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Geacht College, 

Bij brief van 2 juli 1997 heeft Nedap-Groenendaal mij een voorstel 
voorgelegd voor een nieuwe wijze van stemmen middels de reeds op de 
markt zijnde stemmachines met stempaneel. Het idee van Nedap- 
Groenendaal is om deze wijze van stemmen alleen te gebruiken indien de 
stempanelen van de huidige stemmachines bij verkiezingen te klein 
blijken te zijn om alle kandidatenlijsten op te vermelden. 

De nieuwe wijze van stemmen van Nedap-Groenendaal komt neer op het 
volgende. Van belang is dat de namen van de kandidaten niet langer op 
het stempaneel van de stemmachine worden vermeld, maar de 
kandidatenlijsten worden op een groot vel dikpapier gehangen in de 
klep van de stemmachine, boven het stempaneel. De kandidaten zijn 
hierbij per lijst genummerd. Op het stempaneel van de stemmachine 
worden de aanduidingen van de politieke partijen vermeld en bovendien 
80 vakjes genummerd l tot en met 80. De kiezer dient bij het systeem 
in twee fasen zijn stem uit te brengen. Eerst drukt de kiezer op een 
vakje met een politieke partij en vervolgens op een vakje met een 
nummer, waarbij het nummer overeenkomt met het nummer dat de kandidaat 
inneemt op de kandidatenlijst van de betreffende politieke partij. Op 
het kiezersdisplay verschijnt vervolgens de aanduiding van de 
politieke partij en de naam van de kandidaat waarop is gestemd. Daarop 
dient de kiezer zijn stem te bevestigen dan wel te herstellen. Voor 
nadere informatie over de methode van stemmen verwijs ik u naar 
meergenoemde brief van Nedap-Groenendaal die als bijlage bij deze 
brief is opgenomen. 

Graag verneem ik, zo mogelijk op korte termijn, de visie van de 
Kiesraad over de de door Nedap-Groenendaal voorgelegde wijze van 
stemmen. Vraag hierbij is of het systeem naar uw oordeel voldoet aan 
de in de Kieswet, het Kiesbesluit en de Regeling voorwaarden en 
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goedkeuring stemmachines 1997 gestelde voorwaarden voor stemmachines, 
vanzelfsprekend voor zover het hier geen technische voorschriften 
betreft. Belangrijk onderdeel van deze vraag is of de kiezer 
gemakkelijk met het systeem kan omgaan. Een ander punt is of voldaan 
wordt aan artikel J 15, eerste lid, van het Kiesbesluit dat bepaalt 
dat de lijsten van de kandidaten over wie de stemming moet geschieden 
op de stemmachine worden vermeld. 
Mocht u van oordeel zijn dat het systeem niet aan alle hiervoor 
bedoelde voorwaarden voldoet, dan komt de vraag op of het wenselijk is 
deze voorwaarden aan te passen met het oog op de voorgelegde wijze van 
stemmen en mogelijke andere systemen die in het verlengde van deze 
wijze van stemmen liggen. 

Voorts verneem ik graag uw mening over het idee van Nedap-Groenendaal 
om een wijze van stemmen alleen goed te keuren voor de situatie dat 
zich een capaciteitsprobleem voordoet. Op het eerste gezicht sta ik 
zelf niet positief tegenover een dergelijke benadering. Indien een 
systeem immers aanvaardbaar is om in een 'noodsituatie' te gebruiken, 
is het systeem mijns inziens ook aanvaardbaar indien zich geen 
capaciteitsproblemen voordoen.! 

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 
CRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 
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Betreft: bruikbaarheid stemmachines bij TK-verkiezing 
, 

St. Willebrord, 2 juli l997 
, 

Geachte heer Kohnstamm, 

Bij de volgende kamerverkiezing zal het electronische stemmen met behulp van stempanelen voor 
ruim 80% van de kiezers worden toegepast. 

L u x  het verhogen van het benodigde aantal ondersteuniqsverklaringen is het risico dat teveel 
p h j e n  meedoen waarschijnlijk weer veel kleiner geworden. 
Niettemin is het nog niet geheel uit te sluiten dat de capaciteit van de sternpanelen onverhoopt 
ontoereikend blijkt. 
Dit wordt pas zodanig kort voor de verkiezing duidelijk dat redelijkerwijs geen maatregelen meer te 
nemen zijn. 
De noodzaak een ontsnappingsmogelijkheid achter de hand te hebben blijft dus aanwezig. 

Wij zijn in staat in voorkomend geval een nood-oplossing te bieden, gebruikmakend van het feit 
dat het Kiesbesluit inmiddels toestaat in twee fasen te stemmen, evenals de verpiichting om daarbij 
de kandidatenlijst op te hangen om kiezers in de gelegenheid te stellen een kandidaat te vinden 
zonder te weten tot welke partij deze behoort 

Nadrukkelijk stellen wij dat het hierbij moet gaan om een nood-oplossing, die dan ook per situatie 
slechts door middel van een incidentele machtiging of ontheffinff toegestaan zou moeten worden, 
zoals bij de toestemming tot koppeling van twee machines in 1994. 

De oplossing betreft een variant van de stemwijze die reeds bij de oude stemmachines gebruikelijk 
's en uiteraard ook goedgekeurd. 
Bij deze machines waren de op het paneel vermelde kandidaatnamen voorzien van een 
volgnummer. 
Na gemaakte keuze werd ter controle in het display het lijstnummer en het kandidaarnummer 
vermeld. 

Wij stellen voor om juist het omgekeerde te doen; 
De kiezer kiest voor een partij en een kandidaatvnlgnurnrner, waarna in het display lijstaanduiding 
en kandidaatnaam ter controle verschijnt. 
Naar onze mening zelfs een duidelÃjk verbetering ten opzichte van bovengenmmde methode. 
Voor kiezers die het kandidaatvolgnummer niet kennen wordt dan de kandidatenlijst in de 
stemmachine opgehangen voorzien van duidelijke volgnummers. 
Het sternpaneel is ingericht met de lijstaanduidingen en een numeriek toetsenbord van l tfm 80. 
Ten departemente is reeds een voorbeeld gedeponeerd hoe e.e.a. er zou kunnen uitzien. 
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Gaarne vernemen wij, kan het zijn op zeer korte termijn, uw opvatting over deze oplossing, CD 
CD 
c 

waarbij de volgende vragen aan de orde zijn; 
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daadwerkelijk gebruik, op bezwaar bij de keuring door TNO ? CD yr 

Vooroverleg heeft uitgewezen dat dit niet het geval hoeft te zijn. N. 
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Q. * Is het mogelijk eventueel gebruik in noodgeval reeds nu informeel bekend te stellen ? CD 

Dit ter geruststelling van gemeenten. (Ja, mits). 2 2 
De aanpassing van de reeds geplaatste machines kan dan gespreid geschieden en $ 
samenvallen met het geschikt m g e n  voor twee stemmingen. -. S. 
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* Is het wenselijk de eventuele goedkeuring eerst te verlenen als de situatie zich 
daadwerkelijk voordoet ? (Nee, tenzij). 
Alle machines die in het veld staan zullen dan in de zeer korte tijd tussen kandidaatstelling 
en verkiezing nog moeten worden aangepast. 

In de verwachting hiermee een constructieve bijdrage te leveren aan de oplossing van het 
onderhavige probleem en steeds voor nadere informatie beschikbaar, 

hoogachtend, q 
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Ingeschreven in het Handelsregister K.v.K. Zutphen nr. 08013836. 




