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In antwoord op uw bovengenoemde brief, ref. EjOOM, deel ik u
mede dat ik uw brief heb doorgezonden aan de leden en plv.
leden van de Kiesraad. De Kiesraad zal hier evenwel niet eer
der dan op 23 september a.s. naar kunnen kijken, aangezien de
Raad eerst dan weer bijeenkomt.
Aangezien mij niet bekend is of u exact op de hoogte bent van
de voor de goedkeuring van stemmachines geldende procedure, heb
ik deze als bijlage I bij deze brief gevoegd. Hieruit moge u
blijken dat de procedure in feite start met de inschakeling van
het instituut TNO (adres: TNO-IWEeO, postbus 29, 2600 AA Delft).
Dit instituut toetst meerdere prototypes van de ontwikkelde
stemmachine op technische deugdelijkheid en bekijkt tevens of de~

ze voldoen aan de in de Kieswet gestelde vereisten. Eerst wan
neer die fase achter de rug is, wordt de Kiesraad officieel in
geschakeld. Dit neemt echter niet weg dat het toch zinvol kan
zijn in een vroeg stadium officieus contact met de Raad op te
nemen, vanwege de deskundigheid die de Raad bezit ter zake van
verkiezingen. Mede in dit verband verklaar ik mij te allen tijde
bereid de door u ontwikkelde stemmachine te komen bezichtigen
en hierover nader met u van gedachten te wisselen.

Voorts merk ik nog het volgende op. Zoals u wellicht bekend zal
zijn, is momenteel een algehele herziening van de Kieswet in
voorbereiding. Een hiertoe strekkend wetsvoorstel ligt ter advi
sering bij de Raad van State. Naar verwachting zal de herziening
van de Kieswet worden voltooid in 1989. Deze herziening zal ook
wij~iging brengen in de bepalingen met betrekking tot stemmachi
nes. Deze bepalingen zijn thans nog erg gedetailleerd en vrijwel
geheel toegesneden op de enige momenteel op de markt zijnde ma
chine. In de nieuwe Kieswet zullen de bepalingen een veel algeme-
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ner karökter krijgen, ook alom nieuwe ontwikkelingen op dit terrein niet
in de weg te staan. De bepalingen zoals die thans in het wetsvoorstel voor
komen, heb ik bijgev&egd als bijlage 11.

Met het oog op de komende herziening vun de Kieswet lijkt het weinig zin
vol thans in ontwikkeling zijnde stemmachines nog te toetsen aan de bepa
lingen uit de huidige Kieswet. Met het instituut TNO is dan ook afgespro
ken dat zich aandienende stemmachines zullen worden getoetst aan de bepö
lingen uit het wetsvoorstel voor een nieuwe Kieswet. Aangezien dit wets
voorstel nog niet eens bij het parlement is ingediend - en daarna nog kan
worden gewijzigd - kan het instituut TNO zich thunö aandienende stemmachi
nes nog slechts van een voorwaardelijke goedkeuring voorzien. Dit behoeft
evenwel geen bezwaar te zijn.

Ik hoop u met het vorenstaande voldoende te hebben ingelicht. Mocht u nog
vragen hebben dan kunt u te allen tijde met mij contact opnemen.




