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Uw bericht van 20-11-2006

Geachte.

Op 20-11-2006 ontving ik ter informatie uw persbericht. U informeert mij hiermee

over de problemen rondom de logistieke beveiliging van stemmachines in de

gemeente Purmerend en de door de gemeente genomen maatregelen.

Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om voor uw informatie de door

mij genomen maatregelen uiteen te zetten. De minister heeft tot deze

maatregelen besloten in overleg met en met instemming van alle partijen in de

Tweede Kamer.

Er is besloten om alle stemmachines van verzegeling te voorzien om fraude door

het manipuleren van stemmachine zelf te verhinderen. De stembureauleden

moeten voorafgaande aan de stemming controleren of de verzegeling intact is.

Zo nee, dan kan de corrupte machine uit het proces worden gehaald en over

worden gebracht naar het Nederlands Forensische Instituut voor nader
onderzoek. Gemeenten zijn daarnaast gewezen op het belang van zorgvuldige

opslag waarbij de stemmachines niet toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

Het ministerie heeft in het kader van de voorbereiding op de Tweede

Kamerverkiezingen zo'n 40 gemeenten bezocht en controleerde of de door de
gemeente genomen maatregelen op dit punt afdoende waren. In een aantal

gevallen heeft dit geleid tot een aanvullend beveiligingsadvies.

U hebt gelijk, wanneer u stelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de

uitvoering van deze maatregelen. U hebt een en ander terecht in uw gemeente

aan de orde gesteld.
Het is niet verboden dat de gemeente de stemmachines de dag voor de

verkiezingen al naar het stemlokaal brengt. Het is echter wel wenselijk dat deze

aldaar in een zogenaamde beveiligde nachtopvang worden geplaatst (dus achter

slot en grendel). Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de gemeente de

stemmachine de avond voor de verkiezingen al gebruiksklaar installeert. Het
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stemgeheugendient bij voorkeur pas op de ochtendvan de verkiezingenaan de
voorzitter van het stembureau te worden overhandigd.Deze dient bovendienbij
aanvang van de stemming te controlerenof het stemgeheugen leeg is.
In een aantal andere gemeentenzijn de stemmachinespas op de dag van de
stemmingzelf gedistribueerd:vanuit veiligheidsoogpuntheeft een deze
handelwijzede voorkeur, maar hij is niet wettelijk voorgeschrevenen is ook niet
in alle gemeentenop eenvoudigewijze te implementeren.
Voor zover ik uit uw persbericht kan afleiden heeftde gemeente Purmerenddan
ook binnen haar mogelijkhedenadequaat gehandeld.

Ten slotte kan ik u meedelen dat na de verkiezingeneen steekproef van circa
1000bij de verkiezingengebruikte machines is gecontroleerdop de
aanwezigheidvan de oorspronkelijkeen ongecorrumpeerdesoftware. Uit deze
steekproef is geen enkele aanwijzingvoor fraude gevonden.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermeevoldoende heb gel'nformeerd.Voor het
toezendenvan uw persbericht wil ik u ten slotte vriendelijkbedanken.

DE MINISTERVOOR BESTUURLIJKEVERNIEUWINGEN
KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
DE DIRECTEURCONSTITUTIONELEZAKEN EN WETGEVING,

H.P. Heida
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