
5 maart 2002/CW2002/57725
Directie Constitutionele Zaken en
Wetgeving

De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties;
Gelezen het verzoek van Sdu
Uitgevers bv te Den Haag van
4 januari 2002, kenmerk
HFR/02104vk1-2414/RWR, aange-
vuld bij brief van 6 februari 2002,
kenmerk HFR/01223vk1-2414/RWR;
Gelet op artikel J 33 van de Kieswet,
de artikelen J 14, J 14a en J 15a van
het Kiesbesluit, en de Regeling voor-
waarden en goedkeuring stemmachi-
nes 1997;
Gezien de verklaring van TNO
Centrum voor Evaluatie van
Informatie Beveiliging te Delft en
TNO Technische Psychische Dienst te
Delft van 4 februari 2002, kenmerk
EIB-LTR-020027,

Besluit:

Artikel 1
1. De elektronische stemmachine van
het type RS-Vote, bestaande uit de
programmatuurversie V2.3, van Sdu
Uitgevers bv te Den Haag, in combi-
natie met de hardwarelijnen Laser,
IBM, Compaq en Hewlett Packard
wordt goedgekeurd voor het gebruik
bij de verkiezingen, onder de volgen-
de voorwaarden:
a. de stemmachine wordt uitsluitend
gebruikt voor de wijze van stemmen
als bedoeld in artikel J 14b, eerste lid,
onder b, van het Kiesbesluit;
b. aan of bij het beeldscherm is een
pen aanwezig ter bediening van de
stemmachine door de kiezer.
2. Met de stemmachine, bedoeld in
het eerste lid, worden ten hoogste
drie stemmingen tegelijkertijd uitge-
voerd.
3. De stemmachine, bedoeld in het
eerste lid, kan voorzien zijn van twee
gescheiden beeldschermen, waarmee
twee kiezers gelijktijdig hun stem
kunnen uitbrengen.

Artikel 2
Met betrekking tot de stemmachine,
bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt
ontheffing verleend van het bepaalde
in artikel J 15a, eerste lid, van het
Kiesbesluit voor zover het betreft de
onderdelen beeldscherm, toetsenbord,
muis en externe aansluitingskabels.

Artikel 3
Artikel 2 van het besluit van de
Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties van
11 februari 1998, nr. CWI98/35
(Stcrt. 1998, 38) vervalt.

Artikel 4
Van dit besluit wordt mededeling in
de Staatscourant gedaan.

De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
K.G. de Vries.

Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebben-
de tegen dit besluit, binnen zes weken
na de dag waarop het is bekend
gemaakt, een met redenen omkleed
bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet worden gericht
tot de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en kan
worden gezonden aan het ministerie
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Directie
Constitutionele Zaken en Wetgeving,
postbus 20011, 2500 EA  Den Haag.

Toelichting

Door een wijziging van het
Kiesbesluit (Besluit van 10 september
2001, Stb. 423), die op 1 januari 2002
in werking is getreden, is het mogelijk
om stemmachines goed te keuren
voor het gebruik bij meer dan twee
stemmingen tegelijk. Tot 1 januari
2002 was het aantal stemmingen dat
per stemmachine mocht worden uit-
gevoerd ten hoogste twee.

Door middel van artikel 1 van het

onderhavige besluit wordt de elektro-
nische stemmachine van het type RS-
Vote, bestaande uit de programma-
tuurversie V2.3, van Sdu Uitgevers bv
te Den Haag, in combinatie met de
hardwarelijnen Laser, IBM, Compaq
en Hewlett Packard wordt goedge-
keurd voor het gebruik bij ten hoog-
ste drie stemmingen tegelijkertijd.
Artikel 2 van het besluit bevat ten
aanzien van enkele onderdelen van de
stemmachine een ontheffing van het
voorschrift dat een stemmachine
slechts bij verkiezingen mag worden
gebruikt, indien de machine niet eer-
der voor andere doeleinden dan stem-
mingen is gebruikt. De ontheffing is
gebaseerd op artikel J 15a, tweede lid,
van het Kiesbesluit.

Op verzoek van de leverancier, Sdu
Uitgevers bv te Den Haag, wordt de
goedkeuring van de oorspronkelijke
versie van de stemmachine van het
type RS-Vote voor het gebruik bij de
verkiezingen ingetrokken. De oor-
spronkelijke versie is inmiddels geheel
vervangen door de in dit besluit
bedoelde versie 2.3, zodat aan goed-
keuring van de oorspronkelijke versie
voor het gebruik bij de verkiezingen
(artikel 4 van de Regeling voorwaar-
den en goedkeuring stemmachines
1997) geen behoefte meer bestaat.

De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
K.G. de Vries.
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