. Aangezien de ondergetekende er nimmer op heeft aan
gedrongen, dat bij de op 23 maart gehouden verkiezingen
stemmachines zouden worden gebezigd, kan hem bezwaarlijk
worden verweten, dat de in vraag 1 bedoelde goedkeuring niet
eerder werd verleend. De verantwoordelijkheid voor het ge
bruik der machines bij de even bedoelde verkiezingen berust
ingevolge artikel I 24 der Kieswet geheel bij het gemeente
bestuur.

3. De gebruikte stemmachines zijn nog niet onderzocht. In
dit verband moce verwezen worden naar het heden gegeven
antwoord op vraag 3 van het lid van de Tweede Kamer, de
heer P. Voogd.

4, 5 en 6. Gplet op het uitvoerig technisch onderzoek,
waaraan het proefmodel voor de goedkeuring is onderworpen,
lijkt het niet waarschijnlijk, dat dit ondeugdelijk is. Eerder
moet worden aangenomen, dat de gebezigde stemmachines niet
geheel overeenstemmen met het goedgekeurde proefmodel. Zou
dit na onderzoek inderdaad het geval blijken te zijn, dan
dragen deze stemmachines ten onrechte het rijkskeurrnerk, zo
dat zij niet bij de verkiezingen mogen worden gebezigd. Voor
de intrekking van een eenmaal verleende goedkeuring, welke
in beginsel niet uitgesloten behoeft te worden geacht, bestaat
derhalve in het onderhavige geval naar het zich laat aanzien
geen aanleiding. Wel wint de ondergetekende nog advies in
over de vraag, op welke wijze verzekerd kan worden, dat te
bezigen stemmachines overeenstemmen met een goedgekeurd
model.

7. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord.

8. In verband met het antwoord op vraag 7 kan deze vraag
buiten behandeling blijven.

TWEEDE KAMER



de Voorzitter van de
Tweede Kamel" der
Staten-Generaal
Binnenhof la
f!-~yeW'mi~

2(~ maart 1966
nr. 81+"ll~7 .-"

1366/889

Vl"'>ageno gesteld door
het lid van da Ttfeeéte l{Qn1eI" iJ

de heer GeeI"tmema I; inzakAl
3 te~(';h.irles

20 april 1966

lVlet vcx"tfyijzing naar de bij Uw nevenverraeld 8ch:.r:'ijv~m over=

gelegde 'iT.r'tiAgenp gestelo door het lid van de '!'Weede Kamel"',9 de

heer Geertsema p doe ik U hierbij toekomen mijn antwoord daaropo



1 .. Aan de ;b'1de~e vraag bedoelde oosehlk ....
ld,~ V$.!l 10 c3anuari 1966 QX'en enkele voo~ar
den ver~ndenl fi~'U'''aan ten .~""en van de ~nder...
pte_mle me/est wor-den voldtaan$ a1110rens b:êt
~1j1m_~merk 0'de betwokken stemmaehtnea mocht
wèlrden a~~l\nJaeht 'iI De ll'}~rp';e_nde ontv:b':ijl>äe
paev0U, waa:ru1t blè$k dat ii$n dé v~rwwal;~den

ltIat':Jvola&an~ $0"l1'st op wi,j6as 18 m.aa~t 1# &t"ds
• _~e, v~lsmde dins4ae; is àe be$cbll$1JJg in
dEt Né(ierlandae ataa'seQ~ant gepullt11eserd", Op
18 .a~t ia teve;ns Uil de NederJ.andae ~t?'tê.n""
wotl~i.r van de Aut~matl~ Vot1ng MaCb1nê Co:r"",
poroat.lon mede.d~el~. dat op de door de A~V I1fih
ontwt)~pen $t~eblnes v~ll$ns eatalog\.Wrt~

nlèr IVM lOC het :t"1j!4!Skeu~merk r~ht wo~den aan ...
iebrtt~ht;;

2" Aa~~i$n tie ondergetekentJe er ~efl
op Meft läla.dr0ltgen, dat bij de op 2' maltU?t
phoude~ V'e:f'k1eslngenstemmaobiMS ~Quäen worden
~bet;l_.t !tan hem he~waarlljk wortie~ V~$ten$
dat 4e- in vraag 1 _<loelde Soedkè'Ulrtns niet eer ...
der we~d ~leen"~ De V$~tltwoo~d$l:1j;kheiu voor
het .b~lk Qe~ machines 'b1j (ie evenb$doeltle
vex-ktesingen berust 1USévo18e artikel I 24 der
Kieswet ieheel bij net gemeentebestuur ..

, .. De I~~uikte stemmachines a13n ftog niet
ond~rl<leb.t I> In dit verl)llloo mo.ve~e.en worden
fllS.larhet hed~n se3Gven antwoord op ~aag , van
het lid van (ie Tweede Kamer de heer P~ Voogd ..

4$ 5 en 6. Gelet op het uitv().e:rig technisch
onàe~2oek$ t'\Taa~I;M.ln hett proefmodel voor de good
keu:ri~ 1~ ontierworpen,lJ lijkt het niet waarsehijn·
11jk~ dat dit ondeU34~11jk is .. Ee~der moet worden
aa~l"omenb dat de gebezigde sternrttaehines niet
geheel oveJ?eenstemmen met het goadpkeurdeproef
modeL. Z(>'tldit nta onderzoek inderdaad het geval
'b1.1,jun te ~ijn. dtlU1 fJll?agen dame stetmIlaohll'1es
ten o~$eht$ het rljkske\U"merk· 11I zQäat t$1j niet
bi3 de ~~ldelll~n mopn wordsn lebe~lgd lil Voor
de 1nt:rec:ttki. wn een ee~l verleende ~~edke'U
~b1f!ht welke 111beg1Mel niet uitgesloten behoeft
te worden 8ea~ht~ be$taat da!"Mlv~ in het onder""
havip geval naar het álleh laat aaruU.en g$en
aanle1t.1i~. Wel w:t1'lt de ondersetekénd(î'J n~1 ad...
vit:ilB in Ovel~ de "llraag$' op welke td.jl$e ve~~eke!"d
k$n w~rd@n~ ~at te be~ls.en$temmaeblnes ov~reen~

$te~n met ~n f&~dlek$urd mo~l~

'7$ De~e ~a! w():!'dt ontkennend beliAratwoord.,

<Sol>!n verband lAmt het ant.woord op 'V'X"~as '7
~n de~e V1~aag buiten behandeling bl1jven~
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P. Voogd ==<= Binnenlandse Zaken

1. Is het de Minister bekend, dat in die gemeenten waar

met stemmachines is gewerkt gebleken is, dat deze niet aan de

verwachting hebben voldaan?

2. Is het juist, dat in die gemeenten het aantal blanco en

ongeldige stemmen tot een abnormaal' ho.og aantal gestegen is?

3. Is de Minister bereid op korte termijn deze zaak te

onderzoeken en tot herstemming, op de normale wijze, over

te gaan?

4. Is de Minister niet van mening, dat het beter is om voor

lopig op de oude manier te blijven stemmen en, gezien de grote

financiële consequenties voor de gemeenten, geen stem

machines meer aan te schaffen?
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VRAGEN
door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 116
van het Reglement van Orde, en de daarop door de Regering

schriftelijk gegeven antwoorden

409. VRAGEN van de heer P, Voogd (B.P.) in ver
band met de onbevredigende resultaten van het
gebruik van stemmachines tijdens de verkiezingen
op 23 maart 1966. (Ingezonden 24 maart 1966.)

1. Is het de Minister bekend, dat in die gemeenten waar
met stemmachines is gewerkt gebleken is, dat deze niet aan de
verwachting hebben voldaan?

2. Is het juist, dat in die gemeenten het aantal blanco en
ongeldige stemmen tot een abnormaal hoog aantal gestegen is?

3. Is de Minister bereid op korte termijn deze zaak te
onderzoeken en tot herstemming, op de normale wijze, over
te gaan?

4. Is de Minister niet van mening, dat het beter is om voor
lopig op de oude manier te blijven stemmen en, gezien de grote
financiële consequenties voor de gemeenten, geen stem
machines meer aan te schaffen?

ANTWOORD van de heer Smallenbroek, Minister van
Binnenlandse Zaken. (Ingezonden 20 april 1966.)

1. Het is de ondergetekende bekend, dat het gebruik van
stemmachines op 23 maart jl. tot onbevredigende resultaten
heeft geleid.

2. Het is waar, dat de aantallen op de machines getelde
blanco stemmen in bijna alle gevallen abnormaal hoog waren.

3. De ondergetekende is voornemens de gebezigde appa
raten aan een onderzoek te doen onderwerpen. Dit zal geschie
den, zodra het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw
benoemde statenleden in de betrokken provincies heeft plaats
gevonden. Tot aan dat tijdstip mogen ingevolge artikel L 13,
derde lid, der Kieswet de gebezigde stemmachines niet worden
geopend. De beslissing, of in de betrokken stemdistricten tot
herstemming moet worden overgegaan, berust krachtens arti
kel U 5, juncto artikel U 7, der Kieswet bij het lichaam, waar
voor de benoeming is geschied, in casu de onderscheidene
colleges van provinciale staten.

4. De beslissing inzake het gebruik van stemmachines be
rust ingevolge artikel I 24 der Kieswet bij de gemeenteraden.
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V~ge!î door het
lid van de 'l\~eede Kame~ f)

de heer PoV(y:,gd t! infbake
tBtemmaehines

de Voorzitter van de
Tweede Kamer der
Staten-Generaal
Bimemo.f la
t l!7"!~~!enbal!t

B66/843

20 april 1966

Met ve!"t'iljzing naar- de b:tj U'itè'nevenvermeld l\';\ch~ijVE:nl

gevoegde vragen van het lid van de Tttl1eede Kamel"'o de heer
Po Voogd in~ake de rBtemmaebines o doe ik U hierbij mijn antwoord



1~ Het ie ~ ondevptelWnde ~liWi'Ad i) (iat het
pbru1k ~ $~l1:'nnmll,iflb1M& op I' .~rt j",lQ t\\)t on
~e~d13en~e resultaten b$$ft gele1d~

at> Bat 1$ _e;;? $ dat de aantal1e~ 0' dé wt1a...
~~1n.~$ seteli1l$ blan~o 1l1rt$~ in bijna alle ge'"'>
v'f111e~ tAimQ:rmaalhooI Wéi~lh

'''' De ondf1';tr.te~Me ie worn$mens de 1.$'00
~:1Pe ~~:pa~aten aan een Gr!de:rlloekte d~en onfler....
w$1"pan" Dlt $81 pS31d.edenti ~o(it'a bet Oftde~z"k
van de pl()ots~leven van de nieuw bencemt1aSta""
tenleden in d~ bet~~~n provinoies heeft plaats
gevonden. Tot aan dat t:1jdst1p mogen Wlevolae
artikel IJ 1,,* derde l1d.if der lU..eewt dê s1gde
stemma~b1neJS niet wONe~ popend I'; De 'bes lsl$1ni"
nt in de 'èetr()kken ~temtilatrieten tot be;('$1iemm1ng
moet wo~en ove:rgeaaemll beruet ~chtenB ~rtl ...
kel U 58 juncto a~tl~l ij 1, de~ K1en~t bij het
11ebaam~ wasrVGo;t" de 'benoemil'lS 1$ psech1ed$ 1n
~~su d$ ond$r$Che1dene collel$$ van p~ovino1ale

staten ..

4 lJ :oeb&$liJ~sing inzake het pbru1k van
starmnach1nes berust illlevolge artikel :r 24 der
Kieswet bij ~a ~meentêraden~




