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Hierbij zend ik U een afschrift van mijn beschikkingen van heden, waarbij

goedkeuring wordt verleend aan de elektronische Samsom-stemmachine, vervaar

digd naar het bij beschikking van 13 januari 1978, nr. B78/2, B.B./W. en B.,

goedgekeurde prototype 911-800, alsmede vastgesteld wordt de bij di~ stem

machine behorende gebruiksaanwijzing.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
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instituut voor
werktuigkundige constructies-lweco

organisatie voor
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aan Somsom Efficiency BV1

Postbus 4
2400 MA ALPHENaid RIJN
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bouwen metaal

postbus 29
2600 AA delft

datum 6 april 1979
uwbrief 6-3- 1978

o nummer 5264014/HAM/ ckr
bijlagen

onderwerp stemmachine

bezoekadres:
leeghwaterstraat 5
delft

telex 32786 iwtnonl
telefoon 015 - 56 9218

Mijne Heren,

Overeenkomstig Uw opdracht van 6-3-1978 hebben wil de electronische stemmachine, type
911-800 1 aan een keuring onderworpen, teneinde na te gaan of aan all e in art. 1 25, sub 1
"a" do huidlee kleswet j .... technische -,~ g~stelr!", bepcl Inqen .",..,r-...1.. voldoen .Y •• _ •• • ,~_ • i Y...._ '11' _ ..... , • .L-.•• l v IUt,;;;;; )...,ICp I1 C .. y~.UI u-.... Ic;

Voor dit type onderzoek werd uit een vijtal seriematig gefabriceerde stemmachi~es van het
betreffende type bij de fabrikant N edap te Groenlo één exemplaar door ons uitgekozen, t , w.
machine no , 1002.

lef,Z.:scnnttetijk anders wordt overeengekomen lijn op eventueel t verlenen opdrachten de algemene voorwaarden voor opdrachten aan de nijverherdsorqanisetie tno, zoals
ge-d€::p.'"Jneerdter gnffle van de arrondissementsrechtbank te 's-qravenhaqe en bIl de kamers van koophandel, van toepassmg.

wq hebben dit onderzoek gericht op een aantal aspekten, die in technische zin voldoen aan
en aansluiten op de bepalingen, gesteld in voorvermeld artikel van de kieswet. Deze aspekten
z ijn in ons memorandum 7801/062 dd. 27 januari 1978 vastgelegd en gericht op het deugde
lijk en feilloos functioneren van de stemmachine, zelfs onder nog redelijkerwijs te stellen
tamelijk zware bedrijfsomstandigheden. Hierin moeten worden betrokken zowel stootbelasting
tijdens transport als invloeden bij het eigenliik gebruik die tot verstoringen kunnen leiden.

Het resultaat van onze proefnemingen, die in ons rapport no , 5264014 worden weergegeven,
wijst uit" dat in de onderzochte electronische stemmachine geen nadelige gevolgen tot uiting
zijn gekomen met betrekking tot de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van alle stemfuncties
als gevolg van netspanning variaties, electromagnetische storingen, schokken en klimaat
wissel lnqen ,

Op grond van onze bevindingen mogen wij dan ook vaststellen, dàt de werking van de elec
tronische stemmachine, gefabriceerd in overeenstemming met type 911-800 1 in technische
zin voldoet aan eisen van deugde Iijkhe iden betrouwbaarheid, zoals die in de Kieswet zijn
gesteld en op grond daarvan in aanmerking kan komen voor het door de Kiesraad te verlenen
gunstig advies voor type goedkeuring.

Aldus bevonden door de bij dit onderzoek betrokken medewerkers van het Instituut TNO voor

Werktuigkundige Constructies : j</~_ l;J \;). p{
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Samsom EfficienfY

Prins Bernhardlaan 10

2400 MA Alphen aan den Rijn

Uw briefBijlagen

__Een
Onderwerp

_ Goedkeuring gewijzigd proto
type van de Samsom-stemmachine
811-800

Ons nummer

B78/849
Departementsonderdeel

B.B./W. en B.

Datum

_ 17 augustus 1978

Hierbij zend ik U afschrift van mijn beschikking van heden, waarbij de
goedkeuring van het prototype van de Samsom-stemmachine, type 811-800,
nr. 71, wordt ingetrokken en goedkeuring wordt verleend aan het proto
type van de gewijzigde Samsom-stemmachine, type 811-800.

Ten overvloede moge ik U er op wijzen, dat ingevolge de artikelen 4 en
6 van de beschikking van 26 juli 1967, nr. B67/U1728, afdeling Binnen
lands Bestuur (Stcrt. 9 augustus 1967, nr. 153) stemmachines, vervaar
digd naar een goedgekeurd prototype, eerst gebezigd mogen worden nadat
zij aan een eindkeuring door het instituut voor werktuigkundige construc
ties TNO zijn onderworpen en vervolgens door mij zijn goedgekeurd.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN a.i.,

Bezoekadres

Schedeldoekshaven 200
's-Gravenhage

Inlichtingen biJ Doorkiesnummer

Verzoeke biJbeantwoording datum, nummer en onderwerp te vermelden
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~ De Kiesraad
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Datum

~ 17 augustus 1978

Hierbij zend ik U afschrift van mijn beschikking van heden, waarbij de

go~Jkeuring van het prototype van de Samsom-stemmaclÜne, type 811-800,

nr. 71, wordt inge·trokken en goedkec,ring wordt verleend aan het proto

type van de gewijzigde Samsom-stemmachine, type 811-800.

DE MINISTER VANBINtffi~ANDSE
t;/~

ZAKEN a.i.,

Bezoekadres

Scbedeldoeks.. ven 200
's-Gravenhage

Inlichtinger '";i) Doorkiesnummer



KIESRAAD
GEVESTIGD IN HET GEBOUW VAN HET MINISTERlE VAN BINNENLANDSE ZAKEN TE 'S-GRA VENHAGE - TEL (070) 624881

MINISiERlEVAN
BINNEMLAND5EZAKEN

INGEKOMEN
Aan de Minister van Binnenlandse Zaken

Uw brief van Ons kenmerk 's-Gravenhage.u o maart 1978

Onderwerp

Goedkeuring gewijzigde Samsom
stemmachine, type 811-800

/3)"] /
~'" " I

De Kiesraad heeft de eer Uwe Excellentie hierbij aan te bieden
een aan hem gericht schrijven d. d. 8 maart j.l. van Samsam
Efficiency B.V. te Alphen aan den Rijn houdende het verzoek de
goew(euring te bevorderen van de thans gemodificeerde Samsom
stemmachine, type 811-800.

De Kiesraad heeft kennis genomen van de verklaringen van het
Instituut voor werktuigkundige constructies T.N.O. te Delft bij
het onderhavige verzoek gevoegd.

T.N.O. verwijst in zijn verklaring naar het U bekende lWECO
rapport nr. 12388 d.d. december 1977 waarin een uiteenzetting
gegeven wordt van de oorzaak die geleid heeft tot een storing
welke zich in het telsysteem van de stemmachine type 811-800,
nr. 17, heeft voorgedaan tijdens de verkiezingen op 25 mei 1977
en van de remedie tegen dit euvel, te weten het eerst heffen
van het gordijn nadat alle functies binnen de stemmachine hun
beloop hebben gehad. In deze zin is tot een ombouw van alle stem
machines van dit type overgegaan.

Steekproefgewijze zijn vier stemmachines, respectievelijk
genummerd, 13, 33, 34 en 35 gecontroleerd op de deugdelijke werk
king van deze modificatie hetgeen volledig naar behoren is ge
vonden.

Op grond van deze waargenomen feiten verklaart T.N.O. dat,
gelet op het feit dat alle stemmachines geheel naar het voor
beeld van de machine nr. 17 worden gemodificeerd en voor cor
recte uitvoering geacht mag worden dat de kundigheid van het
bedrijf van de Nedap daarvoor volledig borg staat, elk mogelijk
falen als gevolg van de gestelde oorzaak, bij alle stemmachines

- geheel -

VERZOEKE BIJ BEANTWOORDING DATUM, KENMERK EN ONDERWERP TE VERMELDEN

117 - 0l/20 - 626476' - ")
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geheel is uitgesloten.
De Kiesraad is van mening dat het prototype van de stem

machine thans aan de in de Kieswet gestelde eisen voldoet en dat
overigens niet van technische bezwaren is gebleken. Mitsdien
adviseert de Kiesraad U de op de stemmachine type 811-800, nr.
61 verleende goedkeuring in te trekken en de aan de gewijzigde
stemmachine, type 811-800 Uw goedkeuring te verlenen.

, voorzitter
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, adjunct-secretaris
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Prins Bernhardlaan 10
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5E/82314
datum

8 maart 1978.

Onder overlegging van 8en fotokopie van de desbetreffende verklaring van TNOIWECO

te Delft van 6 maart 1978 s verzoeken wij u de goedkeuring te bevorderen van de

thans gemodificeerde Samsom-stemmachine? type 811-800. De modificatie is uitgevoerd

geheel overeenkomstig het rapport d.d. december 1977 nr.12388 van bovengenoemd

instituut,

Uw brief van 11 januari 1978, B.B,/Wo en B. nr. B77{38_~~~~heeft op deze aanqe Leqen

heid betrekking.

met verschuldigde hoogachting verblijven wij

SAmsomEFFICIENCYBV
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Algemeen telefoonnummer
(01720) 6 66 33

Handelsregister K.v.K. Rijnland
dossiernr. 26034

Behorende tot de nv lCl,J,
Informatie en Communicatie Unie
te Zwolle
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instituut voor
werktuigkundige constructies

postbus 29 delft telefoon015-569218 telex32786 giro490109leeghwaterstraat 5

uw ref.

onze ref. :5264017/HAM/BEC

bijlagen

datum :6 maart 1978

Samsam Efficiency
Postbus 4
ALPHENaid RIJN

onderwerp :herkeurïng Samsam
stemmachine

L .J

7

2-Geachte-e .t••••••

Verwijzend naar de beschikking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

nr. B 77/3845 van B.B.jW en B d vd, 11 januari 1978, omtrent een herkeuring

van de Samsom-stemmachine van het type 811 - 800 kan het volgende daarover

worden verklaard.

I ft I b k" "l • !\Arr-rl'"\ • l')"lnnJ".' ''''-.,-;.n ne ccorop e trekk i nq ne00eÎlOe ivv c .....v rOppÛi"f nr. i z ooo u.o. oe cernoer ('iIJ

wordt gewezen op een mogelijke oorzaak tot storing in het telsysteem van deze

stemmachine, die weliswaar onder een bijzonder samenloop van omstandigheden

z ich daarin nog kan voordoen.

Op de remedie tegen dit euvel werd gewezen in dit rapport en welke werd aange

bracht aan de bewuste stemmachine met fabrieknummer nr. 17. Daarvan wordt nu

het gordijn pas geheven, nadat deotin alle functies hun gehele verloop hebben

gehad.

Ongeacht het feit, dat andere stemmachines niet of nauwelijks voor deze modi

ficatie in aanmerking komen, is in deze zin tot ombouw van alle stemmachines

van dit type overgegaan, gelet op de verwijzing van de rninistriële beschikking.

- Op - pag.2

Werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgevers worden slechts uitgevoerd op voorwaarde, dat de opdrachtgever afstand doet van leder
recht op aansprakelijkstelling en zich verplicht tot vrijwaring voor Iedere aansprakelijkheid jegens derden, een en ander behalve indien en
voor zover grove schuld en/of opzet wordt aangetoond.
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Op 1 maart j .1. werd de Nederlandse Apparatenfabriek Nedap te Groenlo bezocht,

alwaar de stemmachines worden omgebouwd 0

Steekproefgewijs werden 4 stemmachines, respectievelijk genummerd 13, 33, 34 en 35,

gecontroleerd op de deugdelijke werking van deze modlflcctle , hetgeen volledig naar

behoren werd bevonden.

Gelet op het feit, dat alle stemmachines geheel naar het voorbeeld van machine nr. 17

worden gemodificeerd en voor correcte uitvoering geacht mag worden dot de kundigheid

van het bedri jf van de Nedap daarvoor volledig borg staat, mag zeker worden verklaard,

dot elk mogelijk falen, als gevolg van gestelde oorzaak, bij alle machines daarmee

thans geheel is uitgesloten 0

Het advies tot technische her-goedkeurlnq van de Samsom stemmachine van het type

811 - 800 kan in die zin daarom aan de Kiesraad onverminderd worden voorgedragen.



Samsam EfficimlCY b.v.

Prins Barnhardlaan 10

AIJtuen aan den Rijn

Een

14 december 1977
kenmerk Dir./Nvd

Goedkeuring proto
type van de elektronische
SQ~som-stemmachina 911- 900

B78/2

13 januari 1978

In antt'loord op Uw nevanvameld,.schrijvan doe ik U bijgaand toekomen
afschrift van mijn besch1kJ(ing van heden waarbij goedkeuring ver~eend

wordt: aan het: prototype van de elektronische Samsam-stemmachine
911 "- aoo.

Naar U be1tend is, dienen stemmachines, vervaardigd naar een goedgelteurd
prototype B aan een einäkeuring door het Instituut voor Werktuigkundige
Constructies TNO te worden onderworpen, al vorens zij VOOr de verkie
zingen kunnen wordm1 gebezigd. Hiertoe doet het: Instituut mij mededeling
van de resultaten van de eindkeuring t'1aarna ik zal beslissen over de
goedkeuring van de st.emmachines. Te dezen aanzien moge ik U kortheids
hal ve ven~ij zen naez artikel I 14 van. het Ki esbes lui t en de artikelen 4 5

5 en 6 van de besctJ;tkJdng van de I'tinister van Binnenlandse Zaken van
26 juli 1967~ nr. B67/U1728 r Afdeling Binn~~lan.ds Bestuur (Stcrt. 1967,
nr. 153).

DE MINISTER Vlü~ BINNENLANDSEZAl~~,



De Kiesraad

Div.

29 december 1977,
nz , 3145

Goedkeuring
prototype van de eléktronische
Samsom-~temmachine 911 - 800

B.B./W.en B.

B78/2

13 januari 1978

In antwoord op Uw nevenvermeld schrijven doe ik U bijgaand ter kennis

neming toekomen afschrift van mijn beschikking van heden waarbij goed

keuring verleend wordt aan het prototype van de elektrmnische Samsom

stemmachine 911 - 800 alsmede van mijn schrijven terzake aan

Sams~n Efficiency b.v. te Alphen aan dem Rijn.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSEZAKEN,
Voor deze,

De Dirècteur Binnenlands Bestuur,



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
POSTADRES: BINNENHOF 19 - 'S-GRAVENHAGE

N. Samsom N.V.

Wilhelminalaan 1

Alphen aan den Rijn

Bijlagen: Een

Uw brief van:

Onderwerp: Samsam-stemmachine

Departernentsonderdeel : B. B . /W. en B.

Nr. Bn /3845

's-Gravenhage, 11 januari 1978

Op het verzoek van mlJn ambtsvoorganger heeft het Instituut voor
Werktuigkundige Constructies T.N.O. herkeuring verricht van de
Samsom-stemmachine van het type 811-800, fabrieksnurnfler 17, in
welke machine zich bij het gebruik tijdens de Tweede Kamerverkie
zingen op 25 mei j.l. storingen hebben voorgedaan.

Thans ontving ik het rapport terzake waarvan ik afschrift te·
Uwer kennisneming doe toekomen.

De wenselijkheid in de stemmachine een kleine technische wijzi
ging aan te brengen waardoor een foutieve bediening van de stem
machine wordt uitgesloten, onderschrijf ik. Ik ben van mening dat
een wijziging van de stemmachine type 811-800, nr. 17, wenselijk
is en dat de goedkeuring, verleend aan het prototype dient te
worden ingetrokken. Een verzoek om goedkeuring van het nieuwe
c.q. gewijzigde prototype moet ingevolge artikel 1 van de
Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken van 26 juli
1967 bij de Kiesraad worden ingediend. Ingevolge artikel 2 der
Beschikking dient bij dit verzoek om goedkeuring een verklaring
van het Instituut TNO voor Werktuigkundige Constructies te worden
overgelegd. Vervolgens zal de Kiesraad het verzoek om goedkeuring
met de verklaring van bovengenoemd Instituut en vergezeld van
zijn advies bij mij indienen, waarna ik een beslissing ter zake
zal nemen. De in artikel 4 van de Beschikking bedoelde eindkeu
ring zal daarop naar ik aanneem op korte termijn kunnen volgen.

- In -

VERZOEKE BIJ BEANTWOORDING DATUM, NUMMER EN ONDERWERP TE VERMELDI!N



KIESRAAD
GEVESTIGD IN HET GEBOUW VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN TE 'S-GRA VENHAGE _ TEL (070) 624881

Aan

de Minister van Binnenlandse Zaken

Uw brief van

Onderwerp

Goedkeuring Samsom
stemmachine 911-800

Ons kenmerk

3145
's-Gravenhage, 29 december 1977

MINISTERIEVAN
BINNENLANDSEZAKEN

INGEKOMEN

2 ;AN, .d8
Onderdee] : r"J/1:>/1.-,/- }j

Agenda: iZ,ÎIi/1,
RAPPELNA(~ WeKEN

De Kiesraad heeft de eer Uwe Excellentie hierbij aan te bieden een
bij hem ingediend en aan U gericht schrijven d.d. 14 dece~ber 1977
van Samsom Efficiency B.V. te Alphen aan den Rijn, houdende het
verzoek Uw goedkeuring te hechten aan de Samsom-stemmachine
911..,.800.

De Kiesraad, die in zijn vergadering van 22 december jol., het
proto-type van deze stemmachine heeft onderzocht, is van oor
deel, dat dit proto-type in verkiezingsorganisatorisch opzicht
aan de overeenkomstig de Kieswet te stellen eisen voldoet. De
Raad heeft daarbij tevens kennis genomen van de verklaringen van
het Instituut voor Werktuigkundige Constructies T.N.O. te Delft,
waaruit blijkt, dat het proto-type een deugdelijke grondslag heeft
en als zodanig reeds voldoet aan de voorwaarden, gesteld in
artikel I 25, sub\l, der Kieswet. Afschrift van bovengenoemde
verklaring is bijgevoegd.

De Kiesraad is mitsdien van oordeel, dat aan bedoeld proto-type
de gevraagde goedkeuring kan worden verleend.

De Kiesraad tekent hierbij aan, dat, alvorens stemmachines, ver
vaardigd naar dit proto=type, voor de verkiezingen worden gebe~

zigd, ~~eaan een eindkeuring door het Instituut voor Werktuig
kundige Constructies ToN.O. te Delft moeten worden onderworpen.

VERZOEKE BIJ BEANTWOORDING DATUM, KENMERK EN ONDERWERP TE VERMELDEN

117 - 01/20 - 626476*- .i
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Terzake moge worden verwezen naar de artikelen 4 en 5 van
de beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken van
26 juli 1967 1 nr.B 67/U 1728, Afdeling Binnenlands Bestuur.

Namens de Kiesraad,

~f'/\
-: V~V1/ \,

I, /

,....,.,"----~./
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9 voorzitter

9 adjunct-secretaris



Samsorn Efficiency bv

Telefoon (01720)'

-62500
Prins Bernhardlaan 10

2400 MA Alphen aan den Rijn

Postbus 4

Telex 3 25 43

Pastrekeningnr. 6204

t.n.v. Samsam Dienst

verleningen bv

Aan Zijne Excellentie de Minister
~~van Binnelandse Zaken,

door tussenkomst van de Kiesraad
Binnenhof 19,
t..s Gravenhage.

samson.Efficiency

uw brief van

IQ::cellentie,

uw kenmerk ons kenmerk

Iii r . /Mvd

datum

11., december 191'7

Overeenkomstig artikel I 25 van de kieswet vragen vij U uv goed
keuring te villen hechten aan de Samsom-Stemmachine 911- 800.

, .~ ,..1
J. i, (~-. :,; ~- ~ ./ • . ~ 1 ~:,.r. \ ;(

De in artikel 2 van uv beschikking van 26 juli 1961,
Nr. B 67/u 1128', afd. B.B. geëiste verklaring van het Instituut T.N.a.
voor Werktuigkundige Constructie- gedateerd 12 december 1911-
leggen wij hierbij over.

MINISTEriE VAN
BINNENL./lt\iOSE ZAKl:N

I~: G [1< 0 lViEN

Bijlage:

.~

,',

.,!; .

Met verschuldigde hoogachting,

Samsom Efficiency bv.

direktie.

o
en

'"
CL

Algemeen telefoonnummer
101720) 6 66 33

Handelst eqister K.v KRIjnland
dossiernr. 26034

Behorende tot de nv ICU.
Informatie en Communicatie Unie
te Zwolle



IWECO instituut voor
werktuigkundige constructies

leeghwaterstraat 5 postbus 29 delft telefoon 015-569218 telex 32786 giro 490109

/
•• • _._ ._._. . ~ __ ._~_. "~.__ • __ • • ~_~. .• ~ ._~,. • __ .u . .............--

uw ref.

onze ref.

bijlaqen

datum

onderwerp

os}-";,-2 0300 IRANI dB

12-12-1977

Stem:(Jac hine

SAl1S0l1 :2FF1CI;';NCY,
fostbus 4,
ALPHEN AID lUJN.-
t~a. v--:tfr-:-J • tI. Niggebrugge.

L

Geachte

(inderg8teLende heeft ~:cnnis genolLcn van de electronische
s t curac hLn e type 911-",00, VI:~arvan hot prototype is ver
vdL,rdigd door de 11. V. Hederlaüdsche Apvara t.on ra oi-Le k
jjEDAF te Groenlo.

Ce b Le k e n is, dat het on t wer p van deze sL;I.»lachine een
dcugdelLjke gronds1at heeft en als zodanig reetis voldoet
aan de voon:i.1.rdell, CCé,:L;ld in art. 125 sub 1 van de
hu i.d i.g e k I e swe t . bovendien zijn hierin nog enj.ge a sj.c c t en
verwerkt, die de handelbaarheid van het a pj.ar aa t bij
transrort en opslag bevorderen.

Onverminderd blijft echter de voorwaarde, dat deze stem
mac h.i.n e in technische zin alsnog aan een type-I:euring
.no e t v/orden ou o e r-wor-peu , Vls",rui t zijn deuc;delijkheid voor
het booogde b,uruiL hm worden vastr;estc.:ld.

t\.an UV! v c r-z o e k dD.Jrtoe zullen wij goarn" r.;choor geven.

Werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgevers worden sle chts uitgevoerd op voorwaarde, dar de opdrachtgever afstand doet van leder
recht op aanspr akelljkstelhnq en Zich verplicht tot vrijwaring voor iedere aansprakelijkheid Jegens derden, een en ander behalve indien en
voor zover qr ovc schuld en/ol opzet wordt aunqetoond



MINISTERIE VAN BINl'JENLANDSE ZAKEN
POSTADRES: BINNENHOF 19 - 'S-GRAVENHAGE

De Kiesraad

Bijlagen: Een

Uw brief van: 11 februari 1974

kenmerk 2832

Onderwerp: Goedkeuring gewijzigde

Samsam-stemmachine 811 - 800

Departementsonderdeel : B. B ~

Nr.B74/50S

's-Gravenhage, 22 maart 1974

Hierbij zend ik U afschrift van mijn beschikking van heden, waar

bij de goedkeuring van het prototype van de Samsom-stemmach~ne~

type 811 - soa? alsmede die van de Samsam-stemmachine,

type 811 - soa en van de Samsam-stemmachine, type 811 - soa,
nr. 43 worden ingetrokken en goedkeuring wordt verleend aan het

prototype van de gewijzigde Samsam-stemmachine, type Sll - SOO

en aan de Samsom-stemmachines, type Sll - soa, voor het gebruik

bij verkiezingen.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
Voor deze~

De plv.Chef van de Directie Binnenlands Bestuur,

"/.;#)1
~0ft11iii~/1' ,

VERZOEKE BU BEANTWOORDING DATUM, NUMMl,iR EN ONDERWERP TE VERMELDEN



28 januari t9?!.::
kenmerk SE

G~®dk@uring gewij~igde

S~msom=ste~cbine 811 - 800

lllerbij mand ik U afBebrift van mijn besebikking v~n heden~ waar=
bij de geedkeuring van bet pr@t@type van de S~sem-8te~4~©hine~

type 811 = 800 Q alsmede die v~ de Samsom~stemmachine~

type 811 = 800 en van de S~s~m~stammaebine9 type 811 - 800~

ru.'" 4:3(1w@rden ing@tk';{}1m0i1ll an g@edke~ring~1illlrdt verleend aM,\ het
prototype van de gewij~igde S~s@m~stemmaebine~ type 811 m 800
en aan de Samsom~stemmaebines~ tJ~e 811 m aoog veer bet gebk~ik

bij verkie~ingen*

DE rUNISTEIt Vlu~ BINNIillif.WIDSE zml v
Veer delfltl9t\o

De plv@Chef van de Directie Bi~enlands Bestuur~



KIESRAAD
BINNENHOF 19 - 'S-GRAVENHAGE - TEL, (070) 624881

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken

.?i\çjenda~

~-, h "'''''-,
"'U ve ,- fuo'~

Uw brief van Ons k~lefk

,2832
's-Gravenhagc, 11 februari 1974

Onderwerp goedkeuring gewijzigde
Samsom--stcmmachin.? 1 type 8'11-800

De Kiesraad heeft de eer Uwe Excellentie hierbij
~an te bieden een bij hem ingediend verz~ek van N. Sam
som N. V. te Alphen aan den Rijn d s d , 28 ja~uari j,L
de goedkeuring te bewerkstelligen van de gewijzigde
Samsom-stemmachine, type 811-800.

:De Kiesraad heeft kennis genomen van de verklarin
gen van het Instituut T.N.O. voor 1'!erktuigkundige Con
structies te Delft, bij het onderhavige verzoek ge
voegd. Op grond van foutieve tellingen van stemhande
lingen zoals die zich hebben voorgedaan bij twee stem
machines tijdens de laatste kamerverkiezingen op 29
november 1972 zijn in twee exemplaren van de Samsom
stemmachines, type 811-800~7

. nad~be-

proevlng onderworpen zijn geweest - modi~icaties aan
gebracht,

van de door de duurbeproeving verkregen ervaring.
Het Instituut heeft de onderhavige stemmachines

na hun modificatie we d e r-orn een volledig automatische
duurbeproeving laten ondergaan en geconstateerd, dat
zich geen manco's hebben voorgedaan, Alle 36 tot nu
toe in gebruik zijnde Samsom-stemmachines, type 811
800, zijn reeds of worden op identieke wijze gemodi~i

ceerd en werden of wo r den alsnog aan dezelfde duurbe
proeving onderworpen.

f--------.-------------------

- Op -

VE.RZOEKE BIJ BEANTWOORDING DATUM, KENMERK EN ONDERWERP TE VERMELDEN

II7' o r 120.131274*. [0



- 2 -

Op grond van deze waargenomen feiten verklaart
T.N,O, dat uit deze keuring is gebleken, dat aan de
technische uitvoering van genoemd type Samsom-stem
machine met alle redelijk denkbare zorg de ervaring
is verwerkt, die tot op heden, zowel in de praktijk
als met de duurbeproevingen, hiermee is verkregen. De
Kiesraad is van mening, dat het prototype van de stem
machine thans aan de in de Kieswet gestelde eisen vol
doet en dat overigens niet van technische bezwaren ge
bleken is. Mitsdien adviseert de Kiesraad U de op de
stemmachine type 811-800, nr. 43 verleende goedkeuring
in te trekken en aan de gewijzigde Samsom-stemmachine,
type 811-800 Uw goedkeuring te verlenen.

Namens de Kiesraad,

,"j
l><Jt::>v-~,---~<-/1_--

, de voorzitter

, de secretaris



samsom
uitgaande van

SANSOI-TEFl"ICIENCYbv

I).

Wilhelminalaan 1
Alphen aan den Rijn
postbus 4
telefoon (01720) 96633

AAN

telex 32543
postrekeningnr. 6204
ten name van Samsom
Centrale Administratie

2 s ,'r~t 1974 de KIE S R A A D

p/a j'linisterie van Binnenlandse Zaken

Binnenhof 19

Is-G r a ven h a ge"
~~----------------------

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk/toestelnr
SE 314

datum
28 januari 1974

toJijne Heren 9

Ond(:ólroverlegging van een verklaring dd , 22 januari j. L van het Instituut 'l'NOvoor

~Jerktuigkundige Constnlcties 9 verzoeken wij u om de goedkeuring te bewerkstelligen

van de gewijzigde Samsom-ste®nachine, type 811-800.

vlij delen u nog mede dat op dit moment (p~~'~~~;~ alle machines overeenkomstig de

Hensen van eerdergenoemd instituut zijn "à,a:nge:past.

Hoogachtend verblijven wij

SAJlliOMEFFICIENCYbv
afdoGemeente Administratie

/i
", ''j/J.

,

./ / ,c"."t't1.~·
,.~ .,ç,

I/cl f'
"

produktgroepleider

E3

Samsam Efficiency BV
Samsam Leersystemen BV
Sarnsorn-Sijthoff grafische
bedrijven BV

Samsam Uitgeverij BV
Samsam Automatiserings Service
Centrum BV

Samsam Administratie
apparatuur BV

Handelsregister K. v, K. Rijnland
dossiernrs resp. 26034, 26035,
24156. 26036. 26033 en 21753

behorende tot nv ICU
Informatie en Communicatie Unie
Zwolle



~
INSTITUUTTNO VOOR WERKTUIGKUNDIGECONSTRUCTIES

Telefoon 015 - 569218
Telex 32786
Giro 4901 09

Verzoeke bij beantwoording onze
datum en referentie aan te halen.

Uw ref.:

Onze ref.:

Onderwerp:

Bijlagen:

KON-74002/HAM/lpr
09-2-10796
herkeuring stemmachine

Mijne Heren,

DELFT, 22 januari 1974
Leeghwaterstraat 5,
Postbus 29

Uitgeverij N. SamsomB.V.,
Wilhelminalaan 1,
ALPHENA/D RIJN.

Onder verwijzing naar de ministriële beschikking nr. B73/2315 van 14
december 1973 verklaart ondergetekende, medewerker aan het Instituut TNO
voor Werktuigkundige Constructies, hierbij op 18 januari 1974 in het
bedrijf van de Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap te Groenlo twee
exemplaren van de Samsom-stemmachines type 811-800 respectievelijk met fabr.
nrs 16 en 42 te hebben geïnspecteerd die overeenkomstig de laatste ervaringen
zijn gemodificeerd.

Deze modificaties hebben betrekking op de oorzaken van foutieve tell ingen
van stemhandelingen zoals die zich hebben voorgedaan bij twee stemmachines
tijdens de laatste kamerverkiezingen op 29 november 1972 en die door
ondergetekende in een brief van 8 januari 1973,gericht aan de Minister
van Binnenlandse Zaken, zijn gerapporteerd.

Bij bovenvermelde inspectie werd geconstateerd dat bij de genoemde stem
machines de wijzigingen, betrekking hebbende op de verbeterde verbinding
tussen steml iniaal en de hefboom van elk 1ijstblok, ordentelijk zijn
aangebracht en dat tevens enige kleine detailverbeteringen zijn door
gevoerd als gevolg van de door duurbeproeving verkregen ervaring.
Bevestigd werd dat de onderhavige stemmachines na hun modificaties ook
een volledige automatische duurbeproeving hebben ondergaan met hetzelfde
beproevingspaneel , vermeld in het rapport 10796 d.d. augustus 1973 van
ondergetekende, volgens eenzelfde cyclus ten getale van ruim 4000 stem
handelingen, welke beproevingen steeds zonder mancols werden uitgevoerd.
Alle 36 tot nu toe in gebruik zijnde Samsom-stemmachines type 811-800
zijn reeds of worden alsnog op identieke wijze gemodificeerd en werden
of worden alsnog onderworpen aan dezelfde duurbeproeving.

Op grond van deze waargenomen feiten kan ondergetekende verklaren dat uit
deze keuring is gebleken dat aan de technische uitvoering van genoemd type
Samsom-stemmachines met alle redel ijk denkbare zorg de ervaring is verwerkt
die tot op heden, zowel in de praktijk als met de duurbeproevingen, hiermee
is verkregen,

Aldus bevonden en opgesteld door:

Werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgevers worden slechts uitgevoerd op voorwaarde, dat de opdracht
gever afstand doet van ieder recht op aansprakelijkstelling en zich verplicht tot vrijwaring voor iedere aansprake
lijkheid jegens derden. een en ander behalve indien en voor zover grove schuld en lof opzet wordt aangetoond.



INSTITUUTT.N.O. VOOR
WERKTUIGKUNDIGECONSTRUCTIES Vervolgblad no: 2

Een te kritisch afgestelde teller kan hierdoor tweevoudig worden
aangeslagen, hetgeen bij bovengenoemde tellers het geval bleek
te z I j n ,

Op het Gemeentehuis te Dordrecht we r d de Sams om-cs t.emme ch i ne f ab r ,
nr. 12 onderzocht waarvan alleen de lijsttotaalteller v~n lijst
blok nUlllmer 4: ondeugdelijk heeft gefunctioneerd.
Al spoedig bleek dat ook hier hetzelfde euvel aan de stemliniaal
zich voordeed en wel ter plaatse van het vierde lijstblok. Evenzo
bleek het mechanisme van deze lijsttotaalteller te kritisch te zijn
afgesteld.

Resumerend kan naar aanleiding van dê bevindingen worden gesteld
dat de foutieve werking van enkele telwerken in de beide' Samsom~

steuunachines op zichzelf niet aan de telwerken mag 'dorden toege
schreven, doch wordt veroorzaakt door de combinatie van 2 versto
rende en bovendien gelijktijdige optredende faktoren. Elk faktor
afzonderlijk kan niet de geconstateerde foutieve telling teweeg
brengen. Zowel een minder goede justering van enkele op elkaar wer
kende delen van het mechanisme alswel enige slijtage op enkele con
tactvlakken daarvan zijn als de twee oorzaken van het euvel aan te
w i j zen.

In aanmerking nemende dat deze stemmachines uit een groot aantal onder~

delen zijn samengesteld die, ofschoon met de grootste zorg gefabriceerd
en gemonteerd, desondanks - zij het in zéér beperkte mate - in de loop
van de praktijk toch een partieel manco kunnen vertonen, wil onder~

getekende op grond van geconstateerde feiten voorstellen alsnog enkele
kleine wijzigingen in de Samsom-stemmachines te laten aanbrengen.

Teneinde elk verborgen gebrek j dat pas op de lange duur optreedt en
tevoren menselijkerwijze gesproken niet is te voorzien doch onver
hoopt thans nog in dit type stemmachine latent aanwezig zou kunnen zijn,
op te sporen wordt tevens voorgesteld dit machine-type aan een lang
lopende en automati s ch b e stuurde duurbeproeving te onderwerpen en ,.,raar···
mee een praktijktest wordt gesimuleerd.

Ondergetekende blijft nog steeds van mening dat in technisch opzicht
aan de stemmachine het volle ve r t.r ouwe n meet wor de n geschonken en dat de
opgetreden moeilijkheden met deze machine op te vatten zijn als het door
maken van een laatste fase van zijn ontwikkelingsproces, zoals dit met
elk technisch product van enige importantie het geval is.

h]dien U damvel de Kiesraad van mening blijft dat de ontwikkeling van
stemmachines en het gebruik daarvan voprde toekomstige verkiezingen
van groot be lang is Jdord t Uv, danwe 1 hal1'r akkoordbevinding aangaande
het bovengegeven voorstel gaarne, zo mogelijk op korte termijns tegemoet
gezien. Mocht de opvatting daarover anders luiden dan zal een gesprek
dienaangaande tussen alle betrokkenen wellicht wenselijk zijn.



Samsom-sterumachine

Het Instituut T~NuOo voor
Werktuigkundige Constr~eties

B73/2315

Van Uw verslag b®treff~nde de verrichte duurbeproeving van de
Sams@ID=steunmac]Üne type 811=800 heb Hl: met belnngstelling kennis
genomen"

Te 'Uttrer kenni12lumning doe ik U 'bijgaand tO€lkom.en een afschrift van
illijn schrijv®llli van heden aan N" SamS01ll, NoV" betreffend.e de SamMll1··
stewmachine~ naur de inb.oud waarvan ik U moge verwijzen"

DE MINISTERVAl~ BII~ENLANDSE ZAI~~9

V<I'H~r deze~

DE SECrtETAltISmGEWERfl~~



Wilh~lt~~laaa 1

{tlJ?*f4~< a.~n ~Ia!l Bi.;!B
• . P'<:'W"iiW".i :$i:::;:;;,~_ _ ;~:'"

Ol} gl'{\lXi\>iÊ.v~n het U lH~k<.mde vel'slag van lU3t IID'.sti Ü.tut 'E\,N",(J", VGor

'\;!erktuiglrnndige Cons:truct:i. û $ "~e l}fdf-t h.,dYjr;·effer~de de (..ltîu.rl~epr$evin.g

V·EH]. ile f$.l:ms@m""etemmachi.Kac "tT51c;8H"~800 d~M~1 Hl\: 13 li!et 1>!talgOlîll:d,@mede'Q

De li10i'H3elijldleid iJl! (leg;:; sternmaf;hiillix EtIiI1:elo techniscb@ \'1i,jl?:li[J;ingen

conform het voorr3t4ll1 van 'E",N"O" aan b1:on.g011.11 {l(@,del'$e:i;Ju?1jf :U~"

Waar het hier een wijzigin.g VO~ de $t~mn~0hin.e type 811~8$O~ UI'", ~3

betroft~ dient oan verz~ek om goedkeuring v~n het nieu~B 0~q", gem

wijzigde prototype ingevolge de nesohi!dKing v@n M1nieter V~

jj:hmon,landse Zak~n van 26 jWJ.:U1'jf:s7 l:Ji~i de Ki%l~»:'&~d i;'0 we~'deiA inge=

die:a.d<il Bi;i di t v(llrz~ek @!l1 &&Gedke~!'izsá& di ~nt. een v%I»:'ïde,J;.7inz va,n het

InatH ..'f.lu't. 1'"1:<1,,0,,,vei\:;l:I" vJ~M.~kt'Uigkwldi[~%I Cm~.8t:rr·tMd:,:h:H'!l t0 't\J1\~trdelUi ever"'"

,'Se101~di> V(u'v01f~e!M5 zal da Kiea1l."~f.jI.d ll.e"/;.Vi&!':;gtH~k &}TI~ llb~e,!U~(~u'rii.l@; met

de vfj~klarin~~ VG beVe:Rl~e~MH~md IlUi1iliti t;ilut @n 'we~"gegeld. V~in ziJn a.d;c:,

vies ld,j ~iJ il1diendft W4$&t.~"m ik een bealisaing 'teE: Z~~(;~ 2«%>1!îMam~n"

De in Si~ttik(Ü 1* va1ljj,de Beschikking; bêd~eld0Gin[H.[eUl'illiAg &iel da.a.;~"€sp

naar ik ~mme~ '8p tlàtfBdJn .mAan tnl;Üg~ni>

IIB QfwB!>~htmg VtIliB ~le be$:U.8sing @P het ver~t\I. 4)1!age~~ke~(lf!i~ h~

ik]} er 'flt\ll. ~i ·tga,fà&1de9d&t WlJfol'tdjda het m~~elijkê laaI 'W~:ll'den Vf!i'E!=

Yi'ieht f):m: ~~%1; g1\HH':HUg~ ii:1.liAgun~rM.g@ h'0$lis:W!1ilg i:;e ve'wkl"ijg~nfl vo·~1t'

l@ls~'!û~ ~ereid de go-e:dkeuI'itng vsn de S~}11eam",,§t@1,'J~n~eh.!n\')t:rp,@ S11...so-0iJ

~~a ~3 niet in te twekk~~



.~\;[ ,~\t~KI:!i':lI.:1I. tI ''1J)'~2~%î. "i;~

liltîl·1\';-~\;d, {!t1.\fii'0rMl!l~



~
INSTITUUTTNO VOOR WERKTUIGKUNDIGECONSTRUCTIES

Telefoon 015 - 569218
Telex 32786
Giro 4901 09

Uw ref.: Uwbrief van 5-2-1973, B.B.Nr.B 73/68,

Onze ref.: 09-2-1 0796/HAMIJAG

Verzoeke bij beantwoording onze
datum en referentie aan te halen.

DELFT, 16 augustus 1973
Leeghwaterstraat 5,
Postbus 29

Onderwerp:

Bijlagen:
Ip':ff;r;-'':;:'';'~'ëC-,...,,::::~o=.~,..._.-p.''''':;-r'.:~:''::C":::;?;.'.~'<:'~:'~=':::':~'=r-

~ MINI5TEkiE Vps,j !I
\1 BINNEh!LANDSEZAKE!\! ~

!~.: ! ~l G E~f(, ~ I;:~: I•.
I ~ I hULl, Î~JI j, I

i ' I
: Onderdeel: IJI~? .

, Agenda: /3l 3/ j(3/,Ç'
; RAPPELNA& WEKEN

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Binnenhof 19
's-Gravenhage

\

"'-·~_·_=·"-·-·~·-'=_·····_·'?_"W"",~W",",=.=,,_,·.lJg=~~ ,. /./ /
Hierbij bied ik U mijn'verslag aan betreffende de door U verzochte
duurbeproeving van de Samsam-stemmachine.

Met het oog op de te treffen maatregelen, zoals ook in het verslag
vermeld, moge ik U verzoeken Uwbesl issing dienaangaande op zo kort
mogel ijke termijn kenbaar te maken.

Werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgevers worden slechts uitgevoerd op voorwaarde, dat de opdracht
gever afstand doet van ieder recht op aansprakelijkstelling en zich verplicht tot vrijwaring voor iedere aansprake
lijkheid jegens derden, een en ander behalve indien en voor zover grove schuld en/of opzet wordt aangetoond.



Het Instituut TGN~OG voor Werktui~

kundige Constructies
t"a"v" de

Laeghwaterstraat 5

~lft
~

8 j an1t.'t8'.Jci19T:h
09=2=10796

BT3/68

Herkeuring
stenmu.'lchinta

Van het door trw-Institu:ut uitgebracl1.te rappox't van 8 jal1;uari .1"1,,
inzake de verrichte herkeuringen van de stemmachinesj/ ~ebezigd
respectievelijk in stemdistrict 2 in de gemeente EIst {GldG) en
in stemdistrict 72 in de gemeente Dordrecht heb ik met belangstel=
ling kennis genomen"

Naa>r aanleiding van dit rapp©rt ben ik tCit de c0nchuie gekmnenj/
dat. de doCi!' mI I nUl't i tuut vOCirgestelde duurbeproeving van o.e
machine als onderdeel van de herkeuring noodzakelijk is? alvorens
ik een beslissing kan nemen inzake handhaving of intrekking van de
goedkel:i!.Ti rag"

Ik verzoek U daarom de Samsom stelllmachine aan een duurb~proeving

t,@ ondert4®l'pen en m.ij over d@ 1'11H'mlte.ten d~rvan te berichteno

DE MINIBTFdtVANDll~EN~ll~SE Zfûa&N9
Voe I' dezel)

DE SECF.ET.A1US""GENERiuH-'j)



~
INSTITUUTTNO VOOR WERKTUIGKUNDIGECONSTRUCTIES

Telefoon 015 - 569218
Telex 32786
Giro 4901 09

Verzoeke bij beantwoording onze
datum en referentie aan te halen.

DELFT, 8 januari 1973
Leeghwaterstraat 5,

(Ostbus 29

!
~linister van Binnenlandse Zaken
lBinnenhof 19
~EN HAAG

tViINISTERIEVAN
BU\lNENLà,ND$lZAKEN

INGt:KOMEN

... 9 :f~~,,
1 0 ' .' ,• nderdeel :

Agenda:
r</\PPEL,t\~ )1~Excellentie~

Bijlagen:

Onderwerp:

Uw ref.: B.B./W. en B. nr. B72/~3402

d.d. 6 december 1
Onze ref.: 09-2-10796 ~~-="-X"~"'O~',~,,;e'"','''e',~.,,=~=~~=

In Uw opdracht heeft ondergetekende als' medewerker van het
Instituut voor Werktuigkundige Constructies TNO een herkeuring
verricht van de 2 Samsam-stemmachines type 811-800 respectie
velijk aanwezig in het Gemeentehuis te EIst en te Dordrecht.
In beide machines deden zich gedurende de verkiezingen op
29 november 1972 in enkele telwerken onregelmatigheden voar.

In aanwezigheid van de vertegenwoordigers van respectievelijk
Samsom N.V. en de Fabrikant Nedap N.V. heeft ondergetekende
op 20 december 1972 de bovenbedoelde stemmachines, die beiden
op deugdelijke wijze in afgesloten staat werden aangetroffen~

geïnspecteerd.

In het Gemeentehuis te EIst werd de Samsom~stemmachine fabr.nr.
17 gedeeltelijk gedemonteerd door hieruit 3 lijstblokken te
ve r-wi j de r en , Het euvel dat zich bij deze machine heeft voorgedaan
betrof een overmatige telling in lijstblok nUlllmer 2 en wel bij
de tellers van de kandidaatknop nun~er 1 respectievelijk nrunmer 10.
Na analysering bleek de oorzaak te liggen in een voortijdige
contactverbreking tussen de hefboom gemonteerd aan het einde van
de lijstblok en de stemliniaal. Een daarvoor in de liniaal aange
brachte perforatie vertoonde ter plaatse van het be~~ste lijst
blok enige slijtage met het gevolg dat de cylindervormige knop van
genoemde hefboom door een stootbeweging van de stemliniaal onvol
doende in deze perforatie bleef opgesloten en dientengevolge een
dubbele zwaaibeweging kon uitvoeren.

Werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgevers worden slechts uitgevoerd op voorwaarde, dat de opdracht
gever afstand doet van ieder recht op aansprakelijkstelling en zich verplicht tot vrijwaring voor iedere aansprake
lijkheid jegens derden, een en ander behalve indien en voor zover grove schuld en/of opzet wordt aangetoond.
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INSTITUUTTNO VOOR WERKTUIGKUNDIGECONSTRUCTIES

Telefoon 015 - 569218
Telex 32786
Giro 4 9 01 09

Uw ref.:

Onze ref.: HAM/ms 09-2-10796

Onderwerp:

Bijlagen:

Geachte Heer-.,

Verzoeke bij beantwoording önze
datum en referentie aan te halen.

DELFT, 11 december 1972
Leeghwaterstraat 5,-
Postbus 29

Stadskantoor
DORDRECHT

Verwijzend naar onze brief van 8 december j.l. berichten wij
U dat ons voorgenomen inspectiebezoek aan de Samsom Stemmachine
verschoven is naar dinsdag 19 december a.s.

Vertegenwoordigers van zowel Samsom N.V. als Nedap N.V. zullen
hierbij aanwezig zijn.

Werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgevers worden slechts uitgevoerd op voorwaarde, dat de opdracht
gever afstand doet van ieder recht op aansprakelijkstelling en zich verplicht tot vr iivvar ino voor iedere aansprake-
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INSTITUUTTNO VOOR WERKTUIGKUNDIGECONSTRUCTIES

Telefoon 015 - 569218
Telex 32786
Giro 4 9 01 09

Uw ref.:

Onze ref.: HAM/ms 09-2-10796

Verzoeke bij beantwoording onze
datum en referentie aan te halen.

DELFT, 11 december 1972
Leeghwaterstraat 5,
Postbus 29

Onderwerp:

Bijlagen:

Gemeentehuis
ELST

fr
f;.
1\
f,
t .

1

Geachte_

Verwijzend naar onze brief van 8 december j.l. berichten W1J

U dat ons voorgenomen inspectiebezoek aan de Samsom Stemmachine
verschoven is naar dinsdag 19 december a.s.

Vertegenwoordigers van zowel Samsam N.V. als Nedap N.V. zullen
hierbij aanwezig zijn.

Werkzaamheden ten behoeve van opdrachtqever s worden slechts uitgevoerd op voorwaarde, dat de opdracht
gever afstand dopt ,van ieder recht o~ a~n~prakelilkstelling en zich vcrplicht tot .vrij",:,a;ing voor iedere aansprake-



Het Instituut T~N.O. voor Werktuig
kundige Constructies

t",aJ1>v~ de

Leeghwaterstraat 5

Del:ft
tOL I' "i:

Divo

Herkeuring
stemmachine

6 december 1972

Hierbij doe ik U toekomen afschrift van m1Jn brieven d~d", heden
aan de Burgemeesters van EIst (Gldo) en Dordrecht, naar de inhoud
,QaarVfMlik U kortheidsha.lve moge ver'wijzen ..
Ik moge U verzoeken beide stemmachines aan een herkeuring te onder=
~rerpen",

Ik zal het voorts op prijs stellen~ indien U de burgemeesters
= apoedhalve = namens mij zoudt willen beriohten 9 wanneer U de her
keuringen zult verriohteno Van ThJrdesbetreffende brieven ontvang
ik gaarne afschriften",

DEMINISTERVANBINNENLANDSEZAKEN,
Voor deze,

DE SEC~aETAltIS=GENERAAL?



Div~

ne:dKeu.rfng
l:iïlH.rmIillach:Î.lile

Hierbij do® ik U t~ekomen afscIDu'ift v~n mijn brieven aan de Burge
m€tfc'2:t;;;H'i'> lJV,J). HlE}"€; (cra.) en Dordrecht uQu" M'UZH'lOU:;Jn.M,X' de inhoud
waarvan ik TI k@rtheidshalve moge verwijzeuQ
Van de bevindingen 'van de 'l,lerkeuringerr zal ib: U te ll\\ijner tijd in
kmlnis st011elll'i>

DE rHI~IS:rE1l VAN BINN'E:m"J!\}IDSEZf:Jh'ENil
V06:r. de:&i0j)

De Directeur ~i~enl&nda Bestu~rj)
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samsom
uitgaande van Samsom Efficiency nv Wilhelminalaan 1

Alphen aan den Rijn

postbus 4

telefoon (01720) 6633

telex 32543

gironummer 6204

l:- Aan Zijne Excellentie de
MINISTER VANBINNENLA}J1)SEZAKEN
door tussenkomst van de kiesraad
Binnenhof 19

s-G R A VEN H A G E

uw brief van

Excellentie,

uw kenmerk ons kenmerk/toestelnr
G.A. 314

datum 18 maart 1971

Bij uw beschikking van 4 maart 1971, nr. B71/4l2, Dir. BoBo is
goedkeuring verleend aan de Samsam-Stemmachine, type 811-800, nr. 43

In verband met de onder punt 2 van genoemde beschikking opgenomen
voorwaarde leggen wij U hierbij over een door ons ontvangen rapport
van het Instituut TNO voor Werktuigkundige Constructies d.d. 16 maart 19710
Wij menen thans te mogen aannemen, dat het rijkskeurmerk op de machine
kan worden aangebracht. Een afdruk van de stemmachinestrook waarop de aan
duiding 11 blanco 11 op de door TNO aangegeven wijze voorkomt voegen wij
gaarne hierbij.
Met verschuldigde hoogachting verblijven wij,

E3

~I

Y\JuJ/

Samsom Efficiency nv
Samsam Leersystemen nv

Samsorn UItgeven] nv

Samsam Automatiserings Service

Centrum nv
Samsam Grafische Bedrijven nv

Samsam

Handelsregister K. v. K. Rijnland
dossiernrs resp. 26034. 26035,
26036. 26033 en 24156

behorende tot nv JCU
Informatie en Communicatie Unie

Alphen aan den RIJn



~
INSTITUUTTNO VOOR WERKTUIGKUNDIGECONSTRUCTIES

Telefoon 01730 - 32930

Giro 490109
Verzoeke bIJ beantwoording datum en

nummer van dit schrnven aan te halen

No. 4555 HAl"1/al DELFT, 16 maart 1971.

Uw rel.:

Onderwerp:

Bijlagen:

Leeghwaterstraat 5.

Postbus 29

Uitgever N. Samsam N.V.~

Wilhelmina1aan 1,
ALPHEj'J A/D RIJN.

Ingevolge het Ministeriële Besluit no. B71/412 d.d.
4 maart 1971 heeft ondergetekende op 15 maart 1971
de Samsam stemmachine type 811-800 met betrekking
tot de aanduiding voor de z.g. "BLANCO" knop gekeurd.

Om aan de gestelde Ministeriële voorwaarde dat door
deze aanduiding geen verwarring ontstaat met de
overige kandidaatlijsten op het kiestableau van het
onderhavige type stemmachine te voldoen is besloteng

1. dat de onderste knoppositie van de aan de rechter
zijde van het kiestableau gelegen kolom voor de
"blanco H keuze wordt bestemd.

2. Bovendien wordt deze positie aangegeven door het
woord "BLANCOn in verticale zin te plaatsen in
het direct hierboven gelegen en tot dezelfde
kolom behorende ongeperforeerde gebied van de
vakjes 24 t/m 29. welk woord ter rechterzijde
daarvan wordt geflankeerd door een neerwaarts
gerichte pijl. Tevens wordt aan de rechterzijde
van de "BLANCO"knop in horizontale zin de aan~

duiding "blanco" in een kleiner lettertype her
haald.

). In geval bovenbedoelde meest rechts op het kie8
tableau gelegen kolom tevens door een partijlijst
met minder dan 22 kandidaten moet vlorden ingeno
men, zal het venster van de betreffende kolom
totaalteller blijvend worden afgedekt en een
dubbele horizontale markering ter hoogte van het
vakje 23 worden aangebracht, ter onderscheiding
van de onder 2 omschreven aanduiding voor "l3LA.NCO!!•

./.

Aanvragen om advies worden alleen behandeld op voorwaarde, dat de aanvrager afstand doet van

ieder recht op aansprakelijkstelling terzake van de Inhoud van het te geven of gegeven advies.



INSTITUUTT.N.O. VOOR
WERKTUIGKUNDIGECONSTRUCTIES -1Vervolgblad no:

4. Mocht door een meer dan 22 kOOldidaten omvattende
partijlijst in de laatste kolom de plaatsing
van de lIolanoo li knop~ uit te 'Voeren volgens het
in 2 gestelde~ daarin onmogelijk zijn~ dan vlOrdt
de positie van deze knop opgesohoven naar de
dichtst daarvoor gelegen kolom en daarin op
overigens weer volgens 2 en 3 omschreven wijze
opgenomen.

Aldus bepaald en opgesteld door



Aan
N~ Samsom MaVa uitgever
\'!ilhelminalaan 1
Alnhea aan den Rijn

Een

21 december 1970
kenmerkg SE

Goedkeuring Samsom
stemmachines type 811=800 9

nr.. 43

4 maart 1971

Hierbij zend ik U afschrift van ID2Jn beschikkingdda heden s
waarbijs onder voorwaarde? goedkeuring wordt verleend aan de Samsom
stemmachines type 811-800? nra 430

Aangezien het in mijn voornemen ligt, de gemeenten? die
voormeld type stemmachine bij de eerstvolgende verkiezingen zullen
gebruiken, uit te nodigen over de daarmede opgedane ervaringen ver
slag te doen? zal ik van U gaarne de namen dezer gemeenten vernemen ..

DE MINISTERVANBINNENLANDSEZAKEN,
Voor deze,

DE SECRETARIS-GENERAAL,



KIESRAAD
BINNENHOF 19 - 'S-GRAVENHAGE - TEL. (070) 624881

MlrfgTil'Ji VAN
B!NNE!'1L\NM'E ~

INGEKOiYIEN

;4i.FEBf 1971

L
Z~ne Excellentie de Minister
van Binnenlandse Zaken

Onderdeel; q::.),'Is,
Agenda: ç,~ /1/ r.j/:l

R~~~ _,===_4C=_d'r'
Uw brief van

Onderwerp

Ons kenmerk

2520
's-Gravenhage, 29 januari 1971.

De Kiesraad heeft de eer Uwe Excellentie hierb~ te advi
serenover het door tussenkomst van de Raad ontvangen en hierb~

overgelegde verzoek van N. Samsam N.V. te Alphen aan den R~n

d.d. 21 december 1911 tot goedkeuring van de door die firma
ontwikkelde stemmachine, type 811-800, nr. 43.

De Raad heeft in z~n vergadering van 6 januari 1971 het
prototype van deze stemmachine onderzocht en geconstateerd,
dat met betrekking tot de vorige stemmachine van N. Samsom N.V.
een aantal verbeteringen is aangebracht.

Mede op grond van de overweging, dat het uitbrengen van
een blanco stem b~ het stemmen met stembiljetten moge lUk is en
wellicht sinds de afschaffing van de opkomstplicht nog aan (nega
tieve) politieke zeggingskraoht heeft gewonnen, hecht de Kiesraad
met name waarde aan de in de onderhavige stemmaohine thans aange
brachte mogel~kheid doelbewust blanoo te stemmen door het in
drukken van een knop 9 behorend bij een kolom op het kiestableau
met de aanduiding "b l.ano c!' 9 waarbij de kans op he t uitbrengen van
een blanco stem als gevolg van een foutieve handeling van de
kiezer vrDwel uitgesloten wordt. De kolom met de aanduiding
"blanco" dient evem'1el zodanig in het kiestableau geplaatst te
worden, dat geen verwarring met de kandidatenl~sten kan ontstaan.

Een en ander brengt de Kiesraad ertoe Uwe Excellentie te
adviseren de door N. Samsam N.V. ontwim~elde stemmachine, type
811-800, nr. 43, goed te keuren.

VERZOEKE BIJ BEANTWOORDING DATUM, KENMERK EN ONDERWERP TE VERMELDEN

117 - 01/'-0. 9J3I20*. 10
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Tevens verzoekt de Raad Uwe Excellentie de gemeenten,
die voormeld type stemmachine bD de eerstvolgende verkiezingen
zullen gebruiken, uit te nodigen over de daarmede opgedane
ervaring aan de Kiesraad verslag te doen.

Namens de Kiesraad,



~samsom

N. Samsom nv

Wilhelminalaan 1

Alphen aan den Rijn

telefoon (01720) 6633

telex 32543

girorekening nr. 6204

Aan Zijne Excellentie de
MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN
door tussenkomst van de Kiesraad
Binnenhof 19

IS_G R A VEN H A G E

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk Itoestel nr. datum

Excellentieo

SE 467 21 december 1970

Bij onze brieven van 2 oktober en 19 november jl. gericht aan de
heer Secretaris van de Kiesraad~ stelden wij een wijziging (= ver=
betering) van de Samsom~stemmachinev type 811-800~ nr. 439 aan de
orde.

Onder dagtekening van 9 december 1970 deelde genoemde Secretaris
ons mede, dat het gebruik van de verbeterde machine alleen moge=
lijk is, nadat dit gewijzigde type door Uwe Excellentie is goed
gekeurd.
Inmiddels heeft de Chef van de afdeling
Ontwerpen en Instrumenta ~e an e Instituut TNO voor Werktuig
kundige Constructies~ zijn bevindingen bij brief van 18 december
1970, nr. 4555 dHa/AL, aan de Kiesraad gerapporteerd.

Met verwijzing naar één en ander zullen wij het op hoge prijs stel
lens mede met het oog op de a.s. Tweede Kamer-verkiezing, zo spoedig
mogelijk de hiervoor bedoelde goedkeuring van Uwe Excellentie te
mogen ontvangen.
Uw nadere berichten zien wij met belangstelling tegemoet.

Met verschuldigde hoogachting verblijven wijs

SAMSOMEFFICIENCY

~r '\ I ' ~ û ft '
.~..~~ Ij '\ \ LJl\-)\~'/~........~

Sectordirecteur Verkoop

N. Samsom nv: Samsom gemeenteadministratie ISamsom onderwijs I Samsom bureau-efficiency I Samsom administratieservicecentrum I
Samsam uitgeverij
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INSTITUUTTNO VOOR WERKTUIGKUNDIGECONSTRUCTIES

Telefoon 01730 - 32930

Giro 490109
Verzoeke bij beantwoording datum en

nummer van dit schrijven aan te halen

No. 4555 dEa/ AL

Uw ref.:

Onderwerp:

Bijlagen:

Samsam stemmachine

Mijne Heren?

DELFT. 18 december 1970.
Leeghwaterstraat 5.

Postbus 29

De Kiesraad,
GeboU\<} l'vIinisterie van Binnerlandse
Zaken,
Binnenhof 19,
DEN HAAG.

Op verzoek van N. Samsom N.V. te Alphen aid Rijn heeft onder
getekende op 1) december 1970 een Samsom ster@lachine type
Bll-80C nr. 43 in de Machinefabriek Nedap te Groenlo geInspec
teerd.

Deze inspectie had betrekking op de aanvraag tot goedkeuring
van een constructiewijziging in het bovengenoemde type stem
machine, ten aanzien van de beperking de stemknop van de ma
chine niet eerder te kunnen bedieLen alvorens een kandidaat
knop van ~~n van de lijsten in de keuzestand is geplaatst.

Met deze voorziening wordt beoogd de mogelijkheid op te heffen
abusievelijk blanco te stemmen in geval de stemknop meteen als
eers te ste1nhandeling wor d t bediend.

De voorgestelde voorziening is gedeeltelijk electrotechnisch
uitgevoerd, welk deel uiteraard op het lichtnet moet worden
aangesloten. Deze voorziening is zodanig ontworpen dat in
geval de spanningvoorziening van het lichtnet wegvalt de Samsom
stemmachine geheel volgens het voormalige principe? gefabriceerd
volgens de bij Ministerieel Besluit d.d. 10 juni l~69, nr.
369/1314 gegeven goedkeuring I kan blijven functioneren.

Geconstateerd werd dat met de voorgestelde voorziening, die
tevens kan worden aangebracht op alle reeds bestaande Samsom
stemmachines het abusievelijk blanco stemmen nagenoeg geheel
wordt belet en voor de praktijk de gewenste beperking oplevert.

Uit technisch oogpunt bezien kan ondergetekende daarom de voor
gestelde modificatie van de Samsom stemmachine voor een
ministeri~le goedkeuring aanbevelen.

Ten behoeve van de
geconstateerd door

Aanvragen om

ieder recht op

Instrumentatie van het Instituut
. i;/erktuÜtkundiD'e Constructies

advies worden alleen behandeld op voorwaarde, dat de aanv'T'àger afstand' doet van

aansprakelijkstelling terzake van de inhoud van het te geven of gegeven advies.

voor



KIESRAAD
BINNENHOF 19 - 'S-GRAVENHAGE - TEL. (070) 624881

Aan
No Samsom N.V~~ Uitgever
t.a.v ................
Seotor~

Uw brief van 19 november'
19709 SE

Onderwerp

Samsom-stemmachine

Ons kenmerk / 's-Gravenhage, 9 deoember 1970.

In antwoord op Uw bovenvermelde brief deel ik U m0de~

dat de door U bodoelde wijziGing van de Samsom-ster.l:').RoD,ine

een afwijking var oor-z aax't van het door de lÜnister van Binnen

Land ae Zakon goedgekeurde merk en type, zodat iw..:;evo1g6 artikel

I 259 eerste Li.d , der Kieswet de a.Ld.ue geHijziga.e stem:.l3.ohina

niet gebezicd mag worden. Dit 7.a1 wèl mogelijk Zijn9 nadat het

ge,·rijzigde type door de Minister is goedgekeurd.

De seoretaris van de Kiesraad 7

(ttt.dr. W.K.j.J. van Ommen Kloeke)

VERZOEKE BIJ BEANTWOORDING DATUM, KÈNMERK EN ONDERWERP TE VERMELDEN



N. Samsam nv

Wilhelminalaan 1

Alphen aan den Rijn

telefoon (01720) 6633

telex 32543

girorekening nr. 6204

De Hoogedelgestrenge Heer
Mr.Dr. W.K.J.J. VAN OMMENKLOEKE
Secretaris van de Kiesraad
Binnenhof 19

's-G R A VEN H A G E

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk Itoestel nr. datum

Hoogedelgestrenge Heer 2

SE 467 19 november 1970

Op 17 november jl. waren wij, samen met
de gelegenheid kennis te nemen van een be angrljke
de mogelijkheden van de Samsom-stemmachine. Op deze aangelegen
heid heeft betrekking onze brief van 2 oktober 1970 en ons daaraan
volgend bezoek van 17 oktober 1970.

Via een in de machine aangebrachte kleine electro-motor bleek de
"rode" stemknop te worden geblokkeerd tot het moment waarop een
keuze (voorkeurstem c.q. blanco-stem) was gedaan.
Hiermee is inderdaad het gevaar van ongewild blanco-stemmen opgehe
ven. De fabriek is er tot nu toe nog niet in geslaagd een soortge
lijke mechanische uitbreiding aan de machine te ontwikkelen. Naar
die o.i. nog meer afdoende oplossing wordt blijvend naarstig gezocht.
Het laat zich evenwel niet aanzien, dat deze constructie nog tijdig
voor de komende Tweede Kamer-verkiezing gereed komt, laat staan dat
deze in de in gebruik zijnde, resp. te nemen, machines kan worden
aangebracht.

Dit laatste is wel mogelijk met de thans ontwikkelde voorlopige elek
trische voorziening. Het eventueel uitvallen van stroom heeft in dit
geval uitsluitend tot gevolg, dat de machine weer volgens de oor
spronkelijke, goedgekeurde, procedure werkt.

Aangezien ook overigens deze voorziening geen enkele nadelige invloed
op de doelmatigheid van de goedgekeurde machine heeft (alle functies
blijven normaal hun werk doen) verzoeken wij U ons toe te staan uit
sluitend voor de Tweede Kamer-verkiezing 1971 de dan in gebruik zijnde
Samsom-stemmachines uit te breiden met een electro-motor, die de rode
stemknop eerst doet functioneren nadat een bewuste keus (inclusief de
mogeli'kheid van blanco stemmen) is gedaan.

heeft ons toegezegd dit verzoek mondeling bij
U toe te lichten.

N. Samsom nv: Samsom gemeenteadministratie I Samsom onderwijs I Samsom bureau-efficiency I Samsom administratieservicecentrum I
~~mc::nm I,itnp.\lprii



~samsom

geadresseerde
De Hoogedelgestrenge Heer
Mr.Dr. WoK.J.J. van Ommen Kloeke
Secretaris van de Kiesraad
Binnenhof 19

iS=G r a ven h a g e

volgvel nr datum 19=11=1970

Overigens zijn wij uiteraard gaarne bereid U deze o.i. belangrijke
verbetering van de machine te tonen 3 b.v. ter gelegenheid van de
door U voorgenomen demonstratie voor de leden van de Tweede Kamer.

Uw nadere berichten, ook met betrekking tot de datum van laatst=
genoemde demonstratie~ zien wij met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
N. SAMSOM NoV •

. ~ . /
\ ~\ (\ I AL· v4--

/ 1 \\ IU\!
UIV '

J

Sectordirecteur Verkoop

E76



De Hoogedelgestrenge Heer
MraDrü W~K~J~J~ VANO~~EN KLOEKE
Secretaris vun de Kiecraad
Binnenhof 19

*z~GP A V EN H A Q·E

Hoogedelgestrenge Heer.

AHP 253 2 oktober 1970

Het gebruik van de Samsom-stemmachine bij de recente staten- en
gemeenteraa.sverkiezingen heoft in het algemeen. dachten w1j~ redel~jk

voldaan ..
Niett,emln z:Ljn \"lij - en met ons een aantal gemeentebes'tl.n.'en .... n Let
gelukkig mot het verschijn~01 van de onevenredig grote aantall~n
blanco stemmen in die GtemburcauB W&ar stemmachines stonden opge
stCJ.f.:l\l
Wij hebben in de praktijk geconstateerd. dat, ondanks alle voor~orgs

maatregelen - b.v~ ln de vorm van proefverkiezingen. van huls-aan
huls-verspreiding van ln~truotieB voor het gebruik van mtemrnnchineD.
van voorlichting in de stembureaus mot behulp van instructie-appara
ten en ,",bol~den ,~ '1001 k t e z e r-c \"ochecrst d.û II rOde t l e teml~nop gebruiken
alvorens een keuzeknop 111 to drukken. Wij menen de oorzaak voor deze
handelKijze te moeten zoo ken enerziJds in "angst" voor de maohine~

anderzlJds in het fait dat veel kiezers toch al in zekere mate gespan
nen zijn bij het gobruik maken van hun stemrecht.

Onzes inziens zou dit probleem uit de w~reld zlj~. indiens
a. de rode stemknop geblokkeerd ls tot het moment dat een keuzeknop

18 ingedl"'ul(t en
b. mee in verband met het vorenstaande voor die kiezers die (nog

steeds) blanco willen stemmen ~6n kouzeknop als 'blanco-stemknop"
wordt aanE~emeI'kt",

Daarmee wordt bereikt
1. dat de kiezer tegen zichzelf wordt beschermd; hij kan niet meer

ongewild blanco stemmen;
2. dat DRn het einde van de stemdag het aantal blanco stemmen direct

afleesbaar is en niet moer het resultaat van een rekensom)
3. dat de machine ecn z.S~ vierkantsvergelijking toe5taat~ de totalen

van dB lijsten (= de totalen van de op kandidaten uitgebrachte
ntemncn) vermeerderd ~et het totaal aantal blanco stemmen moet
kolijk zijn aan het totaal aantal kiezers dat van de stemmachine
gebruik heeft gemaakt.



2-10=1970

De hoogedelgestrenge Heer
Mr~Dr~ W.K~J.J~van Ommen Kloeke
Secretaris van de Kiesraad
Binnenhof 19
ts=G r a ven h a g c

Wij hebben deze aangelegenheid reeds aan de orde gesteld in een

gesprek met van T.N.O. Deze achtte de hiervoor ge-

sohetste wijziging .in het principe van de machine alleszins de

moeite van overleg met de Kiesraad waard.

Wij zullen het dan ook op hoge prijs stellen indien wij over deze

zaak op zo kort mogelijke termLjn een gesprek met U of met de

Technische Commissie van de Kiesraad mogen hebben.

Wij vragen "op zo kort mogelijke termijnu. aangezien wij - bij

goedkeuring van ons voorstel - in de reeds in gebruik zijnde

machines evenals in de op dit ogenblik nog voor de verkoop beschik

bare apparatuur de nodige voorzieningen zouden willen laten treffen,

nog v66r de ~weede Kamerverkiezing 1971.

Uw antwoord zien wij dan ook met moer dan gewone belangstell~ng

tegemoet.

Hoosachtend.
BAMSOMGEMEENTEADMINISTRATIE

Sectordirecteur



Onderwerp: Samsom stemmachine 811--800

Bijlagen:

TREX 32786

Verzoeke bij beantwoording datum en

nummer van dit schrijven aan te halen

DELFT, 24 november 1969.
Leeghwaterstraat 5.
Postbus 29

'"/'"
-:

/

//De Minister van Binnenlandse Zaken,
Binnenhof 19,
I s-GRAVEl'JHAGE.

~
..VQ~R:\:vt.f\~TUIGKUNDIGE CONSTRUCTIES

1<"r:~ \\t i
1

Uw rel.:

Giro 490109

No. 4555 dRa/AL

t~
r

Telefoon 01730 _32930 t\

Excellentie,

Verwijzend naar Uw besluit d.d. 10 juni 1969 no. B69/1374
Afdeling B.B. aangaande de goedkeuring van het prototype
van de Samsom stemmachine type 811-800 van No Samsom N.V.
te Alphen aan de Rijn en de daarin estelde voorwaarden,
kan ondergetekende, , het volgende ver-
klaren.

Uit een eerste tiental geproduceerde stemmachines van boven
genoemd type werd 1 exemplaar, t.w. machine no. 0007 aan een
eindinspectie in ons Instituut in de periode van 30 oktober
tot 7 november 1969 onderworpen. Van deze machine werd nage
gaan of aan alle voorwaarden gesteld in bovengenoemd besluit
is voldaan.

Ondergetekende heeft, ook na een gedeeltelijke demontage,
deze machine uitvoerig geinspecteerd en kan op grond van zijn
bevindingen zonder enige beperking bevestigen, dat aan alle
onder sub 2 van Uw besluit gestelde voorwaarden is voldaan.

Volledigheidshalve werd van een aantal functioneel belangrijke
machine-onderdelen het materiaal op hardheid gecontroleerd,
teneinde de weerstand tegen slijtage van onderling op elkaar
werkende vlakken van deze delen na te gaan.
Uit dit onderzoek is eveneens gebleken, dat deze onderdelen
ruimschoots voldoen aan voor dit doel redelijk te stellen
materiaaleisen.

Zoals gebruikelijk werden ten behoeve van een mogelijke veri
ficatie in de toekomst alle belangrijke delen van de geinspec
teerde Samsom stemmachine op foto's vastgelegd, welke laatste
in het archief van het Instituut TNO voor Werktuigkundige
Constructies te Delft worden bewaard.

Aanvragen om advies worden alleen behandeld op voorwaarde, dat de aanvrager afstand doet van

ieder recht op aansprakelijkstelling terzake van de inhoud van het te geven of gegeven advies.



INSTITUUTT.N.O. VOOR
WERKTUIGKUNDIGECONSTRUCTIES Vervolgblad no: -1-

Ter aanvulling van hetgeen in onze verklaring van 3 april 1969
reeds werd gesteld, kan, mede ter voldoening van de onder sub 3
van Uw besluit gestelde voorwaarde, worden verklaard, dat de
Samsom stemmachine 811-800 aan alle daartoe gestelde eisen vol
doet.

Aldus geconstateerd door

Gezien:
De Directeur van het Instituut
TNO voor Werktuigkundige
Constructies

De Chef van de Afdeling Ontwerpen en
Instrumentatie van het Instituut TNO
voor Werktuigkundige Constructies

""'\
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KIESRAAD
624881

VESTIGDIN HET GEBOUW VAN HET MINISTERIEVAN BINNENLANDSEZAKEN,BINNENHOF19, 'S-GRAVENHAGE,TEL.~

2314

betreft~ goedkeuring Samsom
stemmachine 811-800

'S-GRAVENHAGE, 2.7....mei....196.9 ..

Aan
de Minister van Binnenlandse Zaken

De Kiesraad heeft de eer Uwe Excellentie hterb~ aan te
bieden een b~ hem ingediend j tot U gericht verzoek van N.Samsom
N.V.te Alphen aan den R~n dd. 7 maart 1969 l GA/dir.?, aan de door
die firma ontwikkelde stemmachine 811-800 Uw goedkeuring te ver
lenen.

De Kiesraad, die het prototype van deze stemmachine in z~n

vergadering van heden heeft onderzocht, is van oordeel, dat dit
prototype in verkiezingsorganisatorisch opzicht aan de overeen
komstig de Kieswet te stellen eisen voldoet. De Raad heeft tevens
kennis genomen van de verklaringen van het Instituut TNO voor
Werktuigkundige Constructies te Delft, b~ het onderhavige verzoek
gevoegd, waaruit bl~kt, dat het prototype in werktuigkundige zin
naar behoren funotioneert l daaraan geen technische bezwaren z~n

geconstateerd en dat het tevens aan de in de Kieswet gestelde
eisen voldoet.

De Kiesraad is mitsdien van oordeel, dat aan bedoeld proto
type de gevraagde goedkeuring verleend kan worden.

De Raad stelt voor, aan de te verlenen goedkeuring een aan
tal voorwaarden te verbinden. Deze z~n opgenomen in een door hem
opgestelde ooncept-goedkeuringsbeschikking, die hierb~ is gevoegd
en waarnaar kortheidshalve moge worden verwezen. Aangetekend z~,

dat deze voorwaarden vervuld moeten worden, alvorens stemmaohines,
vervaardigd naar het onderhavige prototype, voor de verkiezingen
worden gebezigd. Terzake moge worden verwezen naar artikel 4 van
de beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken van 26 juli
1967, nr.B67/U1728, Jûdeling Binnenlands Bestuuro

Namens de Kiesraad?

secretaris.

624033* . 43
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INSTITUUTTNO VOOR WERKTUIGKUNDIGECONSTRUCTIES

Telefoon 01 730 - 32930

Giro 490109

No. 4555

Uw ref.:

Verzoeke bij beantwoording datum en
nummer van dit schrijven aan te halen

DELFT, 23 april 1969.
Leeghwaterstraat 5,

Postbus 29

Onderwerp:

Bijlagen:

dHa/AL

stemmaohine 811-800

Mijne Heren,

N. SAMSOMN. v, 9

Wilhelminalaan 1&
Ak,J;>ImNAANDE RIJI!.

In vervolg op onze brief van 16 april vnllen wij hierbij
met betrekking tot het daarin verm.elde punt 18 verklaren, dat een
gehele rij van 31 tellers in ons Instituut aan een duurproef is
onderworpen. Met een frequentie van ruim 100 slagen per minuut
wem de ons door Nedap hiervoor ter besohikking gestelde rij
tellers gedurende een aantal dagen beproefd zonder dat onzerzijds
in het meohanisme op enigerlei wijze werd ingegrepen.

In ons laboratorium werd na ruim 93.000 telpulsen storing
bij 3 tellers geoonstateerd waarna de proefneming werd gestaakt.
In aanmerking nemende dat de be_fUste rij tellers door de Nedap in
eigen bedrijf tevoren reeds 15.000 tellingen heeft volbracht 9

hebben deze tellers derhalve in totaal ongeveer 110.000 telpulsen
doorstaan.

Uitgaande van een levensduur van 50 jaar voor stemmachines
en dat in elke periode van 4 jaar de stemmachines drie maal worden
gebruikt i hetgeen neer zou komen op rond 38 verkiezingen gedurende
deze tijd, en het onwaarschijnlijke geval aannemende dat van een
stembureau uitgebreid tot een aantal van 1500 kiezers al deze
kiezers op één en dezelfde kandidaat zouden stemmen~ dan zou in dat
geval de bewuste teller ruim 57.000 telpulsen moeten ondergaan~

Praktisch gesproken houdt dit zelfs voor dit hypothetische geval
met betrekking tot de betrouwbaarheid van de door Nedap in de Samsom
stemmachine type 811-BOO toegepaste tellers een nagenoeg tweevoudige
zekerheid in.

Op redelijke gronden mag daarom worden verwacht dat de
tellers in de bevua t.e Samsam stemmachine in het algemeen geen aan
leiding tot storing zullen geven.

cc. IHr0 Dr. \'!. K. J. Jo van Ommen Kloeke 9

Voorzi tter van de frechnische
Commissie van de Kiesraad.

Aanvragen om
ieder recht op

De Chef van de Afdeling Ontwerpen en
Instrumentatie van het Instituut TNO
Ï'Terktuigkuitd;L.ge Ocns t r-uet Lee/ -b',/), ~..- '

, --1--/ '1 ""<~ . .Q J.J,./ t/} ~ -: 1i,-",v'-~···
~:::.----_._.

advies worden alleen beharl'd_ager afstand doet van
aansprakelijkstelling terzake van de inhoud van het te geven of gegeven advies.

voor



~
INSTITUUTTNO VOOR WERKTUIGKUNDIGECONSTRUCTIES

Telefoon 01730 - 32930

Giro 490109

No. 4555

Uw ref.:

Onderwerp: prototype stemmachin.e

Bijlagen:

l\lijne Heren,

Verzoeke bij beantwoording datum en
nummer van dit schrijven aan te halen

DELFT, 3 april 19690
Leeghwaterstraat 5.

Postbus 29

N. SANSOkt N. V0 9

Wilhelminalaan 1,
ALPHE~ AAN DE RIJN.

Naar aanleiding van Uw verzoek van 26 februari 1969 kan
ondergetekende hierbij mededelen, dat hij het tweede industri~le

prototype van de Samsom-stemmachine 811-800 tijdens een bezoek
aan het bedrijf van de N.V. Nederlandse Apparatenfabriek NEDAP te
Groenlo op 25 februari 11. aldaar heeft geinspecteerd.

Ter vermijding van enig misverstand wordt hierbij uit
drukkelijk verklaard, dat de bovengenoemde stemmachine door de af
deling Instrumentum van TNO indertijd werd ontwikkeld en dat het
Instituut TNO voor Werktuigkundige Constructies in genen dele bij
deze ontwikkeling betrokken is geweest.

Naar ondergetekende is gebleken zlJn in het tweede
industriêle prototype van deze machine alle wensen verwerkt, die
door de leden van de Technische Commissie van de Kiesraad werden
gesteld tijdens hun bezoek op 7 oktober 1968 aan de Firma Samsom,
alwaar indertijd het eerste industriêle prototype werd gedemon
streerd.

Afgezien van een aantal kleine wlJzigingen, die reeds in
de op dit prototype volgende stemmachines zullen worden verwerkt,
is na uitvoerige inspectie van het tweede industriële prototype van
de Samsom-stemmachine 811-S00 gebleken, dat deze stemmachine voldoet
aan de in de Kieswet gestelde voorwaarden en dat niet van technische
bezwaren is gebleken.

Hiermee vervalt onze eerder gegeven verklaring van 4 maart 1969.

De Directeur van het Instituut
TNO voor Werktuigkundige Constructies

De Chef van de Afdeling
Ontwerpen en Instrumentatie
van het Instituut TNO voor
Werktuigkundige Co~structies

.../-) ./
-, , .:/~~h2/~", IN

--~\..-I-11//.i ~ I .?~J' ..
""-.I/ ~/l 2.A/·' t /
Ó / ,L/

Aanvragen om advies worden alleen behandeld op voorwaarde, dat de aanvrager afstand doet van

ieder recht op aansprakelijkstelling terzake van de inhoud van het te geven of gegeven advies.



,--------,samsom
N. Samsam nv

Wilhelminalaan 1

Alphen aan den Rijn

telefoon (01720) 6633

girorekening nr. 6204

De Weledelgestrenge Heer Secretaris
van de Kiesraad
Binnenhof 19

's-G R A VEN H A G E

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk Itaestelnr.
GA 253

datum
24 maart 1969

E 3

Zeer geachte Heer Van Ommen Kloeke~

Te uwer kennisneming zend ik U hierbij enige exemplaren van

een brief met prospectus~ welke dezer dagen aan alle gemeente

besturen zijn verzonden.

Wil het mogelijk zijn dat de nieuwe stemmachine bij de in

1970 te houden verkiezingen zijn intrede doet dan kan er niet

aan worden ontkomen de goedkeuringsprocedure en de acquisitie

gedeeltelijk in de tijd parallel te laten lopen. Met dien ver

stande uiteraard dat de resultaten van de acquisitie slechts

een voorlopige betekenis hebben zolang de rijksgoedkeuring niet

is verleend.

Met de meeste hoogachting,

N. Samsam nv: Samsam gemeenteadministratie! Samsam anderwijs I Samsam bureau-efficiency ISamsam administratie-servicecentrum I

Samsam uitgeverij



MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

g@Eien het ver~oe~ van NQ S~s~ N~VG te Alphen aan de~ Rijn
van 7 maart 1969, GA/dir e ;

Gelet op ~I'tikel I 25 del' KiesW€ft 9 artikel I 12&van het Kies'be=
shd ..t en artikel j van de beschikking van. de Minister van Biunenlandse
zaken v~ 26 juli 19679 nt'. B67/U1128~ Afdeling Binnenlands Bestuur
(St~rto 19679 153)0

eU4,..... 9

De Kiesraad gehoord;

BESLUITa

10 De SamsoIB=stemmaehin€l 811-800 van lIJe SaJlUJomNe V e te
Alphen aan den Rijn, waarvoor door het Instituut TNO voor Werktuig-
kundige Constructies een verklaring is afgAg~~~~j als bedoeld in mijn
beschikking van 26 juli 1967, or" 161/U1728, Afdeling Binnenlands Be
stuur (Stert.. 1967, i5:;) p iS 9 behoudens het onde);' 2 'bepaalde'~ goedge=
kenrd voor het gebruik 'bij de verkiezingen.

20 A~n deze goedkeur ins ~ijn de volgende voorwa~rden verbondeua

a. de elektrische bekabeling moet tot een kabelbo~ worden ge~undeldv

bb het hefboommeehaniame achter de stemknop moet verstevigd worden~
~. de totaalgenerul teller dient met iu."uiskepscnroefjes en klinkmoeren

aan het frame bflvestigd te worden en bovendien met Ul;ockti te" te
worden geborgd. Tevens moet de mogelijkheid tot nnlst011in~ van de=
ze teller 9 zot'b..s, de stemmachine voor gel):i:Uik wordt ontsloten ll worden.
geblokkeerd;

!~ de dG(}rkijlu)pel!1ingen in de lijsthoudel' moeten met het oog op een
~oode afleesmogelijkheid van d~ tellers een weinig worden vergr0@t;

2,,'" de spaMefb@om voor d@ st.mnliniaal en het draaipunt van de~e ll4I:fboocE!1
moeten uit meer slijtvast materiaal werden vervaardigd;

.!,..de iilpaJ@:veel"voor de stemliniaal moet worden. vex'lengd g een ver~rGte

diameter verkrijgen tot o"a" 8 mm rond en aan beide ~i.iden w@Tden
voo?:E.ien van @gen met twee windingen;

&'" het eijfe1" 2 van de telwieltjes moet worden herzien& a~ewien het
huidige type nog teve-el lijkt. op dat van het cijfer 7.. Dell!iemodifi
catie behoeft evenwel pas na de eerste tien machines te worden door=
~eviH~rd;

430521"'-57



à~ de uitv@@~iD~ van de handle aan de ~iJkant vsa de machi~e moet
~6danil word~ her~ie~, àat hij aatamati$0B naar de uita~$

~~d terulkeertG Uitwendige ~eren mOlen hierbij niet worden ge
bezifJd;

1" fjU~t. het GOI o-p het. afdeJdten van diie tota.alg61Mi!ra!1à,1 teller dient
hetstepeontact "te W'ordfil v~utplaatstJ

lo om elke nad$11ae invloed @phet st~e~haniSBe bij ielijktijdi~
i.wb!ukkell VaD.kettlt1~ ea Ii3teu.. p te ve:r.iJden~ moet de fieie~

de ~delrin-3ch1rlf~ (t.(itll vermveranderiq omierlalm~

~G tenetnde de oaderlinae vergwendelina van de lijsten extra te ~e
ve11igen9 dienen de~eltde udelrin-s~hnivenu slechte van ~'n holte
te worden voorzien;

1G de stewlluAlk aan de bov~t!llijd@ van de maeh:blej) ~raan de strip
pen voor de nul$telli~ ~ijn gelagerd, dient te worden ver$tevigd~

~G de karteling v~ de st~linia&l moet va~ kleinere vert~ding wer
den. v@orzien;

!!., 'bij d@ lil_eB dert kudià.e.ten ~n op de daa:rbij Dehorende s·temknop
pen dienen lijatiewijs opeenv~lgend de nummers 1 en volgende te
worden vermeld;

j!,G de bl@kken., gelegen aaa de onderädJde van een rij @temk~ppenl)

dienen dezelfde kleur te hebben als de stemknoppen;
~0 de blokken, geleIen zowel aan de boven- als aan de onderzijde van

een rij ste:mknoppen t dienen op een betex'0 wijze te werden beves
tigd.

S" alle sloten op de ste_ehine dienen te worden vooI'liden voo de
aanduiding Uop~nft en "dichtU~

L" het kiestableau moet in neergeslagen toestand met behulp vtm een
hangslotje kunnen worden vergrendeld;

.!" het snoer van de verliohting moet v~Jûtehet stemhokj" {l'Ji1zicht-
baar worden aaBlebraeht~ .

~Q de uitv&ering van het inatructiekastje moet modanig fi!liju, dat~

16 de st~ en herstelkDop OOB identieke aanduiding dragen als
die van de stammachine~

20 fictieve lijstnummers en kattdldaten worden vermeld;
:L, de 6temL"Uoppen eenze:U:de p@sitie,J,mr.kl~~n als bij de stem ...

machine het ~eval tSG . .

y" !let rijk$keurmerk mag w<u,'d0n aangebracht op de Gnder :1 be-
doelde stemmaQhine, VQOr00Ver dtu~e naar hett)ordecel van de @l\d&l'g~l

tekende aan de onder 2 vermelde v~orwQa~d&n voldoete ~~n bevij$0g
dat aan de Gnder 2 Bestelde voorwaarden ie voldaaBg diefit een rap=
port va~ het Instituut TNOvoor Werktuigkundige Cenatrueties te
worden Gvergelegd~

~" Op lUolt :~r ijkskeurmil!!l'k di~nt hot gil}edkeuriDgs~el' " til)
wordeiJ\ vermeld..,

;$ Van de~e ~oedk0~i~g wordt mededeling iedaan in de
Nedel'land~e Staatscourante

@s...Gravenh~el! 16J j'Wli 1969
DE MINISTER VANI!~SE ZJUmNI\

(gete) H$KeJe B~INK
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~samsom

N. Samsom nv

Wilhelminalaan 1

Alphen aan den Rijn

telefoon (01720) 6633

girorekening nr. 6204

Aan Zijne Excellentie de
MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN
(door tussenkomst van de Kiesraad)

ls_G R A VEN H A G E

uw brief van

Exce llentie J

uw kenmerk ons kenmerk Itoestel nr.

GA/diro
datum

7 maart 1969

Overeenkomstig artikel I 25 van de Kieswet vragen wij U uw goed
keuring te willen hechten aan de Samsom-stemmachine 811-8000

Deze stemmachine is in onze opdracht ontwikkeld door Instrumentum
T,N,O, te Delft en geconstrueerd door de N,V, Nederlandse Appa
ratenfabriek NEDAP te Groenlo,

De in artikel 2 van uw beschikking van 26 juli 1967. nr,B67/~1728.

afd, B,B" geëiste verklaring van het Instituut T,N,Oo voor Werk
tuigkundige Constructies - gedateerd 4 maart 1969 - leggen wij
hierbij over,

Met verschuldigde hoogachting,
N, SAMSOM N,V,

1 bij L

E 3

N. Samsom nv : Samsom gemeenteadministratie! Samsom onderwijs; Samsom bureau-efficiency I Samsom administratie-servicecentrum I
Samsom uitgeverij
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INSTITUUTTNO VOOR WERKTUIGKUNDIGECONSTRUCTIES

Telefoon 01730 - 32930

Giro 490109
Verzoeke bij beantwoording datum en

nummer van dit schrijven aan te halen

Uw ref.: GA

No. 4555 DELFT, 4 maart 1969,
Leeghwaterstraat 5,

Postbus 29

Onderwerp: prototype stemmachine,

Bijlagen: N. SAlvlSOM N, V, 9

Wilhelminalaan 1,
dRa/AL ALPHENAANDE RIJN.

Mijne Heren,

Gevolg gevend aan Uw verzoek van 26 februari 1969
kan ondergetekende hierbij mededelen, dat hij het tweede
industriële prototype van de Samsom-stemmachine 811-800
tijdens een bezoek aan het bedrijf van de N.V, Nederlandse
Apparatenfabriek NEDAP te Groenlo op 25 februari 1,1. al
daar heeft geinspecteerd.

Gebleken is dat de wensen geuit door de leden van ~e

Technische Commissie van de Kiesraad, gesteld tijdens hun
bezoek op 7 october 1968 aan de Firma Samsom alwaar toen
het eerste industriële prototype werd gedemonstreerd, in
het tweede industriële prototype zijn verwerkt.

Afgezien van een aantal kleine wijzigingen, die reeds
in de op dit prototype volgende stemmachines zullen worden
verwerkt, is na uitvoerige inspectie gebleken, dat het tweede
industriële prototype van de Samsom-stemmachine 811-800 vol
doet aan de in de Kieswet gestelde eisen en dat ook overigens
niet van technische bezwaren is gebleken.

cc. Mr. Dr. W,K,J.J. van Ommen Kloeke,
Voorzitter van de Technische Commissie
van de Kiesraad.

Aanvragen om advies worden alleen behandeld op voorwaarde, dat de aanvrager afstand doet van

ieder recht op aansprakelijkstelling terzake van de Inhoud van het te geven of gegeven advies.




