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Adviesaanvraag modellen 
elektronische stemmachines 

Indien de Eerste of Tweede Kamer geen bezwaren hebben tegen het 
besluit van 9 april 1997 tot wijziging van het Kiesbesluit inzake het 
stemmen door middel van elektronische stemmachines (Stb. 1997, 164), 
zal dit besluit zo spoedig na ommekomst van de termijn van de 
voorhangprocedure op 25 juni a.s. in werking treden. Zo spoedig 
mogelijk daarna zal een Regeling voorwaarden en goedkeuring 
stemmachines 1997 worden vastgesteld ter uitvoering van artikel J 14, 
vierde lid, van het gewijzigde Kiesbesluit. Daarnaast dienen de 
modellen die betrekking hebben op het stemmen door middel van 
elektronische stemmachines te worden aangepast en moet een model 
worden toegevoegd voor de wijze waarop kandidatenlijsten worden 
getoond op stemmachines waarop overeenkomstig artikel J 14b, eerste 
lid, onder b, wordt gestemd. 

Bijgaand treft u een voorstel voor wijziging van de Modellenregeling 
aan, met het verzoek mij daarover op zo kort mogelijke termijn advies 
uit te brengen. Advies wordt op korte termijn gevraagd, omdat het 
wenselijk is - mede met het oog op de verkiezingen in 1998 - dat de 
wijziging zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van de 
eerdergenoemde wijzigingen van het Kiesbesluit tot stand worden 
gebracht. 

Ter toelichting meld ik u nog het volgende. Overwogen is om in het 
voorgestelde J 33-2 enkele technische specificaties op te nemen die de 
norm "duidelijk en goed leesbaar" voor de vermelding van 
kandidatenlijsten op de stemmachine, zoals zal worden bepaald in 
eerdergenoemde ministeriÃ«l regeling, nader invullen. Hiervan is 
afgezien, omdat dergelijke specificaties ook niet gelden voor de 
"traditionele" stemmachine of stembiljetten. Daarbij zou het 
voorschrijven van dergelijke specificaties het gevolg hebben dat het 
model ter notificatie aan de Europese Commissie moet worden gezonden, 
hetgeen betekent dat de inwerkingtreding met ten minste drie maanden 
wordt vertraagd. Ter informatie merk ik op dat de notificatie- 
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procedure voor meergenoemde ministeriÃ«l regeling inmiddels is 
af gerond. 

Model J 33-1 (thans J 33-2) is aangepast aan de praktijk, waarbij geen 
aparte drukknop voor de naam van de kandidaat wordt gebruikt, maar de 
naam van de kandidaat is vermeld op de knop. 

Het voorstel tot wijziging van de Modellenregeling bevat nog geen 
aanpassing van de modellen J 38-3 en N 10-3. Reden hiervoor is dat 
deze modellen te zijner tijd onder meer ook moeten worden aangepast 
aan de verlenging van de openingstijden. Een wetsvoorstel terzake is 
onlangs door de Tweede Kamer aanvaard. Deze modellen zullen daarom, te 
samen met enkele andere modellen, in een later stadium worden 
gewijzigd. 

Ik zie uw advies met belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 
DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN, 


