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Uw contact : 
Telefoon : 
Onderwerp : StemPC's 

Geachte Kiesraad, 

In het kader van de organisatie van verkiezingen overweegt de Gemeente Beuningen gebruik te 
maken van stemPC 's. De huidige wet- en regelgeving inzake stemPC's schrijft voor dat een PC die 
gebruikt wordt voor verkiezingen met het Sdu stemsysteem " niet eerder voor andere doeleinden 
dan verkiezingen is gebruikt". 

De interpretatie van de Gemeente Beuningen van de wetgeving en/of toepassing van specifieke 
artikelen daarvan is, dat de wetgeving ons de mogelijkheid biedt om PC 's, ongeacht voorgaand 
gebruik, (weer) voor verkiezingen in te zetten, zonder dat wijziging van de wetgeving nodig is. 

Concreet betekent dit, dat een geformatteerde PC, mits bestaande uit Ã©Ã van de bij de regeling 
goedgekeurde hardwaremerken HP, Compaq of IBM, die met een officiÃ«l windowsversie wordt 
geladen is technisch gezien "als nieuw" te beschouwen. Na installatie van RsVote is er dus sprake 
van de in de wet voorgeschreven "PC die alleen voor verkiezingen wordt gebruikt". 

Alvorens de Gemeente Beuningen op basis van haar interpretatie wil handelen verneemt zij graag 
uw standpunt over haar interpretatie. 

De Geme nte Beuningen hoopt dat u instemt met haar zienswijze en dat zij spoedig na het verne- 
men van w standpunt volgens deze zienswijze kan handelen. r 
Met vrie delijke groet, ^ 



Aan 
Rarnppnto Rot ~ n i n n m n  

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk 
Diverse KR02lU52321 

Datum 
28 januari 2002 

Inlichtingen bij 
Mw. C.A.R. de Beus 

Doorkiesnummer 
070-426 71 10 

Onderwerp 

Stempc's 

Geachte hl. 

In reactie op uw brief van 18 januari 2002, over vragen met betrekking tot stempc's, deel ik u mee dat deze 
brief niet voor de Kiesraad bestemd is. De Kiesraad heeft geen bevoegdheden ten aanzien van goedkeuring 
van stemmachines; dit is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Uw brief is derhalve aan het ministerie van BZK overgedragen. 

Met vriendelijke groet, 

adjunct-secretaris van de s les raad 

Postadres 
Postbus 2001 1 
2500 EA 's-Gravenhagc 

Verzoeke bij l~ea~~ttroorcling 
datum, kenmerk, en 
oiideru'e~p te vermelden. 



Aan 

Bijlagen 

inlichtinaen bii 

Onderwerp 
Gebruik van stem-pc's 

Uw kenmerk Ons kenmerk 
KR02lU55390 

Doorkiesnummer 
070-426 71 10 

Datum 
14 februari 2002 

Geachte heer 

In reactie op uw brief van 18 januari 2002, met kenmerk 000370, betreffende het gebruik van stem-pc's 
voor andere doeleinden dan verkiezingen, deel ik u mede dat de Kiesraad aangaande dit onderwerp 
geen bevoegdheid heeft. Derhalve is de brief overgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. 

Met vriendelijke groet, 

Postadres 
Postbus 2001 1 
2500 EA 's-GKivenIuge 

Bezoekadres 
Schecleldoekslxiven 200 
s-Gravenhiige 

Verzoeke bij hea~i tu 'oo~r i i~~g 
datum, kenmerk, e11 
oiicie~we~p te vermelden. 


