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Aantal bijlagen 
o 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Gelet op de artikelen J 14, vierde lid, en'artikel J 14a, derde lid, van het 
Kiesbesluit; 

Besluit 

Artikel l 

De Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997 wordt als volgt 
gewijzigd: 

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Onderdeel a komt te luiden: 
a. de Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 
2. In onderdeel c wordt de zinsnede "voor het gebruik voor twee stemmingen 
tegelijk vervangen door: voor het gebruik voor meer dan ken stemming tegelijk. 

Artikel 9 komt te luiden: 
De artikelen 3 tot en met 8 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de goedkeuring van het gebruik van een stemmachine voor meer dan een 
stemming tegelijk, met dien verstande dat uit de aanvraag, alsmede uit de 
verklaring van de keuringsinstelling, die door de aanvrager wordt overgelegd, in 
dat geval tevens blijkt op welk aantal stemmingen de aanvraag, onderscheidenlijk 
de verklaring, betrekking heeft. 
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13. Voorwaarden voor het gebruik van stemmachines voor meer dan 66n 
stemming tegelijk 

De stemmachine mag voor meer dan &&n stemming tegelijk worden gebruikt 
indien de stemmachine zodanig is ingericht dat wordt voldaan aan de 
volgende eisen: 
- de kandidatenlijsten en de uitgebrachte stemmen worden door afzonderlijke 
beheerseenheden verwerkt; 
- de opslag van de kandidatenlijsten en de stemmen worden per stemming in 
afzonderlijke geheugenblokken uitgevoerd; 
- de stemmachine kan voor de kiezer voor de afzonderlijke stemmingen 
worden vrijgegeven; 
- de kandidatenlijsten kunnen duidelijk van elkaar afgescheiden op de 
stemmachine vermeld worden; 
- de volgorde in de stemmingen is voor alle kiezers gelijk; 
- uit de vastgelegde stemmen kan niet worden achterhaald, welke 
combinatie van stemmen een kiezer heeft gemaakt; 
- bij de bevestiging door de kiezer van een stem, geeft de stemmachine 
duidelijk aan voor welke stemming de stem wordt uitgebracht. 

Artikel II 

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit van 10 
september 2001 tot wijziging van het Kiesbesluit (goedkeuring van stemmachines 
voor meer dan &en stemming tegelijk) (Stb. 423) in werking treedt. 

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

's-Gravenhage, 7 december 2001 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

K.G. de Vries 

Minilterie von Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelatiei 



Datum 
7 december 2001 

Kenmerk 
CW01198548 

Toelichting 

De onderhavige wijziging van de Regeling voorwaarden en goedkeuring 
stemmachines 1997 vloeit voort uit een wijziging van het Kiesbesluit, die het 
mogelijk maakt dat stemmachines worden goedgekeurd voor het gebruik bij meer 
dan twee stemmingen tegelijkertijd. Op grond van het oude artikel J 14a, eerste lid, 
van het Kiesbesluit mocht een stemmachine, mits door de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties voor dit gebruik goedgekeurd, slechts voor ten hoogste 
twee stemmingen tegelijkertijd worden gebruikt. In de nota naar aanleiding van het 
verslag van de Tweede Kamer betreffende het voorstel voor een Tijdelijke 
referendumwet werd gewezen op de beperkingen die de oude bepaling bevatte indien 
tegelijkertijd bijvoorbeeld een verkiezing op grond van de Kieswet wordt 
gecombineerd met meer dan Ã©Ã referendum, of met een referendum en een 
deelgemeenteraadsverkiezing. Daarom werd aangekondigd dat een voorziening zou 
worden getroffen voor het gebruik van stemmachines voor meer dan twee 
stemmingen tegelijkertijd. Deze voorziening is opgenomen in het Besluit van 10 
september 2001 tot wijziging van het Kiesbesluit (goedkeuring van stemmachines 
voor meer dan Ã©Ã stemming tegelijk) (Stb. 423). 
Zoals ook in de nota van toelichting bij het genoemde besluit tot wijziging van het 
Kiesbesluit is aangegeven, zal de capaciteit van de diverse typen stemmachines zeer 
uiteen kunnen lopen, tot zelfs zeer theoretische (hoge) aantallen stemmingen toe. 
Een goedkeuring voor een onbeperkt aantal stemmingen is in de praktijk niet te 
geven en ook niet nodig. Bovendien is het wenselijk dat voor de betrokkenen 
duidelijkheid bestaat met betrekking tot het aantal stemmingen waarop de 
testprocedure gericht is geweest. Bij de beoordeling of de stemmachine aan de in en 
krachtens de Kieswet gestelde eisen voldoet, wordt daarom als uitgangspunt 
genomen het aantal stemmingen waarvoor de leverancier van de stemmachine 
goedkeuring verzoekt. Ook voor de keuringsinstelling, die beproeft of de 
stemmachine aan de in en krachtens de Kieswet gestelde voorwaarden voldoet, is 
een dergelijke opgave van de leverancier van belang, opdat niet door trial and error 
behoeft te worden nagegaan hoeveel stemmingen met behulp van de stemmachine 
tegelijkertijd kunnen worden gehouden. Een en ander is tot uitdrukking gebracht in 
het gewijzigde artikel 9. Daarbij wordt ervan uitgegaan, dat de leverancier 
goedkeuring zal vragen voor een aantal stemmingen dat zich redelijkerwijs in de 
praktijk tegelijkertijd kan voordoen, en niet per definitie voor de theoretische 
maximumcapaciteit van de stemmachine. 

Het ontwerp van deze regeling is op 13 juni 2001 gemeld aan de Commissie van de 
Europese Unie (notificatienummer 2001/0259/NL) ter voldoening aan artikel 8, eerste 
lid, van richtlijn nr. 981341EG van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure 
op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de 
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diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 4 4 

98148lEG van 20 juli 1998 (PbEG L 217). Tevens heeft melding plaatsgevonden aan 
het Secretariaat van de Wereld Handelsorganisatie, ter voldoening aan de artikelen 
2, negende lid, en 5, zesde lid, van de op 15 april 1994 te Marrakech tot stand 
gekomen Overeenkomst inzake technische handelsbelernrneringen (Trb. 1994, 
235). 
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Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 directie Constitutionele 

december 2001, nr. CW01198616, tot wijziging van de regeling van de Zaken en Wetgeving 

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 23 oktober 1989, nr. CW88113lU76 Blad 

(Stcrt. 1989, 210), waarin de modellen, bedoeld in de Kieswet en het Kiesbesluit, van * 
worden vastgesteld Aantal bijlagen 

o 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

Gelet op artikel J 15, derde lid, van het Kiesbesluit; 

Besluit 

Artikel l 

De regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 23 oktober 
1989, nr. CW88113lU76 (Stcrt. 1989, 210), waarin de modellen, bedoeld in de 
Kieswet en het Kiesbesluit, worden vastgesteld, wordt gewijzigd als volgt: 

Model J 33-1, onderdeel 4, komt te luiden: 

4. Indien de stemmachine wordt gebruikt voor meer dan Ã©Ã stemming tegelijk, 
worden de kandidatenlijsten voor de onderscheiden stemmingen op duidelijke 
wijze in afzonderlijke, van verschillende steunkleuren voorziene blokken 
weergegeven. leder blok heeft de vorm van een rechthoekige vierhoek. Tussen 
de blokken wordt een ruimte vrijgehouden met een breedte of hoogte die overeen 
komt met de breedte van ten minste twee kolommen. In het midden van deze 
ruimte wordt over de volle lengte, onderscheidenlijk breedte, van het blok een 
verticale of horizontale zwarte streep aangebracht met een dikte van ten minste 
drie millimeter. Voorts wordt ofwel boven, ofwel links van ieder blok van 
kandidatenlijsten duidelijk vermeld voor welke stemming het blok geldt. 

ARTIKEL I 1  

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit van 10 
september 2001 tot wijziging van het Kiesbesluit (goedkeuring van stemmachines 
voor meer dan Ã©& stemming tegelijk) (Stb. 423) in werking treedt. 
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Toelichting 

De wijziging van model J 33-1 hangt samen met het besluit van 10 september 
2001 tot wijziging van het Kiesbesluit (goedkeuring van stemmachines voor meer 
dan Ã©Ã stemming tegelijk) (Stb. 423). Model J 33-1, onderdeel 4 (oud), bevatte 
voorschriften over de weergave van kandidatenlijsten op het stempaneel van een 
stemmachine, indien deze wordt ingezet voor twee stemmingen tegelijk. Het 
gewijzigde onderdeel 4 van model J 33-1 ziet tevens op de situatie dat de 
stemmachine voor meer dan twee stemmingen tegelijk wordt ingezet. 
Overeenkomstig het gewijzigde model is'thans zowel een horizontale als een 
verticale scheiding toegestaan tussen de blokken, waarin de verschillende 
stemmingen worden weergegeven. Teneinde de overzichtelijkheid van het geheel 
voor de kiezer te waarborgen, dienen de blokken ieder afzonderlijk de vorm van 
een rechthoekige vierhoek te hebben en bevat het model voorschriften over het 
gebruik van randen en steunkleuren. 

Het ontwerp van deze regeling is op 25 augustus 2001 gemeld aan de Commissie 
van de Europese Unie (notificatienummer 2001/0368/NL) ter voldoening aan artikel 8, 
eerste lid, van richtlijn nr. 98134lEG van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure 
op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 
98148lEG van 20 juli 1998 (PbEG L 217). Tevens heeft melding plaatsgevonden aan 
het Secretariaat van de Wereld Handelsorganisatie, ter voldoening aan de artikelen 
2, negende lid, en 5, zesde lid, van de op 15 april 1994 te Marrakech tot stand 
gekomen Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (Trb. 1994, 
235). 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

K.G. de Vries 
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's-Gravenhage, 7 december 2001 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

/ 

K.G. de Vries 

1 ) Start. 1989, 21 0; laatstelijk gewijzigd bij ministeriele regeling van 29 januari 
1999 (Stelt 1999,28). 
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