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Geachte heer Kummeling,

In een eerder informeel verband is er tussen de Kiesraad en BZK verkend of en

zo ja op welke wijze de Kiesraad beter en nauwer betrokken kon worden bij het

project Kiezen op Afstand. Op verzoek van Hanneke Schipper stuur ik u bij deze
een nadere explicitering van de vraagstelling.

In de brief van 20 januari j.1. is de Kiesraad uitgenodigd om voor het experiment
'internet- en telefoonstemmen' in 2007 een lid af te vaardigen in de externe

klankbordgroep voor dit experiment en als controlerende instantie te fungeren

tijdens de internetverkiezingen.

Ons verzoek aan de Kiesraad is:

Geef, als onafhankelijke parfij, voorafgaand aan de stemming een aardeel over

de betrouwbaarheid van de stemdienst welke BZK voornemens is in te zetten.

Geef aanbevelingen vaar de punten waar de betrouwbaarheid kan warden
verbeterd.

Met de stemdienst wordt hier bedoeld het geheel van technische vaarzieningen,
procedurele en organisatorische maatregelen die gebruikt worden vaar de

registratie van de kiezer, voor de verzending van de stembescheiden, voar de

stemming en voor de stemopneming.

BZK zal aan de Kiesraad aile beschikbare documentatie overhandigen die nodig

is voar de oardeelsvorming.
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Dit verzoek heeft het karakter van een speciaal verzoek, het is geen formele

adviesaanvraag.

Op 2 oktober 2006 zal BZK een definitief besluit nemen over de doorgang van

het experiment. Het oordeel van de Kiesraad dient op 5 september 2006

beschikbaar te zijn.

De planning van het experiment ziet er, op hoofdlijnen, alsvolgt uit:
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Testen van de stemdienst:

Besluitvorming:
Start registratieperiode:

Stemperiode:

juni tim augustus 2006

2 oktober 2006
16 november 2006

zaterdag 12 mei tim woensdag 16 mei 2007

Hopende u hiermee voldoende ge'informeerd te hebben, verblijf ik,
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