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- doelstelling: informatie/advies
- juridische grondslag: geen
- relatie met andere circulaires: geen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl. en de Tweede-Kamerver
kiezingen van 21 mei jl. is in enkele gemeenten waar stemmachines in gebruik
zijn, gebleken dat sommige kiezers de neiging hebben de kiestoets achter de
naam van de kandidaat van hun keuze in te drukken, in plaats van de kiestoets
ervoor.
De indruk bestaat dat het aantal stemmen dat op deze wijze verkeerd is uitge
bracht, in verhouding tot het totale aantal stemmen dat door middel van stem
machines is uitgebracht, zeer gering is. Met het oog op het belang dat ver
kiezingen vlekkeloos verlopen is het evenwel wenselijk dat de kans dat
stemmen "verkeerd" worden uitgebracht, zo mogelijk t.ot, nihil wordt geredu
ceerd. In overleg met Samsom kantoorefficiency b.v. te Alphen aan den Rijn en
NEDAP n.v. te Groenlo, leverancier respectievelijk fabrikant van de
elektronische stemmachine 911-800, is daarom gezocht naar mogelijkheden het
panéel van de stemmachine zo aan te passen dat het praktisch gezien niet meer
zal voorkomen dat stemmen verkeerd zullen worden uitgebracht. Dit overleg
heeft geresulteerd in de volgende wijzigingen op het stempaneel:
1. Op het stempaneel zal in opvallende letters de zin "Knop vóór kandidaat

indrukken" worden aangebracht. Deze aanwijzing blijft uiteraard ook deel
uitmaken van de gebruiksaanwijzing die boven het stempaneel is
aangebracht.

2. Het nummer van de kandidatenlijst alsmede de naam of de aanduiding van de
desbetreffende politieke groepering zullen voortaan worden geplaatst tegen
de linker kantlijn van de vensters. Thans staan nummer en naam of
aanduiding meer naar rechts waardoor zij door de kiezer ten onrechte in
verband gebracht zouden kunnen worden met de kiestoetsen die zich rechts
van de desbetreffende kandidatenlijst bevinden,
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3. Oe pijl die links van de naam van een kandidaat naar de bijbehorende
kiestoets wijst is beter zichtbaar gemaakt.

4. Tussen de namen van de kandidaten en de kiestoetsen die zich rechts van
die namen bevinden,~ordt een opstaande rand geplaatst. Door deze rand
wordt voorkomen dat een kiezer, indien hij met zijn vinger waarmee hij op
een kiestoets wil drukken, onwillekeurig over de naam van de kandidaat van
zijn keuze glijdt, abusievelijk de kiestoets achter die naam zou
indrukken.

5. Op de opstaande rand wordt een gele lijn aangebracht die naar boven wordt
doorgetrokken, zodat een visuele scheiding ontstaat tussen een
kandidatenlijst en de kiestoetsen die zich rechts van die lijst bevinden.

Aan die gemeente~ die overwegen tot aanschaf van stemmachines over te gaan
kan ik meedelen dat de stemmachines in de aldus aangepaste versie tijdig
leverbaar zullen zijn vóór de verkiezingen van provinciale staten van
18 maart 1987.
Gemeenten die reeds in het bezit van stemmachines zijn, zullen in staat
worden gesteld zelf de stemmachines aan te passen. Het materiaal daarvoor zal
tegen kostprijs verkrijgbaar zijn bij samsam kantoorefficiency b.v. Deze
gemeenten zou ik willen aanraden die aanpassingen uit te voeren.

DE STAATSSECRETARISVAN BINNENLANDSE ZAKEN,
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In de afgelopen weken hebben ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse
Zaken met de fabrikant van de stemmachines, NEDAP n,v. te Groenlo, en u overleg
gevoerd over de mogelijkheden het paneel van de stemmachine zo aan te passen dat
het praktisch gezien niet meer zal voorkomen dat stemmen verkeerd zullen worden
uitgebracht. Zoals u bekend zal zijn, heeft dit overleg geresulteerd in het
voorstel op het stempaneel de volgende wijzigingen aan te brengen:
1. Op het stempaneel zal in opvallende letters de zin "Knop voor kandidaat

indrukken" worden aangebracht. --
2. Het nummer van de kandidatenlijst alsmede de naam of aanduiding van de

desbetreffende politieke groepering zullen voortaan worden geplaatst tegen de
linker kantlijn van de vensters.

3. De pijl die links van de naam van een kandidaat naar de bijbehorende
kiestoets wijst, is beter zichtbaar gemaakt.

4. Tussen de namen van de kandidaten en de kiestoetsen die zich rechts van die
namen bevinden, wordt een opstaande rand geplaatst.

5. Op de opstaande rand wordt een gele lijn aangebracht die wordt doorgetrokken
tot aan de bovenkant van de kandidatenlijsten.

Ik kan u meedelen dat deze wijzigingen mijn instemming hebben. De
gemeentebesturen heb ik heden door middel van een circulaire van een en ander in
kennis gesteld, Een afschrift van deze circulaire is bij deze brief gevoegd.
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Bijlagen Uw brief Ons nummer Datum

- Een - B86/640 28 juli 1986
Onderwerp Departementsonderdeel

- Gebruik stemmachines - DGBB

Naar aanleiding van uw brief d.d. 16 juni 1986 inzake het gebruik van stem
machines doe ik u een afschrift toekomen van mijn brief aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal aangaande bovenvermeld
onderwerp.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
voor deze,
de directeur bestuurszaken/1~'
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In antwoord op uw brief van 29 mei 1986, nr. 86.004475, deel ik u mede, dat

de door u aangestipte problematiek rond het gebruik van stemmachines mij

bekend is. Ook bij voorgaande verkiezingen is, onder meer door de gemeente

Middelharnis, al eens gewezen op de mogelijkheid van vergissingen bij het

gebruik van stemmachines, door het indrukken van de knop achter in plaats van

vóór de naam van de kandidaat. In 1984 heeft de Kiesraad zich nader over deze

problematiek gebogen. De raad kwam tot de conclusie, dat de kans op vergis

singen bij het gebruik van stemmachines in beginsel voldoende wordt beperkt

door de geldende voorschriften, waarbij met name van belang is de bepaling

die de kiezer de mogelijkheid biedt vóór het indrukken van de stemknop te

controleren of hij de stemmachine op de juiste kandidaat heeft ingesteld

(artikel I 25, eerste lid, onder d, van de Kieswet). De Kiesraad wees er

evenwel op, dat dit geheel onverlet laat dat gemeentebesturen aanvullende

maatregelen kunnen nemen (bijvoorbeeld door voorlichting of anderszins) om de

kans op vergissingen nog verder te beperken, voor zover - maar dat spreekt

eigenlijk voor zich - daarbij niet in strijd met het bepaalde in de Kieswet

wordt gehandeld. Uit uw brief begrijp ik dat dergelijke aanvullende maat

regelen ook door u zijn getroffen, maar dat u niettemin in sterke mate de

indruk heeft, dat een aantal kiezers niet zijn stem heeft uitgebracht op de

in feite gewenste kandidaten.

Bij mij bestaat de indruk dat op grond van recent verzamelde informatie kan

worden gesteld dat in het algemeen gesproken de kans dat bij het gebruik van

stemmachines vergissingen worden gemaakt zeer gering is.

Ik deel in dit opzicht het door de Kiesraad in 1984 ingenomen standp~mt.

DGBB/br.3/aa
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Dit laat evenwel onverlet dat, wanneer er mogelijkheden z~Jn de overzichte
lijkheid van het stempaneel en de leesbaarheid van de nummers en ~amen van de
kandidaten te verbeteren, ik gaarne het mijne zal doen om te bewerkstelligen,
dat; deze mogelijkheden worden benut. Wellicht zouden wat dit aangaat even
tuele verbeteringen kunnen worden gezocht in het plaatsen van een opstaand
randje tussen de naam van een kandidaat en het knopje dat zich rechts van die
naam bevindt. Voorts misschien in het plaatsen van de nummers en namen van
kandidaten van één en dezelfde lijst èn de bijbehorende knopjes in een kolom
met een kleur die contrasteert met de kleur van de naastliggende kolommen.
Ten slotte zou een mogelijke verbetering kunnen zijn dat de display, waarin
thans de nummers van de gekozen kandidaten en de betreffende lijsten oplich
ten, in die zin wordt aangepast dat in ieder geval ook de naam van de lijst
verschijnt. Ik s~el mij voor op korte termijn contact op te nemen met de
fabrikant van de stemmachines ten einde na te gaan of deze dan wel andere
verbeteringen zouden kunnen worden uitgevoerd.
Ik hoop u hiermede voldoende te hebben ingelicht.
Een afschrift van deze brief doe ik toekomen aan het college van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Groenlo.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
voor deze I

de directeur bestuurszaken,~ ,

)J~
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Uw kenmerk: Uw brief van I Afd.: Nummer: Groenlo. 16 juni 1986
Verz.:

Onderwerp 1 BIJL:

Verkiezingen per
~mmachine.

urgemeeste en
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Naar aanleiding van uw brief d.d o 29 mei 1986
betreffende stemmachines delen wU u het navol
gende mede.
In Groenlo bestaat niet de indruk dat er (veel)
verkeerd gestemd wordt. We leiden dit ondermeer
af aan het feit dat er bU de gemeenteraadverkie
zingen, toen er blanco tussenruimten tussen de
lijsten aanwezig waren, zeer weinig "foutief" ge
stemd werd.
Daarnaast geeft de uitslag van de Tweede Kamer
verkiezingen ons geen aanleiding te veronderstel
len dat de stemmachine foutief bediend wordt o

Dit blijkt ook duidelijk uit de vergelUking tussen
de partUen nu en in het verleden en de voorkeur
stemmen op bepaalde kandidaten bv. Kok, Joekes.
Allicht zullen er best enkele mensen verkeerd
stemmen. Dit is echter die categorie mensen, die
bU het stemmen per biljet ook in de fout gingen.
Wel willen we nog vermelden dat we bU de oproepings
kaarten voor de verkiezingen steeds een bijsluiter
doen, waarin op een zo kort en eenvoudig mogelUke
wUze de werking van de stemmachine nog eens wordt
uiteengezet (zie bUlage).
Uw conclusie omtrent het stemgedrag in Veenendaal
en mogelUkerwUze andere gemeenten. waar stemma
chines worden bruikt, kunnen wU dan ook niet
onderschrUven --
Een afschrif aan de

Red.lTyp,HW Hinister van
Colli. o
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GEMEENTE GROENLO

ELEKTRONISCHSTEMMENBIJ DE

TWEEDEKAMERVERKIEZINGEN!

=========================

Voor alle duidelijkheid brengen wij

u de door de kiezer te verrichten

handelingen nog eens in herinnering.

De kiezer behoeft slechts:

1. het witte knopje vó6r de naam van

de kandidaat van zijn keuze in te

drukken;

20 de keuze te controleren aan de hand

van een oplichtend venster;

3. daarna de rode stemknop in te drukken.

Dit is alles!
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Uw brief van:
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Aan de minister van binnenlandse zaken.

Pos bus 20011.

d~(,:250 EA 's-GRAVENHAGE,

Nr.:
86.004475

Onderwerp:

stemmachines.

Veenendaal. mei 1986,

In deze gemeente worden sinds 1981 bij de verkiezing van verte
genwoordigende lichamen, in overeenstemming met het bepaalde in
de artikelen I 24 tot en met I 28 van de Kieswet, stemmachines
gebruikt. Het betreft de Samson Elektronische stemmachine, waar
van in 1980 een twintigtal is aangeschaft. De invoering van dit
medium ging gepaard met een vrij omvangrijk introductieprogramma,
vooral gericht op ouderen. Op de achterzijde van de voor iedere
verkiezing huis-aan-huis verspreide kandidatenlijsten is een uit
voerige aanwijzing voor het stemmen met de stemmachine afgedrukt.

In iedere stemmachine is een gebruiksaanwijzing als bedoeld in
artikel I 19 van het Kiesbesluit aanwezig. Desgewenst en soms
ook ongevraagd is instructie gegeven op het demonstratie-appa
raat. dat overeenkomstig het bepaalde in artikel I 27 van de
Kieswet in het stemlokaal aanwezig is.

Niettemin bleek al spoedig. dat veel kiezers de neiging hadden
de knop achter de naam van de kandidaat van hun keuze in te druk
ken inplaats van die daarvóór, Het aantal van die kiezers beliep
van 4 tot 8 procent, Pijlen onder de naam van iedere kandidaat
en boven iedere lijst in de richting van de knoppen vóór de namen
van de kandidaten verminderden deze percentages weliswaar. maar
deden de neiging van de kiezers niet teniet.

In veel gevallen was er al toe overgegaan de kiezers, die achter
de stemmachine hadden plaatsgenomen, door het stembureaulid bij
de machine mondeling te instrueren op de manier van: "Zoek eerst
de lijst op, waarop u wilt stemmen en dan de kandidaat, die u
wilt kiezen, druk dan de knop vóór diens naam in! Dat hebt u ge
daan; is uw keus goed? Druk dan nu de rode knop in! U hebt ge
stemd".

Afd. 1 Bijl. div

Verzoeke bl] het antwoord dagtekening en nummer van dit schrijven
te vermelden en elke zaak In een afzonderlijk schrijven te behandelen



GEMEENTE
VEENENDAAL

Brief d.d. Nr. 86,004475 Vervolgblad Nr. 1.

Bij de laatstgehouden verkiezing was. zeer opzettelijk. in iedere
stemmachine de steminstructie-affiche. ontworpen in het kader van
de voorlichtingscampagne in verband met de invoering van het kies
recht voor niet-Nederlanders. achtergelaten.

Desondanks bestaat bij ons sinds de laatstgehouden verkiezing van
de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal sterk de indruk.
dat een aantal kiezers niet hun stem heeft uitgebracht op de door
hen gewenste kandidaat. doordat zij niet de knop vóór de naam van
die kandidaat hebben ingedrukt. doch die daaráchter.

Wij menen. dat wij voor die vrees onze argumenten vinden in de
uitslagen van de stemming. die in niet geringe mate afwijken van
de landelijke tendensen en de aantallen stemmen. die kandidaten
hebben verkregen. die in het paneel van de stemmachine waren ge
plaatst ter rechterzijde van kandidaten. die landelijk veel
stemmen op zich vergaarden.

Bij nadere beschouwing van de uitslagen van andere gemeenten.
waar van stemmachines wordt gebruik gemaakt. worden wij in onze
vrees gesterkt.

Ter staving van ons betoog voegen wij enige bijlagen hierbij.

In verband met het vorenstaande verzoeken wij u met klem op korte
termijn - in verband met de aanstaande verkiezingen van de leden
van de provinciale staten in maart 1987 - te onderzoeken of,de
stemmachine in de huidige vorm een verantwoord middel is om de
stem van de kiezer overeenkomstig diens wens vast te leggen,
zonder dat er omtrent die juistheid twijfels kunnen ontstaan,
Het huidige tableau van de machine biedt daartoe de waarborg niet.
ondanks het feit, dat de kiezer in het daartoe bestemde venster
kan controleren welk lijstnummer hij heeft gekozen en onder welk
volgnummer de kandidaat van zijn keuze op die lijst is geplaatst.

Wij verzoeken u daarom dringend tijdig aan te geven welke aanpas
singen de stemmachine behoeft om de bovenbedoelde waarborg te
geven.

Burgemeester en
de secretaris.
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GEMEENTEVEENENDA.A!A

Vergelijkend overzicht verkiezingsuitslagen Tweede Kamer 1982 1986
in de gemeente Veenendaal~

Lijst~ Lijst 1 9 8 2 198 6 Verschil Landel"
nr ,

Absol" %van Absol" %van
in % verschil

1986 + / .- in %totaal totaal
+ / -

CDA 2 6972 29,93 10262 38,70 + 8,77 + 5,2

PvdA 1 4478 19,22 5522 20,82 + 1~60 + 2,9

VVD 3 5073 21,78 4465 16,.84 - 4,94 - 5,6

D66 4 911 3,91 1189 4,48 + 0,57 + 1,8

PSP 5 237 1002 234 0,88 = 0,14 = 1,0

CPN 7 94 0,40 263 0,99 + 0,59 = 1,2

SGP 6 2110 9,06 2260 8,52 - 0,54 - 0,1

PPR 8 344 1048 172 0,65 = 0,83 = 0,4

RPF 9 2142 9,20 1313 4,95 = 4,25 = 0,6

GPV 10 402 1,73 521 1,97 + 0,24 + 0,2

Overigen 530 2,27 319 1,20 - 1,07 - 1,2
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Kamer '86 K. '82
KAmer '86 K.'82

111&.. 'Il. %
st. % %

Opkomst 9600 8U Sl,3 Opkomst %3243 84.3 79,9

PvdA 2934 30,6 29,5 PvdA 3698 15,9 15,0

CDA 2326 24,i 18,l CDA 10488 45,1 36,3

VVD 14%4 14,8 IS,3.:
VVD 3268 14,1 lS,7

D66 399 4,i U'
D66 1067 4,6 3,0

PSP - 73 0,$ 1,2-
PSP 194 o,s 0,9

SGP l'!65 18,4 18,2 •
SGP 2592 11,2 14,6

CPN 135 1,4 O,~
CPN 357 1,5 0,4

PPR ." 49 0,.5 2.6'-
PPR 147 0,6 1,0

RPF m 2,9 5,4
RPF 879 3,8 7,1

GPV 101 I,. 0,"1
GPV 273 U 0.6

EVP 27 0,3 0.6
EVP 93 0,4 O,S

Overtge &5 0,9 I ,Oe
Overige 192 0.8 i.e
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Kamer '86 K.'82
st. % or.

Opkomst

PvdA
CDA
VVD
D66
PSP
SGP
CPN
PPR
RPF
GPV
EVP
Overige

33028 85,3 80,0

].0171 30,8 29,3
10136 30,7 23,5

6955 21,1 28,4
3192 9,'1 6.9
676 2,0 2,6
289 0,9 1,1
123 M 1,3
406 1,2 i.s
207 0,6 1.0
220 0,7 0.6
107 0,3 0,8
546 1,6 2.6
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Opkomst

PvdA
CDA
VVD
D66
psp
SGP
CPN
PPR
RPF
GPV
EvP
Overige

32300

Kamer '86 K.'82
ot. % %

20S07 89,9 87.'1

6133 29,5 27,2
7636 36,7 29.3
1'186 8,6 14.0
S66 4,2 2,'1
224 1,1 1,6

111'1 5,4 6,4
74 0,3 0,6

432 2.1 2,3
l351 6,5 9.3
874 oU 3,3
111 0,5 2.1
203 0,9 1.2
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