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Binnenhof 21·23
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Hiernevens heb ik de eer aan Uwe Excellentie toe te zenden dri e

door het lid der Kamer, de Heer IJmkers , bij mij, over-

eenkomstig artikel 83 van het Reglement van Orde, ingediende vragen.

De Voorzitter van de Eerste Kamer

Aan

Zijne Excellentie de Minister van

Binnenlandse Zaken

725405* - 43



Ur. 5343

Vragen van de heer IJmkers (O.PoN&) op
~6 juni 1970 medegedeeld aan de Minister
van Binnenlandse Zaken.

i. Is het de Minister bekend dat bezwaar
is gemaakt tegen de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezing van één stem
district in de gemeente Steenwijk omdat
de stemmachine 77 blanco stemmen aangaf,
terwijl in hetzelfde district met
dezelfde machine bij de Provinciale
Statenverkiezing geen enkele blanco
stem werd vermeld ?

2. Is er een onderzoek ingesteld naar
mogelijke gebreken aan de betreffende
stemmachine ?

3~ Welke maatregelen overweegt de Minister
te nemen indien twijfel bestaat over
de juistheid van de verkiezingsuitslag,
zoals die door een stemmachine is weer
gegeven ?



Aanhangsel tot bet Verslag van. de Handelingen. der Eerste Kamer

VRAGEN
door de leden. der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 83
van bet Reglement van Orde, en de daarop door de Regering

schriftelijk gegeven antwoorden

SS. VRAGEN van de heer Ifmkers (C.P.N.) inzake ge
bruik stemmachine bij gemeenteraadsverkiezing in
Steenwijk. (Ingezonden 26 juni 1970.)

1. Is het de Minister bekend dat bezwaar is gemaakt tegen
de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van één stemdistrict
in de gemeente Steenwijk omdat de stemmachine 77 blanco
stemmen aangaf, terwijl in hetzelfde district met dezelfde ma
chine bij de provinciale staten-verkiezing geen enkele blanco
stem werd vermeld?

2. Is er een onderzoek ingesteld naar mogelijke gebreken
aan de betreffende stemmachine?

3. Welke maatregelen overweegt de Minister te nemen in
dien twijfel bestaat over de juistheid van de verkiezingsuitslag,
zoals die door een stemmachine is weergegeven?

ANTWOORD van de heer Beemink, Minister van Binnen
landse Zaken. (Ingezonden 21 juli 1970.)

1. Blijkens de door de burgemeester van Steenwijk, voor
zitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de
leden van de raad dier gemeente, aan de ondergetekende ver
strekte inlichtingen is in de vergadering van de raad van 25 juni
1970 naar aanleiding van de door genoemde voorzitter aan de
raad ingezonden processen-verbaal van de stembureaus van de
op 3 juni gehouden gemeenteraadsverkiezing door een lid van de
raad bezwaar gemaakt tegen de uitslag, wals die was vast
gesteld in een bepaald stemdistrict, waar bij de beide laatst
gehouden verkiezingen een stemmachine was gebezigd.

Deze stemmachine gaf aan, dat in bedoeld stemdistrict 77
blanco stemmen waren uitgebracht. Het is evenwel niet juist, dat
de stemmachine, welke ook bij de verkiezing voor de provinciale
staten in hetzelfde stembureau werd gebezigd, toen geen blanco
stemmen zou hebben geregistreerd; het totaal aantal blanco
stemmen bedroeg bij die gelegenheid 22.

2. Dat het aantal blanco stemmen bij de gemeenteraads
verkiezing zo is opgelopen, is naar de mening van eerder
genoemde voorzitter geheel te wijten aan menselijke fouten. De
stemmachine is nog korte tijd vóór de verkiezing nagezien en
volledig in orde bevonden. Er is mitsdien geen reden om aan te
nemen, dat de machine niet goed zou hebben gefunctioneerd.
De tellingen per lijst, alsmede het generaal totaal, klopten pre
cies, zodat aan het einde der stemming terecht is geconstateerd,
dat 77 kiezers hun stem blanco hadden uitgebracht,

3. In verband met het vorenstaande ziet de ondergetekende
geen aanleiding ter zake stappen te ondernemen,
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de Voorzitter van de Eerste Kamer
deJ.~ Sta:ten Genez'aaJ.
:Rimozihof 21
1 a-Gravenha..o';Ei
~ • . I *z'itl .~

Een

Vrw';0n Kamerlid I.rmkel~s 17 juli 1970
inzake gebJ.."'..:dk stemmaohine bij
gemeenteraadsverkiezing in
Steenwijk ..

Hierbij doe ik U toekcmen clijl'l o.rrtwoOI'd op à.e vragen, geErt;(~\l(l do ox

het lid der Eers"'!Je Kame'T-'9 c!CJ1-t eer IJmkers ll inzake de uitslag vandel

Bedoelde vragen werden mij toegezonden onder lrC 0 53430
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Uitgegaan. 3 JULI1970

In a;o.twool"'d op U't'Jsohrijven van 30 juni 1970~ no , B7ojn86 9 DireotiE)
B"B" s heb ik de eer U het volgende mede te (leIen",

Op de dag der verkiezing zijn door de in het stenûokaal ~lwezige

kieroeI's geen bez'v1aroo ingebraoht tegen de uj.tslag$ zoals die door· de voorzi ;;-1;e;(.'
ven h.et stem'bv.l"(,,>.,auis bëkend gemaakt" Evenmin zijn bezware:u ingel)raoht op de zit.
-t;ing van het oentraal stemOO..r€l8Jlp e.ls bedoeld án artikel ~I 21 van de kies't'Jet ~

1JJs.a.rbij de uitslag der verkiezing is bekend. gemaak'l:i.. Deze 31 tting is geb.ou.den op
:5 ;juni '1970 te 10" 15 u.ur 11 ~Ge!'Wi jl dag 00 uur eler zi tting ovel"e~"nk:omstig de wet
tijdig ter openbare kennis mijn gebraohte

In de vergadering 'IJ<ID de raad. dezer gemeente van 25 j't'IiD.i1970 evense
is door ] .. q D.M,r aa,nleiél.J.ng van d.o ClOOl'"m:tja,a,n de J;~ in
gezond~ proooSsen~veX'baa.l Iran de stemhtlreaus van de op 3 j'O.ui jol& gehouden g0
meon:l:ii?>.ra,adsverkiezing~ iJ;ldex'Claad bozl!la.ar gemaakt tegen de ui tslag aoal.s die 'Was
vastgofirtold in stemdistriot 7 ~ liJaal" bi,i de ooi(18 laa:'(;gri; gehouden verld.ezi.ngen oe
ster.nmsAJhine is gebezigCl."

Het is juist d.at bij deae verkiezing Tl blanco s"G€ll11ffiel1. zijrJ. ui tga=
11r&1.<:,J.11;in di"t; dif<r~l"'i(rt~ tengi,jl dit aantal bij de op 18 ma.s,,:t~t 1970 g'ehouden stom
ming ter verkiezil.l,g van de leden VM do P:rovino:lale Sta/Gen 22 bed.:roeg" Het is
éterheJlve niet juist a.at bij de le>.atst~'enoemcle verkiezing geen enkele 01&'100 sterr
sou 2lij~!l geregistroord.'i!

Da/t het a811tal bkanco f,'r~en:rrllen bij do gemeex:rtel"&Mi'kdsverkic:4i:ugzo is
opge10pei.lp. :\.i} mijl1.13inziens geheel te l!1ijten aan menselijke fouten .. De mEM.minej

nog kOKte tijd voor de verkiezing n3~ezien en getest en volledig in orde bevond~

is geen reden om aan 'te nemen de;t de machine niet goed. $OU hebben gef'u.nctio=
:neercL, De tellingen pel" lijsi; ~ alsmede het ge'.l1eraal ·to<~aal g klepten pl"ecies~ zo",
OE;!; e-a;rJ.het €lint!.e der stemmil'lg te:l';'eoh·~ is geoonsta.,lGeerd dS,t Tl kieB'iers hu!!. st~
'blanoo had.d0:'2.iJi tgebracb:'Ij"

Er 'bes-lienel derhal ve geen aanleilitng de steil1maoh:i.neacht (;)xa,f'l::v;)gmaal~
aaxJ. een onderzoek '1;13ondeJ."'fr+el~pen@ he'l;geen dan ook met, is geschied;;

Red. :
Typ.: F:I-If)
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Telefoon 05210·2641 - Gironummer ten name van de emeenteontvanger 843040



Aan
de burgemeester van Steenwijk?
voorzitter van het centraal stembureau
voor de verkiezing van de leden van de
raad der gemeente Steenwijk

Een

B70/1786

Vragen Eerste Kamerlid
IJmkers inzake gebruik stem
machine in Steenwijk

30 juni 1970

Hierbij doe ik TI toekomen afschrift van de door het lid der
Eerste Kamer der Staten-Generaal, de heer IJmkers, gestelde v.r'agen
inzake het gebruik van een stemmachine in één stemdistrict in Uw
gemeente bij de geme9nteraadsverkiezing op 3 juni jol.

Ik zal het op prijs stellen, kan het zijn spoedig, te vernemen,
wat naar Uw mening op de vragen 1 en 2 ware te antwoorden.

DE HINIS TER VANBI:N1iTENLAIH)8EZ.AJi.Ji.:N,
Yoor deze,

De Directeur Binnenlands Bes tanrr ,


