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goedkeuringstemmachines

Onderverwijzingnaar uw brievenvan4 januar12002,kenmerkHFR/02104vk1w

2414IRWR,en6 februari2002,kenmerkHFRI01223vk1·2414/RWR,doe ik u
bijgaandtoekomeneen afschriftvan mijnbesluitvan heden,waarinde
stemmachinevan het type RS-Vote.bestaandeuit de programmatuurversieV2.3
in combinatiemet de hardwarelijnen laser, IBM,Compaqen HewlettPackard
wordtgoedgekeurdvoor het gebruikbij maximaaldrie stemmingentegelijkertijd.
Overeenkomstighet besluitvan 7 januari2002.kenmerkCW01199476(Stert.
2002.13)wordtmet betrekkingtot enkeleonderdelenvande stemmachine
ontheffingverleendvan het bepaaldein artikelJ 158,eerste lid, van het
Kiesbesluit.
Tevenswordtdoor middelvan het bijgaandebesluit,naaraanleidingvan uw
daartoestrekkendverzoek,de goedkeuringvande oorspronkelijkeversievan de
RS-Voteingetrokken.De goedkeuringvanhet prototypeblijft uiteraardInstand.

DE MINISTERVAN BINNENLANDSEZAKENEN KONINKRIJKSRELATIES,

K.G.de Vries

J. A.Brommers
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Geachteheer Stolk,

Uw brief gedateerd23januari, kenmerkCW2002/53356is in goedeorde ontvangenen geeft ons aanleidingtot het
doen van de volgendetwee verzoeken:

I. VerleninggoedkeuringgebruikstemmachineRs-Vote, versie2.3 voor maximaaldrie stemmingen
gelijktijdig.

e Bij deze vragenwij u goedkeuringte verlenenvoorhet (doen) inzettenvan de stemmachine(stem-pc)Rs
Vote, versie2.3, goedgekeurdbij Ministerieelbesluitop 4 februari 1999,voor één stemming,twee
stemmingengelijktijdigof drie stemmingengelijktijdig,waaronderreferenda.

" De bij deze door Sdu Uitgeversverzochtegoedkeuringheeft betrekkingop de hardwaremerken Laser,
IBM,Compaqen Hewlett Packard(HP).

• Een veridaringvan de keuringsinstellingTNO, als bedoeld in artikel 5 van"de Regelingvoorwaarden
goedkeuringstemmachines 1997",betrekkinghebbendop alle configuratiesen vermeldendedat deze in
voldoendeovereenstemmenmet het goedgekeurdeprototype,alsmede het aantalstemmingenwaarvoorde
stemmachinegeschikt is, treft u bijgeslotenaan.

2. Intrekkingbesluitgoedkeuringd.d. II februari 1998
Aangezienalleende onder punt I genoemdeversievan Rs-Vote in gebruik is en blijft,c.q. in de toekomst
na goedkeuringzal worden vervangendoor een nieuwere(hogere) versievan dit systeem,verzoekenwij u
bij deze de goedkeuringvoor het gebruikbij verkiezingenvan de oorspronkelijkeuitvoeringvande
(Alcatel)stemmachineRs-Vote,zoalsvastgelegdinartikel2 van het besluit van I I februari 1998in Ie
trekken,met instandhoudingvan de goedkeuringvanhet prototype.

Geziende nabijheidvan de aanstaande rkiezingenvraag ik u vriendelijkbovenstaandeverzoekenzo spoedig
mogelijkte behandelen.
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Ver.roekebij beantwoordingvandeze briefdlllumen kenmerkIe vermelden.

Hoogachtend,
Sdu Uitgevers
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