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?,ReE6ek tot goedkeuring wijziging - 
stemmachine Samsom ' 

Hierbij biedt de Kiesraad u aan overeenkomstig artikel l van de Regeling 
goedkeuring stemmachines de bij hem ingediende aan u gerichte verzoeken 
van Samsom H.D. Tjeenk Willink bv d.d. 15 februari 1994 om goedkeuring 
van het prototype gewijzigde derde generatie stemmachine Samsom en om 
goedkeuring van de gewijzigde derde generatie stemmachine voor het 
gebruik bij verkiezingen (vgl. resp. artt. 3 en 4 van de Regeling 
goedkeuring stemmachines). 

De Kiesraad heeft over de wijziging van de derde generatie stemmachine 
Samsom contact gehad roet medewerkers van Samsom. Hem is gebleken dat de 
wijziging in kwestie betrekking heeft op het electronisch gedeelte van 
de stemmachine en dat geen wijzigingen zijn aangebracht in het uiterlijk 
van de stemmachine. Ook in het gebruik door de kiezer van de stemmachine 
zijn geen wijzigingen opgetreden (zie bijgaande brief van Samsom H.D. 
Tjeenk Willink bv d.d. 17 februari 1994). 

De Kiesraad is van oordeel dat tegen goedkeuring van de wijziging van de 
genoemde stemmachine in ieder geval voor wat betreft de goedkeuring van 
het prototype geen bezwaar bestaat. Met betrekking tot de goedkeuring 
voor het gebruik van de stemmachine (de zogenaamde eindkeuring) onthoudt 
de Kiesraad zich van een oordeel, aangezien hij op dat punt geen 
specifieke wettelijke adviestaak heeft. 

In het oordeel over de goedkeuring van de wijziging van het prototype 
heeft de Kiesraad betrokken de bij het verzoek van Samsom gevoegde 
verklaring van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) d.d. 4 februari 1994. Deze 
verklaring stelt dat de aangebrachte wijzigingen in overeenstemming zijn . . . - l .  . 1 --. t - - 7- . L  *-: . - L - - 7 - - 2 L  -- 3-L L- 



De Raad geeft u dan ook in overweging om aan de wijziging van het 
bovengenoemde prototype goedkeuring te verlenen. 

, voorzitter 

wnd. adjunct-secretaris 
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Inlichtingen bij 
mr.drs.A.G. van Dijk 
Onde erp 
[keuring stemmachine 

Geachte heer Poeimans, 

Ons kenmerk Datum . 
KR9 4/Ã¼1 0 16 maart 1994 
Doorkiesnummer 

070-3026266 . 

Op 15 februari jl. heeft u aan de Kiesraad gezonden het aan de 
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken gerichte verzoek om goedkeuring 
van een wijziging in de derde generatie stemmachine van uw firma. Ã ¼  
doel was dat de gewijzigde stemmachine zou worden goedgekeurd voor 
gebruik bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maart 1994. Ã ¼  verzoek 
werd derhalve slechts twee weken voor de datum van die verkiezingen door 
de Raad ontvangen. Teneinde te voorkomen dat gemeenten die de gewijzigde 
machine hebben aangeschaft, de dupe zouden worden van uw late verzoek, 
heeft de Raad op zodanig korte termijn advies uitgebracht dat de 
Staatssecretaris nog in staat zou zijn om voor 2 maart 1994 een 
beschikking op uw verzoek te nemen. De Raad verzoekt u echter dringend 
om in de toekomst, ruimere termijnen in acht te nemen. 
De Raad staat er geenszins voor in dat ook voortaan op een verzoek dat 
zo kort voor een verkiezing wordt ontvangen, tijdig voor die verkiezing 
advies zal (kunnen) worden uitgebracht. 

Hoogachtend, 
De Kiesraad, 



De Raad geeft u dan ook in overweging om aan de wijziging van het 
bovengenoemde prototype goedkeuring te verlenen. 

De Kiesraad, 
t 

?*h wnd. adjunct-secretaris 
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Uw kenmerk 

Onderwerp 
Demonstratie stemmachine 

Ons kenmerk Datum 

KR9 3 D 1 4  1 l september 1993 
Doorkiesnummer 

070-3026266 

Geachte mevrouw Kuipers, 

Hierbij bevestig ik de afspraak dat uw firma op 8 september 1993 een 
demonstratie aan de Kiesraad zal geven van de door haar ontwikkelde 
stemmachine. De Kiesraad vergadert op die datum in het gebouw van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Schedeldoekshaven 200 in 
Den Haag. U wordt daar verwacht om 11.00 uur. In de parkeergarage zijn 
twee parkeerplaatsen voor u gereserveerd. U kunt zich melden bij de 
receptie van Binnenlandse Zaken en vragen naar mevrouw 
Schipper-Spanninga. Zij zal u de zaal wijzen waar u de apparatuur kunt 
installeren (Drenthezaal). Het is de bedoeling dat de demonstratie 
aanvangt om ongeveer 11.15 uur. 

Ik verzoek u mij zo spoedig mogelijk te laten weten welke apparatuur u 
zult meenemen. Dit moet namelijk aan de bewakingsdienst van Binnenlandse 
Zaken bekend zijn. 

Met vriendelijke groet, 



Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Kiesraad 
T.a.v. mw. mr. drs. A.G. van Dijk 
Kamer H 739 
Postbus 20011 
2500 EA 's-Gravenhage 

Amsterdam, 4 mei 1993 

Onze referentie: PS&F/I-390/19127 
Behandeld door : R.J. Doorman 
Telefoon : 020 - 565 2213 

Geachte mevrouw van Dijk, 

Tijdens ons telefoongesprek van dinsdag 4 mei 1993 stonden wij 
uitvoerig stil bij het fenomeen stemmachine. U was zo vriendelijk een 
aantal zaken nader toe te lichten. Hieruit blijkt dat het op de markt 
brengen van een nieuwe electronische stemmachine een forse uitdaging 
is. 

Hoewel het feit dat onze oplossing, gebaseerd op een PC, uit oogpunt 
van kostenbesparing aanspreekt, blijkt een dergelijke oplossing in 
Nederland (nog) niet toegestaan. 

Dit neemt niet weg, dat wij doorgaan met het verder ontwikkelen van 
onze oplossing. Op basis van het succes in BelgiÃ« wordt thans een 
studie uitgevoerd in ItaliÃ« Wij zullen u op de hoogte houden van onze 
voortgang. 

Zoals afgesproken sluiten wij een beknopte beschrijving bij van het 
systeem, zoals het in BelgiÃ in een drietal gewesten in gebruik zal 
worden genomen. 

Met vriendelijke groet, 
BULL NEDERLAND N.V. 

~ u u d  J. Doorman 
Senior Consultant 




