BZK

Goedkeuring stemmachines
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De Minister voor Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,
Gelezen het verzoek van N.V.
Nederlandsche Apparatenfabriek
’Nedap’ te Groenlo van 22 januari
2007;
Gelet op artikel J 33 van de Kieswet,
de artikelen J 14, J 14a, J 14b, eerste
lid onder a, en J 14b, tweede lid, van
het Kiesbesluit en de artikelen 5 en 8
van de Regeling voorwaarden en
goedkeuring stemmachines 1997;
Gezien de verklaring van Brightsight
te Delft van 8 november 2006, kenmerk 06-LTR-316 en het rapport van
Brightsight te Delft van 8 november
2006, kenmerk 06-RPT-158;
Besluit
Artikel 1
De elektronische stemmachines van
de typen ES3B met softwareversie
2.12, ESN1 met softwareversie 4.01en
ESD1NL met softwareversie 3.02 van
N.V. Nederlandsche
Apparatenfabriek ’Nedap’ worden
goedgekeurd voor het gebruik bij verkiezingen zowel voor de wijze van
stemmen als bedoeld in artikel J 14b,
eerste lid, onder a, van het
Kiesbesluit als voor de wijze van
stemmen als bedoeld in artikel J 14b,
tweede lid, van het Kiesbesluit.

Artikel 3
Deze goedkeuring geldt in elk geval
voor de Provinciale
Statenverkiezingen van 7 maart 2007
en voor zolang de voorwaarden en
eisen zoals vermeld in de Regeling
voorwaarden en goedkeuring stemmachines ongewijzigd blijven.
Artikel 4
Van deze goedkeuring wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
De Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de directeur Constitutionele Zaken en
Wetgeving,
H.P. Heida.
Bezwaarclausule
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes weken
na de dag waarop het is bekend
gemaakt, een met redenen omkleed
bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet worden gericht
tot de Minister voor Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
en kan worden gezonden aan het
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Directie
Constitutionele Zaken en Wetgeving,
postbus 20011, 2500 EA Den Haag.

Artikel 2
De in artikel 1 genoemde elektronische stemmachines van de typen
ES3B met softwareversie 2.12 en de
ESD1NL met softwareversie 3.02 van
de NV Nederlandsche
Apparatenfabriek ‘Nedap’ worden
tevens goedgekeurd voor gebruik bij
twee stemmingen tegelijkertijd, het
type ESN1 met softwareversie 4.01
wordt tevens goedgekeurd voor het
gebruik bij vijf stemmingen tegelijkertijd, uitsluitend voor de wijze van
stemmen als bedoeld in artikel J 14b,
eerste lid, onder a, van het
Kiesbesluit.
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