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De burgemeester van

Onderwerp

Stemprocedure 2006

Geachte burgemeester,

In vervolq op het telefoongesprek eerder vandaag, waarin u hebt vernomen dat

de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties de goedkeuring

heeft geschorst van de Sdu stemmachines, nodig ik de vertegenwoordigers van

uw gemeente uit voor een bijeenkomst op dinsdag 31 oktober 2006 om 10 uur in

de Schouwzaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties.

Alvorens daarop in te gaan wil ik u graag in kort bestek aangeven welke de reden

is voor het schorsen van de goedkeuring. Onderzoek heeft uitgewezen dat met

de Sdu stemmachines het (grond)wettelijk vastgelegde recht op vrije en geheime

verkiezingen niet is gewaarborgd. Onderzocht is of er langs organisatorische weg

of anderszins effectieve maatregelen kunnen worden getroffen, waarmee het

stemgeheim toch in materiêle zin zou kunnen worden gewaarborgd. Gebleken is

dat deze maatregelen, gezien de korte termijn tot de verkiezingen, niet

voorhanden zijn.
Het schorsen van de goedkeuring van de Sdu stemmachines betekent dat deze

stemmachine niet kan worden gebruikt bij de verkiezingen voor de Tweede

Kamer op 22 november 2006.

Tijdens de bijeenkomst zal toelichting worden gegeven omtrent de redenen die

aan deze schorsing ten grondslag liggen. Voorts zal tijdens deze bijeenkomst aan

de orde komen welke weg verder kan worden bewandeld. Daarvoor zijn binnen
het kader van de Kieswet in essentie twee mogelijkheden: de verkiezingen in uw

gemeente zullen plaatsvinden metgebruikmaking van stemhokjes, stembussen,

papieren stembiljetten en rode potloden dan wel, indien daartoe de mogelijkheid

bestaat, met gebruikmaking van een wel goedgekeurde stemmachine.

Vervolgens zal besproken worden hoe en op welke terreinen het ministerie van
BZK faciliterend kan optreden en welke zaken uw gemeente dient te regelen. In

Ond.erdeel
CS-CZW

Inlichtingen
Stemprocedure2006
T 0704268474
F

Uw kenmerk

Blad
1 van3

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Herengracht17
2511EG Den Haag

Postadres
Postbus20011
2500EA Den Haag

Intemetadres
www.minbzk.nl



MÎnÎsterÎe van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties O,.tl,lm
30 oktober 2006

Ons kenmerk
2006-0000351339

dit verbandzijn uiteraardde onderscheidenverantwoordelijkhedenvan
rijksoverheiden gemeentenvan belang.
Aanhet eind vande bijeenkomstis er gelegenheidvoorvragenen opmerkingen.

Naafloopvan de plenairebijeenkomstbestaatde mogelijkheidom inkleine kring
bijeente komenmet een medewerkervan het ministerievanBZK teneindede

f verschillendernogelijkhedenenmeerspecifiekevragenverderte bespreken.
Om dit overlegin kleinekringzo zinvolmogelijkte doenzijn,verzoek ik u
vriendelijkom devragen, toegevoegdin de bijlagebij dezebrief te willen invullen.
Ik zou het zeerop prijs stellenals u dit vragenformulierzo snelmogelijkzou
willen inzendennaar het e-mailadresstemprocedure2006@minbzk.nldan wel
meenemennaarde bijeenkomstvandin$dag31 oktober.
Voortsverzoekik u om mij opdezelfdewijze een afschriftte doentoekomenvan
hetbesluitvan de Raadof het Collegedat ten grondslagligtaan de inzetvande
stemmachineen van de overeenkomstvan uw gemeentemet Sdu.

De bijeenkomstvindt plaats in de Schouwzaalvan het ministerievan
BinnenlandseZakenen Koninkrijkrelaties,Schedeldoekshaven200 in Den Haag.

Graagnodig ik via u de dîrectbij de verkiezingenbetrokkenverantwoordelijke
ambtenarenuitbij deze bijeenkomstaanwezigte zijn.
Wilt u zo vriendelijkzijn de naamen functievan uwvertegenwoordiger(s)zo
spoedigmogelijkdoor te .gevenvia hete-mailadres
sternprocedure2006@minbzk.nlof telefoonnummer07()--4268474.

Ter informatiedeel ik u voortsmeedat hedeneen briefvan de ministervoor
BestuurlijkeVemieuwingen Koninkrijksrelatiesaan de Kamerzal worden
gezondenoverdezezaak. U zult een afschriftvandeze briefontvangenzodra
dezegereedIs. Tevenszal naarallewaarschijnlijkheidop dinsdag31 oktober in
demiddageenAlgemeenOverlegmetde TweedeKamerplaatsvinden.

Eenprojectteamvan het ministerievan aZK is vanafhedentot de verkiezingen
van 22 novemberbelast metdeverdereaanpakvan dezezaak.AI uwvragen en
alle eventueleoverlegover dezezaakzal plaatsvindenmet dit projectteam.
Hiervoorzal in de loop van maandag30 oktobereen apart telefoonnummer
wordengeopend,namelijk070-4268474.Ook kunt u gebruikmakenvan het
volgendee-mailadres:sternprocedure2006@minbzk.nl. Met nadrukwijs ik er op
dat zowelhet telefoonnummerals hete-rnaäadresuitsluitendbestemdis voor uw
gerrleenteen de anderegemeentendie voomemenswaren de Sdu
stemmachineste gebruikenen alleenvoor kwestiesdie met hetschorsenvan de
goedkeuringvandeze machine en de aanpakdaarvanvan doenhebben.
Voor alle anderevragen, ookvan burgers,blijvende normale
communicatiebronnenopenstaan.
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Op korte termijn zal eveneens een website, specifiek bedoeld voor deze zaak,

worden geopend. Ik zal u daarover berichten, zodra deze website beschikbaar is.

Tenslotte wil ik u graag verzekeren, dat mijn ministerie u waar mogelijk en

gewenst zal ondersteunen, teneinde de verkiezingen van 22 november op de
juiste wijze te kunnen doen plaatsvinden.

I
DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN
KONIN RIJKSRELATIE8,

.i Voor eze,

mr. A.RA van den Ham

DIRECTEUR GENERAAL
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