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Gebruik Nedap stemmachines 

 
Deze nieuwsbrief bevat nadere informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) met betrekking tot het gebruik van de Nedap stemmachines bij de komende 
verkiezingen van de Tweede Kamer op 22 november 2006. 
 
Voor wie is deze nieuwsbrief bedoeld? 
Deze nieuwsbrief is specifiek bedoeld voor alle gemeenten die bij de verkiezingen van 22 november 
a.s. gebruik maken van de stemmachines van Nedap. Het gaat daarbij om de gemeenten die al 
beschikten over de Nedap stemmachines én de gemeenten die, vanwege de schorsing van de 
goedkeuring van de Sdu stemmachine, bij de komende verkiezingen ook gebruik gaan maken van 
Nedap stemmachines. 
 
Stand van zaken omtrent Nedap stemmachines 
Fabrikant Nedap controleert momenteel alle stemmachines. Deze operatie verloopt voorspoedig en is 
uiterlijk op 10 november 2006 gereed.  
Bij deze controle wordt de chip van de machine vervangen en wordt een verzegeling aangebracht. 
Met behulp van de verzegeling kan gecontroleerd worden of iemand zich toegang tot de interne delen 
van de stemmachine heeft willen verschaffen, bijvoorbeeld met als doel de werking van de 
stemmachine te beïnvloeden.  
 
U krijgt beeldmateriaal en een toelichting zodat u en de leden van het stembureau de verzegeling 
kunnen controleren. Daarnaast bevat een circulaire die u nog ontvangt, instructies voor u en het 
stembureau over hoe er gehandeld moet worden wanneer er een vermoeden is van manipulatie van 
de verzegeling. Over de inrichting van dit proces vindt vanuit BZK nog overleg plaats met diverse 
partijen, waaronder de NVVB en het NFI (Nederlands Forensisch Instituut).  
 
Diakritische tekens niet op display 
Voor de komende verkiezingen zullen op het display van de Nedap stemmachines geen diakritische 
tekens (zoals de Ç, ö en ü in de naam Çörüz) te zien zijn. Over dit onderwerp heeft de Kiesraad 
advies uitgebracht. Dat advies treft u ter informatie als bijlage aan. De reeds genoemde circulaire, die 
u nog ontvangt, gaat verder op dit onderwerp in. 
 
Fysieke beveiliging van stemmachines  
Op 17 november 2006 heeft elke gemeente, in de vorm van een NVVB/BZK nieuwsbrief een aantal 
vragen ontvangen over de fysieke beveiliging van stemmachines bij het transport en de opslag ervan. 
Inmiddels hebben ruim 350 gemeenten de vragenlijst beantwoord. Indien vanuit uw gemeente nog 
geen ingevulde vragenlijst is ingeleverd, wordt u verzocht dat alsnog te doen. 
 
Momenteel wordt een aantal gemeenten gevisiteerd om ter plekke na te gaan hoe de beveiliging van 
stemmachines in de praktijk is ingericht. Tot op heden (6 november 2006) zijn 19 gemeenten bezocht; 
in de periode tot 15 november 2006 worden nog 23 andere gemeenten gevisiteerd. 
 
Steekproefsgewijze controle achteraf 
Met de Tweede Kamer is afgesproken dat onmiddellijk na sluiting van de stemming een 
steekproefsgewijze controle plaatsvindt van Nedap machines die tijdens de verkiezing zijn gebruikt. 
De steekproef zal naar verwachting een omvang hebben van circa 600 machines. Op dit moment 
wordt nog onderzocht hoe de steekproef bepaald zal worden. Zodra dit onderzoek is afgerond, 
ontvangt u daarvan bericht. Vanzelfsprekend vindt over de uitvoering van de steekproef overleg plaats 
met de NVVB én met de gemeenten waar de controle plaats zullen gaan vinden. 
 
Circulaire 



Een aantal van de bovenstaande onderwerpen wordt nader uitgewerkt in instructies voor het 
stembureau en/of de burgemeester. Deze circulaire wordt, na afstemming met de NVVB, uiterlijk 
begin volgende week vanuit het ministerie van BZK aan alle gemeenten verzonden. 
 
Verdere informatie voor gemeenten met Nedap stemmachines 
Indien u nog vragen mocht hebben over de bovenstaande punten ten aanzien van de Nedap 
stemmachines, kunt u daarover vragen stellen aan het ministerie van BZK. Hiervoor is het mailadres 
stemmachines@minbzk.nl beschikbaar en het telefoonnummer 070 – 426 84 89. 
 
Tenslotte is de in de vorige nieuwsbrief aangekondigde website ook actief geworden: 
www.minbzk.nl/nedapstemmachines 
Om toegang tot deze website te krijgen, dient u een login (nedap2006) en een wachtwoord 
(NedapCZW12bzk!) te gebruiken. De website zal steeds worden aangevuld met de meest actuele 
informatie voor de gemeenten die stemmachines van Nedap gebruiken. 
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