
AANTEKENEN 

Aan de burgemeester van de gemeente Amsterdam T:, , c ,- 
De heer J. Cohen L !i ,Ã ~ N ~ F K O M E S ~  
Stadhuis Amstel l 
10 1 1PN Amsterdam 

Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen de stemprocedure per computer en de daarbij 
gekozen systematiek gebruikt voor de raadsverkiezingen van het stadsdeel Amsterdain- 
Centrum. 

Bij het overzicht van de partijen op het computerscherm verschijnt niet gelijktijdig de 
namen van de bijbehorende kandidaten behorende bij de verkiesbare partijen, zoals 
voorheen op de papieren versie waarop in 6Ã© oogopslag zowel de partijen als de 
bijbehorende kandidaten zichtbaar waren. 

Aangezien Lijst 25 naamloos aan de verkiezingen meedoet, wordt deze partij op het 
computerscherm met een blanco vlak aangegeven. Dit werkt zeer verwarrend voor de 
potentiÃ«l kiezer van Lijst 25, de indruk wordt verwekt dat Lijst 25 niet meer aan de 
verkiezingen deelneemt. Hierdoor ontstaat een verlies van stemmen. 

Dat de layout ophet computers&erm ook anders kan bewijst Rotterdam, hier ziet men 
wel in Ã©Ã oogopslag alle partijen inclusief haar kandidaten. 

Wij zijn door deze computerscherm layout ernstig gedupeerd en eisen dat de 
verkiezingen yoor het stadsdeel Amsterdam-Centrum over worden gedaan. 
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Stemprocedure. 

Geachte heer Frank, 

In uw ongedateerde brief, die op 9 maart bij ons is binnengekomen, schrijft 
u burgemeester Cohen over de stemprocedure per computer in stadsdeel 
Amsterdam Centrum. 

De burgemeester heeft mij gevraagd uw brief door te sturen naar de 
directeur van de Dienst Persoonsgegevens omdat deze u een inhoudelijk 
antwoord kan geven. 

Normaal gesproken wordt een brief binnen enkele weken beantwoord maar 
als u na zes weken nog niets gehoord heeft, kunt u mij gerust bellen en dan 
zal ik uitzoeken waarom dat is. 

Het stadhuis is bereikbaar per metro en tram (lijnen 9 en 14), halte Waterlooplein 
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Stemprocedure 

Geachte heer Frank, 

Naar aanleiding van uw ongedateerde schrijven over de stemprocedure het volgende. 

Het stemmen door middel van elektronische stemmachines is vastgelegd in het 
Kiesbesluit. Elektronische stemmachines mogen alleen worden gebruikt als zij door Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn goedgekeurd. 
De vereisten waaraan een stemmachine moet voldoen zijn vastgelegd in de Regeling 
voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997. 

In artikel J 14b van het Kiesbesluit staat het volgende vermeld: 
De kiezer kiest eerst een kandidatenlijst uit een op de stemmachine getoond overzicht 
van alle nummers van de lijsten en, voor zover deze boven de lijst zijn geplaatst, van de 
aanduidingen van politieke groeperingen. Vervolgens toont de stemmachine de door de 
kiezer geselecteerde kandidatenlijst, waaruit de kiezer een kandidaat kiest. 

De kiezers zijn door middel van een verkiezingskrant op de hoogte gebracht welke 
groeperingen en kandidaten aan de verkiezingen meededen en tevens hing in ieder 
stembureau een overzicht van de kandidatenlijsten. 

De door ons op 7 maart jl. gebruikte stemmachines zijn door Onze Minister goedgekeurd 
en de verkiezingen zijn conform de bepalingen van de Kieswet en Kiesbesluit uitgevoerd. 

Rob Kalse 0 
Hoofd Bureau Verkiezingen 

De Dienst Persoonsgegevens is bereikbaar vanaf CS tram 16 of 24, halte I e  Jacob van- Campenstraat 
(Heinekenbrouwerij) Vanaf de tramhalte terug en rechtsaf ca. 500 meter de Stadhouderskade op 


