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verzoek tot intrekking goed keuring
stemmachines

In antwoord op uw brief van 22 ja nuari 2007 over het gebruik van de zogenaamde ISS- en Elekter-software bericht ik u als volgt.
Het is m ij bekend dat gemeenten die Nedap-mach ines gebr uiken bij verkiezingen
1

tevens gebru ik maken van de ISS-software die geleverd wordt door NecapGroenendaa l. Met behulp van deze software en de zogenaamde program meereenheid programme ren de gemeenten de stemgeheugens waar de Nedapstemmach ines gebru ik van maken. Het is j uist dal de rss -sctrware en de
programmeereen heid als zodanig geen onderdeel zijn van de keuring van de
Nedap -mach ines. De geprogramm eerde stemgeheugens zijn dat echter, bij een
typekeuring, wel.
Voor de komende verkiezing van 7 maart 2007 zullen de type n Nedapstem machines die bij de kome nde Provinciale Statenverkiezingen worden
gebruikt, getest worden met de geprogra mmeerde stemgehe ugens met daarin de
kandidatenlijsten zoa ls deze voor de verschillende kieskringen voo r de
Provinciale Statenverk iezingen zuilen gelden.
Deze benader ing strook t met de huidige benadering van de Kieswe t en de
Regeling voorwaa rden en goedk euring stemmach ines. Zoals u weet ben ik van
mening dat deze benadering aan herz iening toe is. De commiss ie Inrichting
Verk iezingsproces (Comm issie Korthals Altes ) is gevraagd onde r meer op dit
punt te advisere n. De Comm issie zal vóór 1 oktober 2007 advies uitbrengen .
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ektor.programmatuur laat ik hier buiten beschouwingaangeziende goedkeuring van de
NewVOIe-stemmaChineis geschorsten deze maChines niet gebruikt zullenWOfden bij de komende
verkiezing van 7 maart 2007.
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Ten aanzienvan uw verzoek om de goedkeuri
ng van alle bestaande
stemcomputers in te trekken, kan ik u het volgende meedelen. De goedkeuringen
voorgebruik bij verkiezingen (zoalsdeze in het verledenin de Staatscourant zijn
gepubliceerd) zijn inmiddels in rechte onaantastbaargeworden.
Een afschrift van deze brief zend ik aan de Tweede Kamer.
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