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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 mei 2007

Inleiding

Ter voorbereiding van het Algemeen Overleg van 24 mei 2007 over de
toekomstige inrichting van het verkiezingsproces heeft de Vaste
Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om
een brief met daarin een tijdschema voor de te nemen maatregelen, zodat
het verkiezingsproces tijdig voor de eerstvolgende reguliere verkiezingen
zal zijn aangepast. Met deze brief geef ik gevolg aan het verzoek van de
Kamer.

Tijdpad

Voor het tijdpad maak ik onderscheid tussen het tijdpad voor de tussen-
tijdse aanpassing van de Regeling voorwaarden en goedkeuring stemma-
chines én het tijdpad voor de implementatie van het advies van de
commissie Inrichting Verkiezingsproces.

Aanpassing Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines

Zoals ik heb gesteld in mijn brief van 2 april (TK 2006–2007, 30 800 VII,
nr. 45) is het noodzakelijk om op korte termijn de Regeling voorwaarden
en goedkeuring stemmachines aan te passen, gelet op de ervaringen van
de verkiezingen van november 2006 en maart 2007. Ook de commissie
Besluitvorming Stemmachines komt tot die conclusie.

De aanpassingen die ik in de Regeling voorzie zijn erop geënt de regie
voor het goedkeuringsproces bij mij te leggen. Ook wordt een aantal
leemtes gedicht.

Mij staat hierbij het volgende voor ogen:
– definiëren van het begrip stemmachine;
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– opnemen van eisen voor de beveiliging van de stemmachines en van
de opslag en transport van de machines;

– opnemen van een (meet)norm voor de compromitterende straling;
– het openbaar maken van de uitkomsten van het keuringstraject.

Ik verwacht de aanpassingen van de regeling voor 1 september 2007
gereed te zullen hebben zodat onafhankelijke instellingen daar een tech-
nisch oordeel over kunnen geven. De commissie Besluitvorming Stemma-
chines heeft dit aanbevolen. Mijn planning is erop gericht dat dit werk
voor de jaarwisseling afgerond is.

Implementatie advies commissie Inrichting Verkiezingsproces

De commissie Inrichting Verkiezingsproces zal haar advies voor 1 oktober
2007 uitbrengen. Ik zal zeer voortvarend met het advies van de commissie
aan het werk gaan. Het is daarom mijn streven om het kabinetsstandpunt
over het advies zes weken nadat het advies is uitgebracht aan uw Kamer
te kunnen zenden.

Het is thans niet bekend wat de commissie Inrichting Verkiezingsproces
gaat adviseren. Ik hou er echter rekening mee dat de implementatie van
het advies tot gevolg kan hebben dat de Kieswet en het Kiesbesluit
herzien moeten worden. In dat geval is er een wetgevingstraject te gaan
dat zeker tot het voorjaar van 2009 zal lopen. In het geval dat de
commissie Inrichting Verkiezingsproces adviseert dat elektronisch
stemmen in de toekomst mogelijk moet zijn en daarvoor eisen formuleert,
zal er, parallel aan het wetgevingstraject, gewerkt moeten worden aan de
ontwikkeling, verwerving en keuring van de stemmachines.

Indien onverhoopt het wetgevingstraject zo verloopt dat de verkiezing van
de leden van het Europees Parlement in juni 2009 niet volgens de nieuwe
inrichting van het verkiezingsproces kan verlopen, dan vind ik het gewenst
dat de stemmachines kunnen worden onderworpen aan de aangepaste
Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines.

Experimentenwet Kiezen op Afstand

De werking van de Experimentenwet Kiezen op Afstand verstrijkt op
1 januari 2008. Ik wil over toekomstige experimenten met het plaats-
onafhankelijk stemmen danwel over een structurele regeling hiervoor
geen besluiten nemen voordat de commissie Inrichting Verkiezingsproces
haar advies heeft uitgebracht. Ik leg de behandeling van het wetsvoorstel
over het plaatsonafhankelijk stemmen, dat bij de Tweede Kamer in behan-
deling is, dan ook stil.

Echter, ik wil de gemeenten de gelegenheid geven om in een willekeurig
stemlokaal te kunnen stemmen in het geval dat de inrichting van het
verkiezingsproces nog niet is herzien bij de verkiezing van de leden van
het Europees Parlement. Ik heb daarom het voornemen om de werking
van de Experimentenwet Kiezen op Afstand te verlengen tot 1 januari
2010. Ik zal bevorderen dat het daartoe strekkende wetsvoorstel wordt
ingediend.

Reactie Kiesraad op rapport van de commissie Besluitvorming
Stemmachines

De Kiesraad heeft mij op 8 mei 2007 een brief geschreven waarin de Raad
zijn reactie geeft op het rapport van de commissie Besluitvorming Stem-
machines. De brief van de Kiesraad zend ik u hierbij toe.1

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Kkoninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 30 800 VII, nr. 52 2


