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Allereerst mijn excuses voor de vertraagde schriftelijke afhandeling van uw 
verzoek om informatie over periodieke keuring van stemmachines. 

Via de email en via de telefoon is er in de afgelopen maanden regelmatig contact 
geweest tussen het ministerie van BZK en TNO betreffende de periodieke keuring 
van stemmachines. 

Uw vragen en opmerkingen ten aanzien van (her)keuring van stemmachines zijn 
binnen de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van 
BZK besproken. Op 15 mei jl. bent u over de uitkomst hiervan telefonisch op de 
hoogte gebracht. Deze brief dient ter schriftelijke bevestiging van dit 
telefoongesprek. 

In uw mail van 12 april jl. geeft u aan dat u een periodieke keuring voor de ES3A1 
van de firma Nedap niet mogelijk acht, aangezien dit type machine niet langer 
wordt geproduceerd. U geeft aan dat naar uw mening sprake is van een 
typekeuring. Eerst wordt een prototype beoordeeld en vervolgens Ã©Ã exemplaar 
uit een serie van ten minste tien productie-exemplaren. Bij een periodieke keuring 
gaat het er volgens u om, dat wordt gewaarborgd dat de fabrikant gedurende de 
volgende vier jaar (de looptijd van een goedkeuringsbesluit) de machine conform 
het goedgekeurde prototype produceert. Tevens geeft u aan dat het uitvoeren van 
een Ã©Ã©n-uit-ti selectie op reeds ingezette exemplaren naar uw mening een 
individuele keuring betreft. Naar uw mening is de voorspellende waarde van een 
dergelijke keuring voor overige machines uiterst gering. U concludeert dat een 
vernieuwing van de type- goedkeuring van machines die nog wel worden gebruikt, 
maar niet meer worden gefabriceerd - in dit geval de ES3A1 - niet mogelijk is en 
ook niet noodzakelijk. 
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Ook merkt u op dat de Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 
1997 geen eisen stelt aan reeds ingezette machines anders dan dat er op het 
moment van levering een typegoedkeuring moest zijn. 

De Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997 bepaalt in artikel 
6 dat indien een stemmachine is goedgekeurd voor het gebruik bij verkiezingen 
de aanvrager gehouden is ten minste &n keer in de vier jaar een exemplaar van 
de stemmachine gekozen uit een door de aanvrager beschikbaar gesteld aantal 
van tien stuks, voor periodieke keuring aan te bieden. De keuringsinstelling dient 
te onderzoeken of de stemmachine in voldoende mate overeenstemt met het 
prototype dan wel voldoet aan de voorwaarden waaronder het prototype is 
goedgekeurd. 
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In de algemene en artikelsgewijze toelichting wordt aangegeven wat de ratio is 
van deze verplichting. Voorkomen moet worden dat er stemmachines op de markt 
komen of zijn die niet (langer) voldoen aan het goedgekeurde prototype. Met de 
periodieke keuringen door een keuringsinstelling kan gecontroleerd worden of de 
stemmachine geen wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijk goedgekeurde 
stemmachines heeft ondergaan, die niet door de minister van BZK zijn 
goedgekeurd. 

De Regeling spreekt echter niet van een keuring uitsluitend voor stemmachines 
die nieuw worden gefabriceerd. Derhalve geldt deze periodieke keuring zowel 
voor machines die nog worden geproduceerd als ook bij machines die niet langer 
worden geproduceerd, maar nog wel gebruikt worden bij stemmingen. In beide 
gevallen moet gecontroleerd kunnen worden of de stemmachine geen wijzigingen 
heeft ondergaan ten opzichte van het oorspronkelijk goedgekeurde prototype. Bij 
machines die nog worden gefabriceerd zal dit een &n uit tien selectie betreffen 
van nieuw gefabriceerde machines. Indien er geen productie is, dient overgegaan 
te worden tot een keuring van individuele machines. 

De waarde van een dergelijke keuring is dat steekproefsgewijs kan worden 
bepaald of een bepaald type machine wordt onderhouden overeenkomstig het 
goedgekeurde (proto)type. De voorspellende waarde van een dergelijke keuring 
ligt in vergelijking met een &n-uit-tien selectie anders, maar dient nog steeds het 
doel waarvoor de periodieke keuring is ingesteld, te weten het voorkomen dat er 
stemmachines in gebruik zijn die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden. Van 
een steekproefsgewijze keuring kan een preventieve werking tot goed onderhoud, 
conform het (proto)type, uitgaan. 
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gefabriceerd, maar nog wel wordt gebruikt bij stemmingen kan als volgt worden 
ingericht. De aanvrager van de periodieke keuring stelt tien exemplaren 
beschikbaar van de desbetreffende stemmachine, die wordt gebruikt bij &$n of 
meer gemeenten. De keuringsinstelling voert ten aanzien van e h  exemplaar een 
periodieke keuring uit. In overleg tussen aanvrager, keuringsinstelling en 
desbetreffende gemeenten kan deze keuring op locatie worden uitgevoerd. 

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb ingelicht. 

Hoogachtend, 
De Juridisch Adviseur, 

^ 

mr P.J. Stolk 
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