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Naar aanleiding van uw brief van l april jl. over elektronisch gefaseerd 
stemmen berichten wij u als volgt. 

Zoals bekend, hebben wij deel uitgemaakt van de begeleidingscommissie van 
het onderzoek elektronisch gefaseerd stemmen. Wij hebben met veel 
interesse kennis genomen van uw standpunt zoals verwoord in de brief, 
inhoudende dat u van mening bent dat elektronsch gefaseerd stemmen in 
Nederland toegestaan dient te worden. 

Met u zijn wij van mening dat deze nieuwe wijze van stemmen toegestaan 
dient te worden in ons land. Het (gedegen) onderzoek geeft op de mogelij- 
ke bezwaren van deze nieuwe stemmethode naar onze mening bevredigende 
antwoorden. Wij doelen in dit verband onder meer op de punten van 
mogelijk - ten gevolge van de gefaseerde methode - afwijkend stemgedrag 
en op de gebruikersvriendelijkheid. 

Wij hebben goede nota genomen van uw mededeling aan (de voorzitter van) 
de Tweede Kamer dat het gebruik van reeds goedgekeurde stemmachines met 
stempanelen blijft toegestaan. Immers, vele gemeenten hebben recentelijk 
stemmachines aangeschaft, die nog lang niet afgeschreven zijn. 
Wij gaan er bij onze positieve reactie tevens van uit dat ook het stemmen 
met gebruik van het rode potlood blijft toegestaan. 
Wat het stemhokje betreft merken wij op dat deze methode wellicht wat 
"ouderwets" is, maar toch toegestaan moet blijven in verband met de zeer 
hoge kosten voor gemeenten die gemoeid zijn met zowel de aanschaf van 
stemmachines als de aanschaf van een configuratie voor elektronisch gefa- 
seerd s temmen. 
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