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Geachte heer Boon,
Zoals medio december 2001 telefonisch toegezegd informeer ik u bij deze over de stand van zaken omtrent
gebruikers van de stemsystemen van Sdu Uitgevers. Tevens heb ik kopiefin bijgesloten van de TNOkeuringsverslagen waaruit de geschiktheid blijkt dat het stemsysteem RsVote van Sdu Uitgevers technisch gezien
getest en in staat is om meer dan twee verkiezingen (waaronder referenda) te ondersteunen.
:
l.
Informatie omtrent gebruik en onderhoud van de Samsom-stemmachine
Tijdens ons laatste onderhoud op het ministerie op 8 februari 2001 informeerden wij u over de beslissing van Sdu
Uitgevers om het onderhoud van de Samsom-stemmachines vanaf l januari 2003 te staken. Deze beslissing was
ingegeven door het feit dat het onderhoud van de stemmachines na die datum alleen tegen aanzienlijk hogere
kosten zou kunnen geschieden. Verhoging van onderhoudskosten was in het verleden voor de gemeenten met wie
onderhoudsovereenkomsten bestonden een bezwaar.

J

Tijdens een bijeenkomst op 16 oktober met Sdu Uitgevers en een delegatie van deze gemeenten bleek vanuil de
gemeenten een sterke behoefte te bestaan het onderhoud in elk geval voort te zetten gedurende de jaren 2003 en

Daarom heeft Sdu Uitgevers na overleg met de firma Imïech, die het onderhoud verricht, de gemeenten
aangeboden het onderhoud voor 2003 en 2004 te verlengen waarbij de kosten per stemmachine per
onderhoudsbeurt afhankelijk zullen zijn van het totaal in onderhoud genomen aantal machines.
Hierbij moet opgemerkt worden dat de stemmachines niet geschikt zijn voor het houden van meer dan twee
verkiezingen, waaronder referendum, en evenmin daartoe aangepast kunnen worden. De gemeenten zijn hiervan op
de hoogte en zijn tevens geïnformeerd dat de stempc (RsVote) een geschikt alternatief c.q. verbetering is.
Hel aantal gemeenten dat gebruik maakt van de Samsom-stemmachine bedraagt op 61 .
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Verzoeke bij beantwoording van deze brief datum en kenmerk ie vermelden.
Sdu Ungeveis
maaki deel uil van Sdu nv

S du Uitgaven bv

2.
Informatie omtrent gebruikers van de 'Sdu StemPc' oftewel RsVote
De gemeenten die vanaf de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen gebruik maken van het Sdu stemsysteem
RsVote treft u hieronder aan. Tevens is het aantal stembureau's aangegeven:

Tilburg

110

Culemborg
Medemblik
Gorinchem
Goes
Heusden
Bunschoten
Vlist
Eemsmond

12
5
24
29
23
21
7
14

Franekeradeel

16

Vlieland

l

Veere

16

3.
Geschiktheid RsVote voor meer dan twee verkiezingen in verband met wijziging kiesbesluit 10-9-2001,
Staatsblad 423
De in 1998 in Nederland geïntroduceerde stemsoftware RsVote is vanaf het begin geschikt gemaakt voor meer dan
twee verkiezingen. Omdat het kiesbesluit op moment van introductie van RsVote slechts het houden van maximaal
twee verkiezingen gelijktijdig toestond, is toestemming door uw ministerie verleend om twee verkiezingen ,
waaronder referendum, gelijktijdig te houden.
Met ingang van de wijziging kiesbesluit d.d. 10-09-2001 is het houden van meer dan twee verkiezingen wel
toegestaan.
Gelet op de door TNO verrichte testen en afgegeven goedkeuringen voor RsVote die u bijgesloten aantreft vragen
wij u daarom toestemming voor het (door de gemeenten laten) inzetten van RsVote voor meer verkiezingen
gelijktijdig, waaronder inbegrepen referenda.
Voor vragen of aanvullend informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
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Afdeling

Geachte heer Stolk,
Uw brief gedateerd 23 januari, kenmerk C W2002/53356 is in goede orde ontvangen en geeft ons aanleiding tot het
doen van de volgende twee verzoeken:
1.

Verlening goedkeuring gebruik stemmachine Rs-Vote, versie 2.3 voor maximaal drie stemmingen
gelijktijdig.
•
Bij deze vragen wij u goedkeuring te verlenen voor het (doen) inzetten van de stemmachine (stem-pc) RsVote, versie 2.3, goedgekeurd bij Ministerieel besluit op 4 februari 1999, voor één stemming, twee
stemmingen gelijktijdig of drie stemmingen gelijktijdig, waaronder referenda.
•
De bij deze door Sdu Uitgevers verzochte goedkeuring heeft betrekking op de hardwaremerken Laser,
IBM, Compaq en Hewlett Packard (HP).
•
Een verklaring van de keuringsinstelling TNO, als bedoeld in artikel 5 van "de Regeling voorwaarden
goedkeuring stemmachines 1997", betrekking hebbend op alle configuraties en vermeldende dat deze in
voldoende overeenstemmen met het goedgekeurde prototype, alsmede het aantal stemmingen waarvoor de
stemmachine geschikt is, treft u bijgesloten aan.
2.
Intrekking besluit goedkeuring d.d. 11 februari 1998
Aangezien alleen de onder punt l genoemde versie van Rs-Vote in gebruik is en blijft, c.q. in de toekomst
na goedkeuring zal worden vervangen door een nieuwere (hogere) versie van dit systeem, verzoeken wij u
bij deze de goedkeuring voor het gebruik bij verkiezingen van de oorspronkelijke uitvoering van de
(Alcatel) stemmachine Rs-Vote, zoals vastgelegd in artikel 2 van het besluit van 11 februari 1998 in te
trekken, met instandhouding van de goedkeuring van het prototype.
Gezien de nabijheid van de aanstaande^rkiezingen vraag ik u vriendelijk bovenstaande verzoeken zo spoedig
mogelijk te behandelen.
Hoogachtend,
Sdu Uitgevers
H.F. Ruddij
Uitgever
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goedkeuring stemmachines
Aantal bijlagen
1
Bezoekadrea

Onder verwijzing naar uw brieven van 4 januari 2002, kenmerk HFR/02104vk12414/RWR. en 6 februari 2002. kenmerk HFR/01223vk1-2414/RWR, doe ik u
bijgaand toekomen een afschrift van mijn besluit van heden, waarin de
stemmachine van het type RS-Vote, bestaande uit de programmatuurversie V2.3
in combinatie met de hardwarelijnen Laser, IBM, Compaq en Hewlett Packard
wordt goedgekeurd voor het gebruik bij maximaal drie stemmingen tegelijkertijd.
Overeenkomstig het besluit van 7 januari 2002, kenmerk CW01/99476 (Stort.
2002,13) wordt met betrekking tot enkele onderdelen van de stemmachine
ontheffing verleend van het bepaalde in artikel J 15a, eerste lid, van het
Kiesbesluit.
Tevens wordt door middel van het bijgaande besluit, naar aanleiding van uw
daartoe strekkend verzoek, de goedkeuring van de oorspronkelijke versie van de
RS-Vote ingetrokken. De goedkeuring van het prototype blijft uiteraard in stand.
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DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES.

K.G. de Vries
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Besluit

Aantal bijlagen

o

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES.
Gelezen het verzoek van Sdu Uitgevers bv te Den Haag van 4 januari 2002,
kenmerk HFR/02104vk1-2414/RWR, aangevuld bij brief van 6 februari 2002.
kenmerk HFR/01223vk1-2414/RWR;
Gelet op artikel J 33 van de Kieswet, de artikelen J 14, J I4a en J I5a van het
Kiesbesluit, en de Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997;
Gezien de verklaring van TNO Centrum voor Evaluatie van Informatie Beveiliging
te Delft en TNO Technische Psychische Dienst te Delft van 4 februari 2002,
kenmerk EIB-LTR-020027;

BESLUIT:
Artikel 1
1. De elektronische stemmachine van het type RS-Vote, bestaande uit de
programmatuurversie V2.3, van Sdu Uitgevers bv te Den Haag, in combinatie
met de hardwarelijnen Laser, IBM, Compaq en Hewlett Packard wordt
goedgekeurd voor het gebruik bij de verkiezingen, onder de volgende
voorwaarden:
a. de stemmachine wordt uitsluitend gebruikt voor de wijze van stemmen als
bedoeld in artikel J 14b, eerste lid, onder b. van het Kiesbesluit;
b. aan of bij het beeldscherm is een pen aanwezig ter bediening van de
stemmachine door de kiezer.
2. Met de stemmachine, bedoeld in het eerste lid, worden ten hoogste drie
stemmingen tegelijkertijd uitgevoerd.
3. De stemmachine, bedoeld in het eerste lid, kan voorzien zijn van twee
gescheiden beeldschermen, waarmee twee kiezers gelijktijdig hun stem kunnen
uitbrengen.
Artikel 2
Met betrekking tot de stemmachine, bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt
ontheffing verleend van het bepaalde in artikel J 15a, eerste lid, van het
Kiesbesluit voor zover het betreft de onderdelen beeldscherm, toetsenbord, muis
en externe aansluitingskabels.
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Artikel 3
Artikel 2 van het besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 11 februari 1998, nr. CWI98/35 (Stort. 1998. 38) vervalt.
Artikel 4
Van dit besluit wordt mededeling in de Staatscourant gedaan.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES.

K.G. de Vries

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes
weken na de dag waarop het is bekend gemaakt, een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet worden gericht tot de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en kan worden gezonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, postbus 20011,2500 EA Den
Haag.

Toelichting
Door een wijziging van het Kiesbesluit (Besluit van 10 september 2001, Stb. 423), die
op 1 januari 2002 in werking is getreden, is het mogelijk om stemmachines goed te
keuren voor het gebruik bij meer dan twee stemmingen tegelijk. Tot 1 januari 2002
was het aantal stemmingen dat per stemmachine mocht worden uitgevoerd ten
hoogste twee.
Door middel van artikel 1 van het onderhavige besluit wordt de elektronische
stemmachine van het type RS-Vote, bestaande uit de programmatuurversie V2.3,
van Sdu Uitgevers bv te Den Haag, in combinatie met de hardwarelijnen Laser,
IBM, Compaq en Hewlett Packard wordt goedgekeurd voor het gebruik bij ten
hoogste drie stemmingen tegelijkertijd.
Artikel 2 van het besluit bevat ten aanzien van enkele onderdelen van de
stemmachine een ontheffing van het voorschrift dat een stemmachine slechts bij
verkiezingen mag worden gebruikt, indien de machine niet eerder voor andere
doeleinden dan stemmingen is gebruikt. De ontheffing is gebaseerd op artikel J
15a, tweede lid, van het Kiesbesluit
Op verzoek van de leverancier, Sdu Uitgevers bv te Den Haag, wordt de
goedkeuring van de oorspronkelijke versie van de stemmachine van het type RSVote voor het gebruik bij de verkiezingen ingetrokken. De oorspronkelijke versie
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is inmiddels geheel vervangen door de in dit besluit bedoelde versie 2.3. zodat
aan goedkeuring van de oorspronkelijke versie voor het gebruik bij de
verkiezingen (artikel 4 van de Regeling voorwaarden en goedkeuring
stemmachines 1997) geen behoefte meer bestaat.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES.

-,

K.G. de Vries

Mhtiaern van Blnnenlandce Ziken tn Konlnkrijbntitlei
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Ontheffing stemmachine RS-Vote
7 januari 20Q2/CW01//99476
De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
Gelezen het verzoek van Sdu uilgevers bv van 26 november 2001, aangevuld bij brief van 11 december
2001, ontvangen 20 december 2001;
Gelet op artikel J l Sa van het
Kiesbesluit;
Besluit:
Artikel l
Ontheffing voor de stemmachine 'RSVote' wordt verleend van hel bepaalde in artikel J l Sa, eerste lid, van het
Kiesbesluit met belrekking tot de
onderdelen beeldscherm, toetsenbord,
muis en externe aansluitingskabels,
voorzover deze vallen onder hel
besluit van 11 februari 1998. Siert.
38, en het besluit van 4 februari 1999,
Siert. 40.

Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dil besluit, binnen zes weken
na de dag waarop het is bekend
gemaakt, een mei redenen omkleed
bezwaarschrift indienen. Hel
bezwaarschrift moei worden gericht
tot de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en kan
worden gezonden aan hel ministerie
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Directie
Constitutionele Zaken en Wetgeving,
postbus 20011, 2SOO EA Den Haag.

Artikel 2
Van de ontheffing wordt mededeling
in de Siaatscourant gedaan.
De Minisier van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
deplv. directeur-generaal
Constitutionele Zaken en
Koninkrijksrelalies,
J.A. Peters.
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F (070) 426 7634
Uw kenmerk
HFR/D2104vk12414/RWR
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keuring stem-pc's voor meer dan twee
stemmingen tegelijk

Geachte heer Ruddijs,
Hiermee bevestig ik de ontvangst van uw brief van 4 januari 2002. kenmerk
HFR/02104vk1-2414/RWR.
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In punt 3 van uw brief verzoekt u toestemmig te verlenen voor het (door de
gemeenten) laten inzetten van RsVote voor meer stemmingen gelijktijdig,
waaronder referenda.
In verband hiermee vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Door een wijziging van het Kiesbesluit van 10 september 2001 (Stb. 2001,423).
die in werking is getreden met ingang van 1 januari 2002, is het mogelijk
geworden stemmachines (waaronder mede begrepen stem-pc's) goed te keuren
voor het gebruik bij meer dan twee stemmingen tegelijkertijd. Ook de Regeling
voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997 is in verband hiermee
gewijzigd (regeling van 7 december 2001. Stcrt. 2001,246). Bij brief van 15
januari 2002. kenmerk CW2002/52075, bent u over deze wijzigingen
geïnformeerd.
In de nota van toelichting bij de wijziging van het Kiesbesluit, alsmede in de
bovenbedoelde brief, is uiteengezet dat bij de beoordeling van een
goedkeuringsverzoek voor een stemmachine als uitgangspunt zal worden •
genomen het aantal stemmingen waarvoor de leverancier goedkeuring verzoekt.
Artikel 9 van de Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997
bepaalt thans, dat zowel uit de aanvraag van de leverancier als uit de (door de
leverancier bij de aanvraag overgelegde) verklaring van de keuringsinstelling
dient te blijken op welk aantal stemmingen de aanvraag respectievelijk de
verklaring betrekking heeft.
Op 16 en 23 januari j.l. heeft de heer mr. G. J. Boon van de directie
Constitutionele Zaken en Wetgeving u telefonisch benaderd, teneinde uw
aanvraag met u te bespreken. Tijdens deze telefoongesprekken werd met u
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Datum
23 Januari 2002
Om kannwk
CW2002/53356

afgesproken dat u uw aanvraag zult aanvullen met de volgende nadere
informatie:
a. een specificatie van de aanvraag, inhoudende een bevestiging dat uw
aanvraag een goedkeuring voor het gebruik van de stemmachine betreft,
alsmede op welke configuraties (versie, hardware) de aanvraag betrekking heeft;
b. het aantal stemmingen waarop de aanvraag betrekking heeft;
c. zo mogelijk een verklaring van de keuringsinstelling (TNO/EIB) als bedoeld in
artikel 5 van de Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachlnes 1997.
betrekking hebbend op alle configuraties bedoeld onder a en onder meer
vermeldende dat deze in voldoende mate overeenstemmen met het
goedgekeurde prototype, alsmede het aantal stemmingen waarop de verklaring
betrekking heeft.
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Ad c. Het rapport van de keuringsinstelling betreffende de keuring van het RsVote stemsysteem versie 2.3 van 3 december 1998 (nr. EIB-RPT-980076) en het
rappoort betreffende enkele hardwarevarianten van dat stemsysteem d.d. 23
december 1998 (nr. EIB-RPT-980081) hebben, blijkens de bij beide rapporten
gevoegde bijlage B, betrekking op tests waarbij van drie stemmingen tegelijkertijd
sprake was (te weten 2 verkiezingen en één referendum tegelijkertijd). De
verklaring (bijlage C) bij beide rapporten heeft evenwel - begrijpelijkerwijs gelet
op de toen geldende regels die maximaal twee stemmingen toelieten - slechts
betrekking op maximaal twee stemmingen tegelijk. Indien de keuringsinstelling
geen verklaring kan afgeven dat de stemmachine geschikt is voor het bedoelde
aantal (te weten drie) stemmingen tegelijkertijd, dient een keuring ex artikel 5 te
worden uitgevoerd. Indien de keuringsinstelling niet kan aangeven, dat de
stemmachine in voldoende mate overeenstemt met het prototype dat In 1998 is
goedgekeurd, zal wellicht ook het prototype opnieuw moeten worden gekeurd,
ditmaal voor het door u aangegeven aantal stemmingen (drie) tegelijkertijd.
Bij brief van 3 november 2000, kenmerk CWOO/94549, heb ik u medegedeeld dat
op grond van artikel 6 van de Regeling voorwaarden en goedkeuring
stemmachlnes 1997 een periodieke keuring vereist is voor de oorspronkelijke
uitvoering van de stemmachine Rs-Vote. Tijdens het telefoongesprek tussen u en
de heer Boon, op 23 januari, bleek dat Sdu Uitgevers bv niet langer prijs stelt op
goedkeuring van de desbetreffende versie van Rs-Vote, aangezien deze
inmiddels niet meer in gebruik is. U gaf aan te overwegen, de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schriftelijk te verzoeken de
goedkeuring van deze oorspronkelijke versie voor het gebruik bij verkiezingen,
zoasl vastgelegd in artikel 2 van het besluit van 11 februari 1998, in te trekken.
De goedkeuring van het prototype blijft echter - behoudens het hierboven ad c
gestelde - in stand.
De opvolger van deze versie is de bij besluit van 4 februari 1999 goedgekeurde
versie 2.3. U kondigde aan dat deze versie vóór het verstrijken van de
vierjarentermijn in december 2002 de vereiste periodieke keuring zal ondergaan.
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Datum
23 januari 2002
Ons kenmerk
CW2Q02/533S6

Voorts is tijdens dit telefoongesprek aangegeven, dat een naar aanleiding van uw
aanvraag eventueel te nemen goedkeuringsbesluit opnieuw de voorwaarde zal
bevatten dat de stemmachine met een pen wordt bediend. Dit laatste is zowel
van belang met het oog op de nauwkeurigheid van de bediening van het
aanraakscherm, als in verband met het geheime karaktervan de stemming (de
mogelijkheid dat vingerafdrukken op het scherm de keuze van de kiezer zichtbaar
maken voor anderen).
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Ik vertrouw er op. dat ik u hiermee voldoende heb ingelicht.
Hoogachtend.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES.

voor deze,
DE JURIDISCH ADVISEUR,

mr. P.J. Stolk
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Geachte heer Stolk,
Uw brief gedateerd 23 januari, kenmerk CW2002/53356 is in goede orde ontvangen en geeft ons aanleiding tot het
doen van de volgende twee verzoeken:
1.

Verlening goedkeuring gebruik stem machine Rs-Vote, versie 2.3 voor maximaal drie stemmingen
gelijktijdig.
•
Bij deze vragen wij u goedkeuring te verlenen voor het (doen) inzetten van de stemmachine (stem-pc) RsVote, versie 2.3, goedgekeurd bij Ministerieel besluit op 4 februari 1999, voor één stemming, twee
stemmingen gelijktijdig of drie stemmingen gelijktijdig, waaronder referenda.
•
De bij deze door Sdu Uitgevers verzochte goedkeuring heeft betrekking op de hardwaremerken Laser,
IBM, Compaq en Hewlett Packard (HP).
•
Een verklaring van de keuringsinstelling TNO, als bedoeld in artikel S van "de Regeling voorwaarden
goedkeuring stemmachines 1997", betrekking hebbend op alle configuraties en vermeldende dat deze in
voldoende overeenstemmen met het goedgekeurde prototype, alsmede het aantal stemmingen waarvoor de
stemmachine geschikt is, treft u bijgesloten aan.
2.
Intrekking besluit goedkeuring d.d. 11 februari 1998
Aangezien alleen de onder punt l genoemde versie van Rs-Vote in gebruik is en blijft, c.q. in de toekomst
na goedkeuring zal worden vervangen door een nieuwere (hogere) versie van dit systeem, verzoeken wij u
bij deze de goedkeuring voor het gebruik bij verkiezingen van de oorspronkelijke uitvoering van de
(Alcatel) stemmachine Rs-Vote, zoals vastgelegd in artikel 2 van het besluit van 11 februari 1998 in te
trekken, met instandhouding van de goedkeuring van het prototype.
Gezien de nabijheid van de aanstaande^rkiezingen vraag ik u vriendelijk bovenstaande verzoeken zo spoedig
mogelijk te behandelen.
Hoogachtend,
Sdu Uitgevers
H.F. Ruddij
Uitgever

W
r-*

Q

O

o

Verzoeke bij beantwoording van deze brief datum en kenmerk ie vernielden.
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