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Antwoord op uw brief van 7 maart 2002

Geachte
In uw brief van 7 maart jl. heeft u een impressie gegeven van de gebeurtenissen in een stembureau in
de gemeente Coevorden tijdens de gemeenteraadsverkiezingenvan 6 maart jl.
U vertelt van een stemcomputer die uitvalt omdat een kiezer blanco stemt, de stembureauleden die
weten dat er blanco is gestemd en van het feit dat een exemplaar van de Kieswet niet zichtbaar
aanwezig is. Ook vertelt u dat de uitslag uit de stemcomputer niet overeenkomt met het stemgedrag van
de kiezers.
Een stemcomputer kan niet uitvallen omdat een kiezer blanco stemt. Indien de stemcomputer op dat
moment uitviel lag daaraan een andere oorzaak ten grondslag dan het uitbrengen van een blanco-stem.
Het stemgeheim dient te allen tijde gewaarborgd te zijn, ook bij het stemmen met stemcomputers. Een
stemcomputer waar het stemgeheim niet voldoende gewaarborgd is voldoet niet aan de eisen van
artikel J 33 van de Kieswet en zou bij een stemming daarom niet gebruikt mogen worden. De
stembureauleden horen niet te zien op welke kandidaat iemand stemt of dat de kiezer blanco stemt.
Indien de leden van het stembureau te weten komen welke keuze een individuele kiezer heeft gemaakt
dienen zij hierover te zwijgen vanwege de bescherming van het stemgeheim en de privacy van de
kiezer.
Op grond van art. J 17 lid 2 van de Kieswet moet het stembureau beschikken over de wettelijke
voorschriften die op de stemming betrekking hebben. Hiermee is de Kieswet bedoeld.
Een blanco-stem wordt niet meegenomen in de kiesdeler en telt niet mee in de vaststelling van de
uitslag en heeft daarom dezelfde waarde als een ongeldige stem.
Een blanco stem of een ongeldige stem telt alleen mee in het vaststellen van het opkomstpercentage.
Indien een kiezer blanco stemt zou op de computer-uitdraaite zien moeten zijn dat er blanco is
gestemd.
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De kiezer die ongeldig wil stemmen kan op een stemcomputer niet anders dan 'echt' stemmen, op de
blanco-knop. De blanco stem van de kiezer heeft, zoals hiervoor reeds vermeld, dezelfde waarde als
een ongeldige stem. Elke andere stem dan de blanco-stem is een geldige stem.
Ongeldige stemmen worden niet meegenomen in de kiesdeler en worden ook niet meegenomen bij de
verdeling van restzetels. Blanco stemmen doen, zoals hiervoor vermeld, ook niet mee met de kiesdeler
en worden ook niet meegenomen bij de verdeling van de restzetels.
Aangezien blanco stemmen dezelfde waarde hebben als ongeldige stemmen is het niet zinvol om
stemcomputers te voorzien van een extra knop voor ongeldig stemmen.
Ik hoop u hiermee voldoende geihformeerd te hebben.
Hoogachtend,

