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Op 10septemberi.l.hebbende heerBoonen Ikgesprokenmetde_
vanuwbureauoverhetwissenvangeheugensvancomputersdie als
stemmachinewordengebruikt.
Aanleidingvoordit gesprekwashetverzoekvan eenvande leveranciersvan
stemmachinesompersonalcomputersdie in de kantoorautomatisering.vande
gemeentenzijningezet,laterals stemmachinete mogeninzetten.Hethuidige
Kiesbesluitlaatdit niet toe.Hetverbodomapparatuurdievooreenanderdoel is
·gebruikt,daarnabij verkiezingenals stemmachinein te zetten,is in 1997in het
Kiesbesluitopgenomenteneindete voorkomendat programmatuurdieop eenpc
aanwezigiS tenbehoevevandekantoorwerkzaamheden,invloedzoukunnen
hebbenopde juistewerkingvan verkiezingsprogrammatuur.
Oedesbetreffendeleveranciervanstemmachinesgeeftthansechteraan,dat er
inmiddelsprogrammatuuren proceduresbeschikbaarzijnomdegeheugensvan
pc'szodanigte wissendat er geenbeïnvloedingvanverkiezingenmeerkan
plaatsvinden.

Hetverzoekvan de stemmachineleverancieris VOormijaanlei(!inggeweestom
contactte zoekenmethetNatiol'laalBureauvoorVerbindingsoeveiliging.Het
eerdergenoemdegesprekmetde ; Sleidde tot deconclusiedathet
aanbevelingverdient,hetNBVin te schakelen.Inverbandhiermeeverzoekik U.

na te gaanwelkemogelijkhedeneneventuelerisico'ser bestaanmetbetrekking
tot helwissenvangeheugensvancomputersdieals stemmachineworden
ingezetnadatzij in de kantoorautomatiseringzijngebruikt Inmiddelsheelteen
van mijnmedewerkersinformatieingewonnenbij de Marinemetbetrekkingtotde
ervaringendie daarzijnopgedaanbil het wissenlIangeheugensvanpc's,
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Voornadereinlichtingenomtrentdit onderwerpkuntu zichwendentot de heer 2 van2

G.J.800n.

Hoogachtend,
DE JURIDI eH ADVISEUR.
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In vervolg op mijn'briefvan 6 augustusj.l., kenmerkCW01/81779, bericht ik u het
volgende.
De informatiedie ik. zoalseerdertoegezegd,over hetwissenvan geheugensvan
computersdie daarna als stemmachinewordeningezet,heb ingewonnen.heeft
mij ertoe gebrachtom dit onderwerpnaderte laten onderzoeken.Ik zal u op de
hoogtebrengenvan de resultatenvan dit onderzoek.Bij dit onderzoekzal
uiteraardook de door u aangedrageninformatiewordenbetrokken.
Ten overvloedevermeld ik nogdat artlkel15a van hel Kiesbesluitonverkortgeldt.
Ik verzoeku deze bepalingonder de aandachtte brengenvan gemeentenzich
voor informatietot u wenden.

Hoogachtend,
DEJURIDISCHADVISEUR,
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In reactieop uw briefvan 13juli 2001deel ik u hetvolgendemede.
Helaasheeftde beantwoordingvan uwbriefd.o,27 februari2001, kenmerk
HFR/01227vk2-2414/RWR.vertragingopgelopen.HleNoormijnexcuses.
In uw laatstgenoemdebriefvroegu of ik. evenalsSduUitgevers,van meningben
dat Sdullnfo Productsdoorhet leverenvan pc'sdie volgenseenbepaalde
procedurezijn geschoondin wezennieuwepc's levertendaarmeehet Kiesbesluit
volgt.
Tijdenshet gesprekdat wij op 14februarivandit jaar voerdenoverenige
aangelegenhedenbetreffendestemmachineswerddezerzijdstoegelicht.waarom
bij besluitvan 9 april 1997(Stb.164)ondermeereen nieuwartikel15a in het
.Kiesbesluitwerdopgenomen,dat bepaaltdat eenstemmachine- behoudens
specifiekaangewezenonderdelendaarvan- slechtsbij verkiezingenmagworden
gebruiktindiende machinenieteerdervooranderedoeleindendanstemmingen
is gebruikt.Zoalsik tijdenshetgesprekreedsaangaf.dienldezebepalingletterlijk
te wordengenomen.Ik zegdeechtertevenstoe, nadereInformatiein te winnen
overdit onderwerp.
Ik verwachtu medioseptembernaderte kunnenberichten.
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Hoogachtend,
DEJURIDISCHADVISEUR,




