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Voorzover thans valt na te gaan~ is het ongunstig resultaat
van he'{j gebruik. van stemmaohines te wijten aan de volgende tW'ee
fao~Vren7 waarvan de onderlinge samenhang nog niet geheel valt
te evalUereljH

~o storingen in de machines" :Bij enkele maohines sohijnt de
bedieningshandel vastgelopen te zijn~ bij anderen zouden andere
mechanisohe storil~'en zijn opgetreden"

bo de kiezers wisten niet met de machines om te gaan. In de
m';este gemeenten blijkt de gTote meerderheid van het electoraat
hij de verkiezing in het stembureau voor het eerst een stem
maohine te hebben gezien.

M-E:..Het met de hand. geproduceerde appar-aa t , dat aa.n het
Ministerie ter goeo.keuring is l'voorgezet" en dat door de Kies
raad en door een technisoh bureau diepgaand is beproefd~ ver
toonde geen enkele à.er s·toringen~ welke thans in de persberich
ten worden vermeld" De maohines~ welke in de gemeenten zDn be
proefd, zijn op de lopende band gemaakt en zij be~oren geheel
gelijk te zijn aan het goedgekeurd.a prototype. m Of dit het
geval is~ kan thans nog niet worden bezien. Dit zal van dep ar
tementszijde nL eerst mogelijk zjjn, nadat over d.e toelating
Van de benoomde leden van provinciale staten is beslist. De
burgemeester heeft er Y~achtens artikel L ~ 13 der Kieswet op
toe te zien, dat de maohine niet worden geopend voor het zo
juist genomade tijéLstip.

Wel kan blijkens dit artikel het hoofdstembureau een onderzoek
instellen, dooh dit kan - gezien de Y~aohtens artikel B 1 der
Kieswet beschikbare tijd (tot de tweede dag na die der stemming)
- slechts oppervlalddg zijn. Een diepgaander onderzoek kan worden
ingesteld door de oommissie uit het vertegemroordigend Lächaam ,
belast met het onderzoek der gelooÎsbrieven~ ioC. door deze
cO~TIissies uit provinoiale staten. Het is natuurlijk in het
ond.erhavige geval beter, dat ao '.n onderzoek "oerrb raa'l," (vanuit
ons departement) geschied·t~ zonder dat tevoren door bedoelde
oommissies aan de maohines is gepeuterd. Desalniettemin bestaat
de bevoegdlleid daartoe bij de oommissies. Gehoopt wordt, dat zij
zioh bij onderzoek niet met de technisohe storingen inlaten,
omdat daardoor wellicht aanwijzingen verloren zouden gaan.

Het zal gewenst zijn, de bL~gemeesters ~i~ te herinneren
en hen tevens te verzoeken niet tot opening over te gaan Clan
nadat cLezerzijds is beslist of en zo ja welk onderzoek met be
trejY~ll6 tot de maohines zal worden ingestelClG

De vraag, of de goeèU.~euring thans zou moeJGen'Horden inge
trokken, wordt voorshands ontkennend beantwoordG i~gezien hier
van, dat waarsohijnlijk geen enlcele gemeente vooreerst een verdere
proef met deze maohine zal willen doen, zodat overhaaste beslis
singen niet nodig z~jn9 moet worden vastgesteld~ dat nog geenszins
gebleken is, dat het apparaat, zoals diJ; clo2E.UExc. is goedge
~eux~, onde~~delijk zou zijno Dezerzijds wordt vooralsnog aangenomen
dat de lopende-balld-produotie ernstige feilen heeft vertoondo
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Op dit stuk ware een nader teohnisch onderzoek van de gebezigde
maoh.Lnee af te naohteno Hierover zullen U bf.nnenkoz-t voorstellen
bereikeuo

Mocht uit het onderzoek blijken, dat de thans geleverde ma
chines afwijken van het prototype, dan staat wèl een middel ter
besohildcLng om verdere verspreiding van de thans geproduoeerde
machines tegen te gaan, c"q,o te reguleren" Kraohtens a,rtikel
I 14, eerste lid, Kiesbesluit dient ulo een stemmachine, behorende
tot een door de Minister van Binnenlandse Zaken goedgekeurd merk
en type, van een rijkskeurmerk te zijn voorzien" Dat rijkskeurmerk
mag ID"a"wo niet aangebraoht worden, wanneer de desbetreffende
maohine( s ) niet geheel gelijl:", zijn aan het goedgekeurde proto'l;ype"
De Minister kan op grond hiervan bij gebleken noodza~~ toezioht
doen uitoefenen op de juiste naleving hiervan" Dit zal in het
algemeen steeels geld.en voor door de G'verheid goedgekeurde protp
tJpen~ zoáls ;ok bij bvo branQblusapparaten, autolampen e.d~

Ad b" De indruk bestaat 1 dat de gemeenten over het algemeen te
sïi:ëltot het gebruik van stemmachines z\jn overgegaan en dat zij
de zo nodige instructie van de kiezers te iliicht hebben opgevat.
Te snel~ omdat men m~~r één of twee weken vóór de stenmliwd de
1)eschikking over Tncchines kreeg, waardoor heh electoraat niet
v oLdoende kon vrorden voorgelicht. Van de Land.e Lijke bevolking
uit Maasdriel heeft maar 1 op de 7 kiezers tevoren instructie
gehad" In tfassenu,ar heeft Gleohts lCYfbvan de kiezers gebruik
gemaakt 'Van de gelegenheid om tevoren met Cl.emachá.ne te oefenen.
Dit is beslist verre oITvoldoende. In de vanwege het departement
gegeven voorliohtin~ is steeds gesteld, dat men de kiezers
geruime tijd van tevoren de gelegenheid. moes'b geven zich "in te
sp e.Len" 0

De Iilinister van Binnenlandse Zaken heeft geen enkele "bevoegd
heid om bij een ongeregelde gang van. zaleen in en.;.g stembureau
o:f in enige kieskring' in te grjjpen~ De enige bevoegde instantie
is hier het vertegerrwoordigende lichaam? waarvoor de verkiezing
heeft plaatsgevonden (artikel U 5, Kies\)et)" Besluit het ver
tegenwoordigende lichaam tot niet-toclatiw.;!; van één of meer
leden wegens de ongeldigheid ven de ste@uing in een stemdistriot
(= stembureau) of in een gro·tere eenheid (llVQ kieskring)? dan
vindt aldaar binnen een Iflaand~ nadat een desbetreffende 1:::ennis
geving aan de in artikel U 7, eerste lid~ genoemde instanties
is toegezonden, een nieuwe s"temming plaats" De dag der stemming
,'lordt ml1l vastgestelél <:LoOI'de in artikel U 7,. tweede Li.d , Kies
'Het aangegeven instanties"

In herinnering wordt gebracht 1 élat laatstelijk in Huissen bij
d.e in 1962 gehouden gemeenteraadsverkiezing een herstemming in
de gehele gemeente heeft plaatsgevonden"

Of het in enig geval ten aanzien van de verkiezir~en voor
provinoiale staten voor dit jaar tot een herstemming zal komen~

val i.; nog niet na te gaan" De missers bij <1e s.lcemmaohines betref"~

fen in de overgrote meerderheid aantallen van beneden de 1,,000
kiezers, welke op de va,ststellil1g van de uitslag waa.rschijnlijk
geen enke Le invloed zullen uä tmaken , Anders ligt dit bij het
gebezigde foutieve stembiljet in de kieskring' Hengelo (0), waar
all,e kiezers in cLe GellleE;)l'l~~en Hengelo, Borne, lfiarkelo, Goor,
Hijssen, Diepenheim, Stacl-_~elclen, Aij,"bt-Delden en Haaksbergen van
z01n biljet gebruik gemaak-b hebben 0 De eerste reactie van de CclK
lims, dat een herstemming zou dienen plaats te vinden in alle ge
noemde gemeenten.



Doch ook hier moeten provinoiale staten beslissen~ Verder blijken
er ook. verkeerde lijstnummers te zijn gebezigd op aan de kiezers
toegezonden oproepil~skaarteno Nadere gegevens zijn hierover
nog niet bekend, dooh ook hiGr zullen uiteraaJ?d provinoiale
staten het laatste woord hebbeuo




