
   

 
  Aan de 

  Gezaghebber van het Eilandgebied Curaçao 

  tevens Voorzitter van bet Hoofdstembureau 

  Alhier. 

 

 
 Uw nummer (letter): Uw brief van: Ons nummer 

   0306 /RNA ‘07                                  Willemstad, 20 maart 2007 

 Onderwerp: verkiezingen    
Bijiagen: 

 
 
 

                                 Hierbij vraag ik dringend uw aandacht voor het volgende. 

 

Op vrijdag 9 maart 2007 is de Eilandsraad van het Eilandgebied Curaçao 

akkoord gegaan met het voorstel van het Bestuurscollege van het Eiland-

gebied Curaçao om voor de komende Eilandsraadverkiezingen door middel 

van een onderhandse aanbesteding nieuwe stemmachines van het merk 

Smartmatic aan te schaffen. 

De datum waarop de verkiezingen voor de Eilandsraad van het Eiland-

gebied Curaçao moeten worden gehouden is bepaald op 20 april 2007. Er 

rest dus een periode van minder dan vijf weken teneinde de nodige 

voorbereidingen te treffen voor het houden van de in artikel 6, lid 2, van de 

Eilandenregeling Nederlandse Antillen voorgeschreven en gewaarborgde 

algemene, vrije en geheime verkiezingen. 

 

Als Minister-president van de Nederlandse Antillen is het, bezien vanuit het 

aspect van de deugdelijkheid van bestuur (in het bijzonder ter waarborging 

van vrije en geheime verkiezingen als hierboven aangegeven), één van mijn 

taken en een waarborgende taak van de regering van de Nederlandse 

Antillen in het algemeen, erop toe te zien dat de eilandelijke overheden de 

verkiezingen zorgvuldig organiseren, zulks met het oog op het regulier en 

zorgvuldig verloop van de verkiezingen, waarbij, voor zover thans van 

belang, de bevolking van het Eilandgebied Curaçao kan rekenen op een 

betrouwbare verkiezingsuitslag. Dit is niet alleen in het algemeen belang 

van het Eilandgebied Curaçao, maar ook in het algemeen belang van de 

Nederlandse Antillen als democratische rechtsstaat. 

 

 
 

REGERING VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 
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De recente ontwikkelingen rondom de aangelegenheid van de stemmachines 

heb ik nauwlettend gevolgd. Ik maak mij derhalve zorgen voor de komende 

verkiezingen, gezien de bijzonder korte periode die nog rest voor de 

organisatie van deze verkiezingen. 

 

Ik verwijs in dit verband naar het aan u uitgebrachte verslag van de 

Veiligheidsdienst van de Nederlandse Antillen en het rapport van de 

Stichting Overheids Accountantsbureau van 16 februari 2007. In dit rapport 

heeft voornoemde stichting in verband met een eventuele aankoop van 

nieuwe stemmachines reeds toen als haar mening te kennen gegeven dat zij 

het niet haalbaar acht dat het traject van contractonderhandelingen, het 

tekenen van het contract en het (nader) uitwerken van een implementatie-

plan vóór de verkiezingen van 20 april 2007 kan worden afgerond. Zij heeft 

verder ook een aantal aanbevelingen aan het hoofdstembureau gedaan in het 

kader van het verder verhogen van de kwaliteit van de processen en de 

sturing en beheersing daarvan. Het is wenselijk dat deze procedures in 

overeenstemming met dit rapport voor de komende verkiezingen in het 

leven worden geroepen. 

       

In het licht van het bovenstaande wens ik op zeer korte termijn doch 

uiterlijk op vrijdag 23 maart a.s. het volgende van u te vernemen: 

 

1. of er een stappenplan is teneinde te verzekeren dat op 20 april a.s. de 

verkiezingen op Curaçao normaal, op deugdelijke wijze, vrij en geheim 

doorgang zullen vinden; 

 

                           Aanleiding voor deze vraag is het feit dat, voorzover mij bekend: 

a. het contract voor de koop en levering van de stemmachines nog 

niet is getekend; 

b. de stemmachines pas hierna besteld en geïnstalleerd gaan 

worden; 

c. de stemmachines vervolgens getest moeten worden teneinde o.a. 

na te gaan of ze juist zijn geconstrueerd, terwijl ook duidelijk 

moet zijn of de software foutloos is of dat de geconstateerde 

mankementen in ieder geval geen  invloed hebben op de werking 

van het apparaat (certificering) en dat met name de geheim-

houding en een betrouwbare verkiezingsuitslag voldoende 

gewaarborgd zijn; 

d. ruimschoots voor de verkiezingsdag voorlichting aan het publiek 

moet worden gegeven hoe om te gaan met de nieuwe machines; 
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e. het ook de bedoeling is dat het Kiesreglement door de 

Eilandsraad van Curaçao tijdig wordt aangepast, een procedure 

overigens die – naar van algemene bekendheid - enige tijd in 

beslag zal nemen. 

 

2. of u over een ‘contingency plan’ beschikt, indien blijkt dat de 

stemmachines niet vóór 20 april a.s. gebruiksklaar zullen zijn. 

 

 Gaarne ontving ik van u een exemplaar van het stappenplan en het 

contingency plan. Voorts verzoek ik u mij te doen toekomen het besluit van 

uw Bestuurscollege d.d. 22  februari 2007 (2007/7930) en de eventuele 

andere besluiten genomen met het oog op de te houden verkiezingen van 20 

april a.s. 

 

Het behoeft geen betoog dat in het kader van de democratische rechts-

statelijkheid van ons land zeer groot belang dient te worden gehecht aan 

regulier verlopende, geheime verkiezingen en betrouwbare verkiezings-

uitslagen. 

 

        De Minister-President, 

Minister van Algemene Zaken en 

Buitenlandse Betrekkingen, 


