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Onderwerp ' 

~oedkeu r i n~  Sdu stemsyst .eem RsVote 4.0.3. 

Onder verwijzing naar uw brief van 29 september 2004 doe ik u bijgaand 
toekomen een afschrift van mijn besluit d.d. heden, waarin het Sdu stemsysteem 
RsVote type wordt goedgekeurd voor het gebruik bij verkiezingen en voor het 
gebruik bij twee stemmingen tegelijkertijd. 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Datum 
9 november 2004 

Gelezen het verzoek van Sdu Uitgevers, onderdeel van Sdu N.V. te Den Haag 
van 29 september 2004; Gelet op artikel J 33 van de Kieswet, de artikelen J 14, ons kenmerk 

J 14a, J 14b eerste lid onder b van het Kiesbesluit en de Regeling voorwaarden 2004-0000021026 

en goedkeuring stemmachines 1997; Blad 

Gezien de verklaring van TNO Centrum voor Evaluatie van Instrumentatie en 1 van 2 

~eveiii~in~stechniek te Delft en TNO Technische Physische Dienst TU Delft te 
Delft van 9 september 2004, kenmerk 04-LTR-187; 
Gezien het rapport van TNO Centrum voor Evaluatie van Instrumentatie en 
Beveiligingstechnieken te Delft 31 augustus, kenmerk 04-RPT-106; 

Besluit 

Artikel 1 
De elektronische stemmachine van het type RS-Vote van Sdu Uitgevers (versie 
4.0.3.) in combinatie met de hardware van LASER, IBM, Compaq en Hewlett 
Packard wordt goedgekeurd voor het gebruik bij de verkiezingen, onder de 
voorwaarde dat de stemmachine alleen gebruikt wordt voor de wijze van 
stemmen, bedoeld in artikel J 14b, eerste lid onder b van het Kiesbesluit. 

Artikel 2 
De elektronische stemmachine van het type RS-Vote van Sdu Uitgevers (versie 
4.0.3.) in combinatie met de hardware van LASER, IBM, Compaq en Hewlett 
Packard wordt goedgekeurd voor het gebruik bij twee stemmingen tegelijk, onder 
de voorwaarde dat de stemmachine alleen gebruikt wordt voor de wijze van 
stemmen als bedoeld in artikel J 14b, eerste lid onder b van het Kiesbesluit. 

Artikel 3 
De elektronische stemmachine van het type RS-Vote van Sdu Uitgevers (versie 
4.0.3.) in combinatie met de hardware van LASER, IBM, Compaq en Hewlett 
Packard wordt tevens goedgekeurd voor gebruik bij de verkiezingen indien 
gebruik wordt gemaakt van twee beeldschermen waardoor er twee kiezers 
gelijktijdig hun stem kunnen uitbrengen, onder de voorwaarde dat de 
stemmachine alleen gebruikt wordt voor de wijze van stemmen, bedoeld in artikel 
J 14b, eerste lid onder b van het Kiesbesluit. 

Artikel 4 
De elektronische stemmachine van het type RS-Vote van Sdu Uitgevers (versie 
4.0.3.) in combinatie met de hardware van LASER, IBM, Compaq en Hewlett 
Packard wordt tevens goedgekeurd voor het gebruik bij twee stemmingen tegelijk 
indien gebruik wordt gemaakt van twee beeldschermen waardoor er twee kiezers 
gelijktijdig hun stem kunnen uitbrengen, onder de voorwaarde dat de 
stemmachine alleen gebruikt wordt voor de wijze van stemmen als bedoeld in 
artikel J 14b, eerste lid onder b van het Kiesbesluit. 
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Artikel 5 Datum 
9 november 2004 

Van deze goedkeuring wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. 
Ons kenmerk 

DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN 2004-0000021 026 

KONINKRIJKSRELATIES, Blad 

voor deze, 2 van 2 

DE DIRECTEUR CONSTITUTIONELE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

H.P. Heida 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit 
besluit, binnen zes weken na de dag waarop het is bekend gemaakt, een met 
redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden 
gericht fot de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en kan 
worden gezonden aan hef ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelafies, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, postbus 2001 1, 
2500 EA Den Haag. 




