
 

Technische vereisten voor het gebruik van MARTINE (2019) 
 

Om toegang te krijgen tot de diensten van het MARTINE platform in het kader van de gelijktijdige 

verkiezingen van 26 mei 2019, moet u verifiëren dat u over de nodige elementen beschikt om u te 

connecteren, de nuttige informatie (handmatige codering of automatische import) te encoderen en 

ook om de officiële rapporten te exporteren (besluit voordrachtsakte, resultaten, ...). 

Hierna volgen alle elementen van de vereisten om door MARTINE te navigeren: 

Werkstation 

Internetverbinding 
Min. ADSL-lijn, beschikbaar onder HTTPS (Geen blokkerende 
proxy). Connectie 3G en 4G, ok 

Bewerker CPU van 1,5 GHz of hoger 

RAM 2 GB of meer 
Schermresolutie 1280 x 800 px 

Besturingssystemen 
Windows 7 of hoger (voor MA2X elektronische stemming) 
Mac OS X High Sierra 

Browsers 

 

Chrome min. versie 55 (voor MA2X elektronische stemming) 
Firefox min. versie 50 (voor MA2X elektronische stemming) 
Internet Explorer 11 
Microsoft Edge  niet ondersteund 
Safari voor Mac min. versie 10 
Safari in Windows versie  niet ondersteund 

Toetsenbord 

Alle toetsenborden worden aanvaard. Er wordt aangeraden 
om een toetsenbord met een numeriek toetsenblok te 
gebruiken ( encodering van de resultaten) 

Printer 

Er wordt aangeraden te beschikken over een printer 
verbonden met de werkpost om de door MARTINE 
gegenereerde documenten af te drukken. 

 

Software 
 Java : software nodig voor het aanmaken van de rapporten (minimum versie 8) 

 eID Reader : noodzakelijke software om zich te verbinden met de verschillende toepassingen 

van MARTINE. Download deze toepassing van https://eid.belgium.be/nl en lanceer de test die 

zal voorgesteld worden. (Deze installatie is volledig gratis). Opgelet, indien u de browser Firefox 

gebruikt, moet u de bijkomende module « eID België » installeren. 

 USB-Reader : noodzakelijke software om de resultaten van de elektronische stembureaus te 

importeren. Enkel de betrokken werkposten (MA2X) moeten met deze software uitgerust 

worden. Een technicus zorgt ervoor dat de betreffende machines zijn uitgerust met USB-Reader. 

 Adobe Acrobat Reader DC: software nodig voor de lectuur van de in PDF-formaat 

geëxporteerde rapporten. 
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