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Van
Aan:
Datum
Onderwerp:

Beste mensen,

"stem proeedure2006" <stem proeedure2006@minbzk.nl>
"stemproeedure2006" <stemprocedure2006@minbzk.n!>
14-11-2006 15:44:07
veelgestelde vragen

Ter informatie stuur ik u hierbij een document met veelgestelde vragen
en antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Ineke Ruiter
Projectgroep Sdu-gemeenten

**********************************************************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband
houdtmetrisico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts na Iiability for
damage of any kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission
of messages.
**********************************************************************************

*** Deze mail is gescanned door eSafe ***
*** BELANGRIJK: Open geen bijlages van onbekende afzenders ***



Veelgestelde vragen en antwoorden (SDUmgemeenten)
i 4- i 1-2006

1. Wordt er extra surveillance geleverd (landelijk) voor de stembureaus of moeten wij dit
zelf organiseren?

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de circulaire van 10 november
2006 over de Tweede Kamerverkiezingen (te vinden op onze website). Daarnaast is

de brief van de minister van BZK aan de korpsbeheerders relevant. Deze brief is ter
informatie bijgevoegd.

2. Worden de stemmaterialen bij de gemeenten die met stembiljet stemmen achteraf
weer opgehaald?

•

•

•

Stemhokjes: worden niet opgehaald. Gemeente slaat deze op in afwachting
van nadere berichtgeving van BZK.
Stembussen; worden opgehaald door de leveranCier (van Gansewinkel) .Op
dit moment is nog niet hekend wanneer de stembussen worden opgehaald.
We inforrnerenu hierover zo snel mogelijk.
Stemdozen: worden niet opgehaald.

3. Mag de aanlevering van de uitslagen aan het hoofdstembureau binnen de kieskring
ook handmatig (op papier) plaatsvinden?

Op grond Van de Kieswet is het handmatige proces zelfs leidend dus uiteraard mogen
de uitslagen handmatig worden aangeleverd. In de praktijk is het echter gebruikelijk

en ook efficiënt dat de gemeente uitslagberekingssoftware hanteert. Gemeenten die
over software beschikken waarmee de uitslag kan worden berekend.kunnen.gewoon
van deze software gebruik maken. Voor de gemeenten die met het rode potlood gaan
stemmen betekent dit dat zij de uitslagen met behulpvan Elector kunnen inbrengen

en op diskette of CD aan het hoofdstembureau aanleveren (naast aanlevering op
papier).

4. Moet de raad of het college een nieuw besluit nemen in verband met het stemmen
met potlood dan wel meteen andere stemmachine?

In principe moet het orgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen, een nieuw
besluit nemen. Hoe dit precies moet worden vormgegeven, hangt sterk af van de

formulering van het oorspronkelijke besluit. De VNG heeft het op zich genomen
gemeenten op dit punt te assisteren en hiervoor praktische oplossingen aan
te dragen. U kunt voor nadere vragen hierover terecht bij de VNG op telefoonnummer
070-3738020 (mevr. Veerbeek).

5. Waar, hoe en wanneer mogen de declaraties ingediend worden?

De VNG en het Ministerie van BZK zijn met elkaar in gesprek over de financiën.
Zodra hierover meer bekend is informeren we u.



6. Is het stemhokje wel toereikend zonder gordijn, gezien het stemgeheîm?

Ja, dat is toereikend. Er is geen verplichting om het stemhokje af te sluiten met een

gordijn. De stemhokjes dienen zo te worden neergezet dat de opening naar de leden
van het stembureau is gekeerd. De leden van het stembureau houden op deze
manier zicht op pogingen tot schending van het stemgeheim.

7. Zijn de stemmachines verzekerd of moet de gemeente dit doen?

Het Rijk huurt de stemmachines van Nedap en het Rijk verzekert zich niet.
Gemeenten dienen correct met de stemmachines om te gaan en rekening te houden
met de regels aangaande beveiliging en opslag. Gemeenten zijn niet verplicht om een

verzekering af te sluiten voor de machines.

8. Wanneer worden de stemmachines weer opgehaald bij gemeenten?

De Nedap-stemmachlnesen toebehoren worden zo snel als mogelijk door Nedap
opgehaaJdbij de gemeènte. De gemeente moet er echter rekening mee houden dat

de machines zeker nog enkele dagen na de verkiezingen bij deqerneente
opqeslaqen dienen te worden volgt3ns de daarvoor geldende regels.
Nedap neemt contact op met de gemeente om een afspraak te maken voor het
ophalen van de machines.


