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Onderwerp 

Periodieke keuring van stemmachines 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 11 juli 1997, kenmerk CWI97/U1000 is de Regeling voorwaarden en 
goedkeuring stemmachines 1997 in werking getreden. In deze regeling wordt 
het gehele goedkeuringsproces ten aanzien van stemmachines beschreven. De 
regeling bepaalt in de artikelen 3 en 4 dat er eerst een prototype van de 
stemmachine goedgekeurd dient te worden. Vervolgens wordt in artikel 5 
bepaald dat de stemmachine, door middel van een 'een-uit-tien-keuring' 
goedgekeurd dient te worden voor gebruik bij verkiezingen. 

De Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997 bepaalt voorts in 
artikel 6 dat, indien een stemmachine is goedgekeurd voor het gebruik bij 
verkiezingen, de aanvrager gehouden is ten minste een keer in de vier jaar een 
exemplaar van de stemmachine, gekozen uit een door de aanvrager aan de 
keuringsinstantie ter beschikking gesteld aantal van ten minste tien stuks aan 
een periodieke keuring door de keuringsinstelling te onderwerpen. 

Bij deze keuring onderzoekt de keuringsinstelling of de stemmachine in 
voldoende mate overeenstemt met het prototype dan wel voldoet aan de 
voorwaarden waaronder het prototype waaronder het prototype is goedgekeurd. 
De aanvrager doet van de resultaten van de periodieke keuring mededeling aan 
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Uw bedrijf heeft in de afgelopen jaren verschillende malen een aanvraag voor 
goedkeuring van zowel een prototype van een stemmachine als voor 
goedkeuring van gebruik van een stemmachine bij verkiezingen aan de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gericht. Voor een van deze 
goedkeuringen zal de termijn van vier jaar verstrijken voor de gemeenteraads- 
en Tweede-Kamerverkiezingen in 2002. 
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Voor uw bedrijf betreft dat de volgende goedkeuring: 
Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 11 februari 
1998, CWI98135, tot goedkeuring van het prototype van de elektronische 
stemmachine van het type RS-Vote van Alcatel Bell, alsmede tot 
goedkeuring voor het gebruik van deze stemmachine bij de verkiezingen 
(Stcrt. 1998, 38) 

Indien de aanvrager van de goedkeuring niet voldoet aan zijn verplichting om 
een periodieke keuring uit te voeren, kan de Minister ingevolge artikel 7, lid 1, 
onder c, van de Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997, de 
verleende goedkeuring van een prototype van een stemmachine of van een 
stemmachine voor gebruik bij verkiezingen intrekken. Door middel van dit 
schrijven wil ik u wijzen op de noodzaak om een periodieke keuring uit te laten 
voeren, indien het gebruik als stemmachine van dit apparaat voor de komende 4 
jaren gewenst is, en u in de gelegenheid stellen tijdig actie te ondernemen. 

Ik heb de keuringsinstantie TNO ook op de hoogte gesteld van de noodzaak voor 
de aanvrager om een periodieke keuring uit te laten voeren. 

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb ingelicht. 

Hoogachtend, 
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
voor deze, 
de Juridisch Adviseur, 
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mr. P.J. Stolk 
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