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Ter voldoening aan het in Uw bovenvermeld schrijven vervatte verzoek doe ik
U hierbij toekomen een overdruk van enkele artikelen uit de Kieswet
(bijlage I) en uit het Kiesbesluit, (bijlagen 11) houdende regeling van het
gebruik van stemmachines bij verkiezingen.
Tevens gaan hierbij de uitvoeringsbeschikkingen van de Minister van
Binnenlandse Zaken d.d. 6 januari 1966 inzake vaststelling model rijkskeurmerk
op stemmachines, en d.d. 9 augustus 1967 inzake goedkeuring stemmachines
(bijlagen 111 en IV).
Gezien de spoed, welke met de toezending van de stukken wordt verzocht, is het
niet mogelijk de desbetreffende bijlagen in het Italiaans te laten vertalen.

Inmiddels heeft N. Samsom B.V. uitgever te Alphen aan den Rijn een elektroni
sche stemmachine ontworpen, waarvan het prototype 911-800 bij beschikking van
de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 21 mei j.l. voor het gebruik bij de
verkiezingen is goedgekeurd. Deze stemmachine is bij de in juni j.l. gehouden
verkiezing voor de leden van het Europese Parlement gebezigd in de stembureaus
in de gemeenten Dongen en in Hendrik-Ido-Ambacht, en op proef in de stembureaus
van de gemeenten Heerlen, Sliedrecht en Haarlemmermeer.
Enkele documentatie over de stemmachine is bijgevoegd.
Ik vertrouw dat zowel de Italiaanse Senaat als het Italiaanse Parlement zich
aan de hand van de bijlagen een beeld van de stemmachine en de toepassing
daarvan zal k unrie n vormen.

Tenslotte merk ik nog op, dat het onderhavige verzoek noch bij IDlJn departement
noch bij de Kiesraad eerder is ingekomen. Ik verzoek U voorts dit schrijven
mede te beschouwen als antwoord op Uw tot de secretaris van de Kiesraad gerichte
verzoek van gelijke strekking.
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Hoewel ongebruikelijk, doe ik U langs deze weg toekomen

kopieën van de van Harer Majesteits Amnassadeur te Rome

afkomstige telexnerichten, Vixse'hoxse 765. 410 d.d. 28_

juni j.l. en van Hattum 765.763 d.d. 23 november j.l ••

Ik \~l mij niet verdiepen in de vraag of aan U van eerst

vermelde nericht wel of geen kopie werd verleend.

Het enige wat op dit moment van helang is? is een zo

spoedig mogelijk antwoord op de vragen van Parlement en
Senaat van Itali·ê.

Gaarne Uw reaktie.
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