
10 febrauri 1999/Nr. CW99/54790
Directie Constitutionele Zaken

De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
Gelezen het verzoek van N.V. Neder-
landsche Apparatenfabriek ’Nedap’ te
Groenlo van 3 februari 1999;
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 Regeling voorwaar-
den en goedkeuring stemmachines
1997;
Gezien de verklaring van TNO Cen-
trum voor Evaluatie van Instrumentatie
en Beveiligingstechniek te Delft en
TNO Technische Physische Dienst TU
Delft te Delft van 27 januari 1999, ken-
merk EIB-MEMO-990003;
Gezien het rapport van TNO Centrum
voor Evaluatie van Instrumentatie en
Beveiligingstechnieken te Delft van 27
januari 1999, kenmerk EIB-MEMO-
990002;

Besluit:

Artikel 1
De elektronische stemmachine van het
type ES3B versie V2.10 van N.V.
Nederlandsche Apparatenfabriek
’Nedap’ wordt goedgekeurd voor het
gebruik bij verkiezingen, zowel voor de
wijze van stemmen als bedoeld in arti-
kel J 14b, eerste lid, onder a, van het
Kiesbesluit als voor de wijze van stem-
men als bedoeld in artikel J 14b,
tweede lid, van het Kiesbesluit.
De goedkeuring voor de wijze van
stemmen als bedoeld in artikel J 14b,
tweede lid van het Kiesbesluit, wordt
verleend onder de opschortende voor-
waarde van goedkeuring van een
gebruiksaanwijzing voor deze wijze van
stemmen door de minister van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2
De elektronische stemmachine van het
type ES3B versie V2.10 van N.V.
Nederlandsche Apparatenfabriek
’Nedap’ wordt tevens goedgekeurd
voor het gebruik bij twee stemmingen
tegelijkertijd, uitsluitend voor de wijze
van stemmen als bedoeld in artikel J

14b, eerste lid, onder a, van het Kiesbe-
sluit.

Artikel 3
Van deze goedkeuring wordt medede-
ling gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties,
A. Peper.
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