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Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal 

 

Voorzitter 

 

Willibrord Ildefonsus Ignatius van Beek 

 

  

(Amsterdam, 15 januari 1949). Van 19 mei 1998 tot 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer. 

Onder meer lid van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanaf oktober 

2012  waarnemend burgemeester van Bernheze. 

Leden 

Bernard Bram (Bernt) Schneiders 

 

  

(Breukelen, 2 april 1959). Vanaf 4 juli 2006 burgemeester van de gemeente Haarlem. Daarvoor 

sinds 2001 burgemeester in de gemeente Heemskerk en van 1995 tot 2001 burgemeester van 

Landsmeer. De heer Scheiders is tevens voorzitter van het Genootschap van burgemeesters en 

heeft zich veelvuldig uitgesproken voor de herinvoering van de stemmachines.  
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Arjen Kamphuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studeerde natuurwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en werkte voor IBM Twynstra 

Gudde als IT-architect, trainer en IT-strategie adviseur. Sinds 2002 werkt hij zelfstandig en 

adviseert klanten over de strategische impact van nieuwe technologische ontwikkelingen. Sindsdien 

is hij ook betrokken bij het nationale IT-beleid op het gebied van open standaarden en open source 

in het publieke domein. Sinds 2006 is Arjen Kamphuis Chief Technology Officer van Gendo.  

 

 Ronald Prins  

 

 
 

Directeur en mede-oprichter van Fox-IT. Hij studeerde Technische Wiskunde aan de TU Delft en 

heeft zich daarna gespecialiseerd als cryptograaf. Bij het Nederlands Forensisch Instituut was hij 

werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker. In het kader hiervan heeft hij vele (cryptografische) 

beveiligingen doorbroken waar de politie tegenaan liep bij het uitvoeren van hun recherche 

onderzoeken. Daarnaast is hij medeverantwoordelijk voor de inzet van de nieuwste methoden om 

digitale informatie voor rechercheonderzoeken te verkrijgen. In 1999 heeft hij samen met Menno 

van der Marel Fox-IT opgericht om zijn creativiteit volledig te kunnen gebruiken voor innovatieve 

oplossingen voor vertrouwelijke omgevingen (threatening environment). 

 

  

http://files.gendo.be/HetParool_020407.pdf
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Jaap-Henk Hoepman 

 

  

(12 november 1966). Senior scientist security en privacy bij TNO-Groningen en Universitair 

Hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek naar nieuwe cryptografische 

protocollen is veelal gebaseerd op problemen in de praktijk. Speerpunten van onderzoek zijn RFID, 

NFC en sensoren, en het ontwerpen van veilige en privacy vriendelijke protocollen voor “Internet of 

Things”. Daarnaast doet hij onderzoek naar privacy- en identity management.  

D(aan).J. van Eijk  

 

 

Professor bij Delft University of Technology  

Sinds 2004 is Daan van Eijk (1961) hoogleraar ‘Applied Ergonomics and Design’ aan de Faculteit 

Industrieel Ontwerpen, TU-Delft. Daarvoor heeft hij uitgebreide ervaring opgedaan met het ontwikkelen 

van zowel consumenten als professionele producten in de praktijk. Alhoewel voor hem in het ontwerpen 

de multidisciplinaire benadering centraal staat, is zijn invalshoek vrijwel altijd vanuit gebruik en 

gebruiker. 

 

Ineke Ruiter 

 

 
 

(21 maart 1951). Partner van het Management Centrum. Zij is verantwoordelijk geweest voor de 

invoering van grootschalige infrastructurele voorzieningen, zoals onder meer de GBA, de nieuwe 

generatie reisdocumenten in 2001 en het burgerservicenummer. Zij is verder expert op het gebied 

van identiteitsmanagement. 

  

http://www.tno.nl/
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Fini de Paauw 

 

 
 

Fini de Paauw is sinds mei 2005 voorzitter van de CG-Raad. De  leden van de CG-raad zijn belangen- 

en patiëntenorganisaties die samen een grote groep mensen van zeer uiteenlopende chronische ziekten 

en handicaps vertegenwoordigen Daarvoor was hij voorzitter en directeur van de Ango (Algemene 

Nederlandse Gehandicapten organisatie), statenlid in Zeeland (PvdA) en directeur van de Zeeuws 

Vlaamse Regie BV. De Paauw is daarnaast lid van de Raad van Toezicht van Welder en voorzitter van 

de Stichting Waarmerk Drempelvrij. Sinds 2007 is hij eigenaar van The Peacock Agency, een 

bemiddelingsbureau voor aangepaste vakantieaccommodaties 

 

Toegevoegd expert inzake verkiezingen en kiesrecht 

 

H(enk).R.B.M. Kummeling 

 

 

(Pannerden, 10 januari 1961). Voorzitter Kiesraad en hoogleraar staatsrecht en vergelijkend 

staatsrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij is tevens decaan van de Faculteit Recht, Economie, 

Bestuur en Organisatie van diezelfde universiteit.  
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