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Ministerie van BZK
t.a.v. de staatssecretaris van BZK
de heer Gerd Leers
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

2 november 2010
Verzoek tot herinvoering elektronische stemmachines
Geachte heer Leers,
Op 21 oktoberji. zijn de leden van ons VFG portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Veiligheid door
Melle Bakker, directeur secretaris van de Kiesraad geïnformeerd over het verloop van de
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 en de Tweede Kamer verkiezingen van 9juni 2010.
Wij hebben begrepen dat de Kiesraad u op 22 september jI. een ongevraagd advies (kenmerk 201 0
0000569668) heeft gestuurd naar aanleiding van de afgelopen twee verkiezingen. Wij hebben ook
kennisgenomen van dit advies en vooral de conclusies en voorstellen rondom het stem- en telproces
ondersteunen wij van harte.
De afgelopen verkiezingen hebben ook in Fryslân laten zien dat aan de huidige wijzen van stem
uitbrenging en stemopneming bepaaldelijk bezwaren verbonden zijn. Zo leidt het handmatig tellen van
dc stemmen tot in de late uurtjes tot een grotere kans op telfouten en een latere uitslag. Dit werkt ook
erg demotiverend voor de stemhureauleden, met als gevolg dat zij zich voor een volgende keer niet
meer beschikbaar stellen. U heeft in een eerder stadium al aangegeven een onverminderd tegenstander
van een spoedige herinvoering van de elektronische stemmachine te zijn, maar wij zijn van mening dat
de praktische bezwaren van de huidige werkwijze op dit moment zwaarder wegen dan de theoretische
bezwaren tegen de elektronische stemmachines.
Wij willen u dan ook dringend verzoeken om een herinvoering van de stemmachines opnieuw in
overweging te nemen. Een eerste stap hierin zou kunnen zijn dat u op korte termijn kwaliteitseisen
vaststelt waar de elektronische stemmachines aan zouden moeten voldoen. Vervolgens kunnen
marktpartijen hiermee aan de slag zodat er voor de volgende verkiezingen weer gewerkt kan worden
met de elektronische stemmachines.
Tot zover hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Vereniging van Friese Gemeenten,
namens het bestuur,
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