
Onderwerp

Uitnodiging workshop vormgeving

internetstemmen

Geachte heer/mevrouw,

Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 mei 2007 zal het mogelijk zijn am te

stemmen via internet voor aile Nederlandse kiesgerechtigden die woonachtig of

werkzaam zijn in het buitenland op de dag van de verkiezingen.

Momenteel is het project Kiezen op afstand (KOA) van het Ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezig met de organisatie van deze

internetverkiezingen en de ontwikkeling van de hiervoor benodigde stemdienst.

De wijze waarop de kiezer zijn keuze uit kan brengen en de wijze waarop de

politieke groeperingen en de kandidaten worden weergegeven op het scherm van

de kiezer is gebonden aan enerzijds technische beperkingen en anderzijds

beperkingen die voortvloeien uit de wens am de toegankelijkheid van de

stemdienst zo groot mogelijk te maken.

Daarnaast is het maximaal aantal kandidaten (80) per lijst dusdanig groat dat deze

niet kunnen worden weergegeven op de manier zoals de kandidatenlijsten worden

gepresenteerd op de stemmachines en stembiljetten die in de traditionele

stembureaus worden gebruikt. Naar verwachting kunnen oak niet aile lijsten in een

overzicht worden getoond.

De projectgroep hecht er sterk aan om bij het antwerp van de stemdienst rekening

te houden met de belangen van betrokkenen. Op donderdag 6 juli 2006 van

15:00 tot 17:00 I.lur organiseert het project KOA daartoe een workshop met het

doel om uw mening te horen over de ontwerpkeuzen die wij momenteel gemaakt

hebben en am in interactie met elkaar eventuele alternatieve ontwerpen te

bespreken.

Bij deze nodig ik u uit om maximaal twee personen af te vaardigen namens uw

organisatie voor deze workshop. Deze uitnodiging wordt gestuurd naar de

Kiesraad, naar aile politieke partijen die momenteel ziHing hebben in de Tweede
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Kamer en naar enkele partijen die momenteel geen zitting hebben in de Tweede

Kamer.

Wilt u uiterlijk 3 juli a.s. doorgeven welke personen namens uw organisatie deel

zullen nemen aan de workshop via het secretariaat van het KOA project:

]5oa@minbzk,DJ. Zij zullen dan een uitnodiging met agenda, huidige

schermontwerpen en routebeschrijving ontvangen.

Wij hopen u op 6 juli a.s. te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Projectleider Kiezen op afstand
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Doel van deze sessie

In een interactieve setting bespreken van de
'vormgevingsproblematiek' van het stemmen via
internet en

het verkrijgen van inzicht in de overwegingen die u
als politieke partijen daarbij heeft

Workshop vormgeving
Internetstemmen

Agenda 15:00 - 17:00

'Achtergrond project Kiezen op Afstand

'Vraagstuk

Achtergrond

• Het project Kiezen op Afstand

• Eerder experiment bij EP 2004

• Experiment met Internetstemmen bij TK 2007

• Doelgroep: kiezers in het buitenland

• Wettelijke basis in Experimentenwet Kiezen op
Afstand
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Oms vraagstuk:

Op welke wijze dienen lijsten en kandidaten
gepresenteerd te worden op een internetpagina?

Kern van het probleem: er zijn meer Iijsten en
kandidaten dan op een scherm gepresenteerd
kunnen worden

Verschillende varianten denkbaar

Rekening houden met

- gebruikersvriendelijkheid voor kiezer
- eerlijk voor partijen en kandidaten

- passend binnen Wet en Regelgeving
- toegankelijk (Webrichtlijnen)

Verschillende varianten denkbaar

'verticaal' 'kolommen'
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Huidige gedachte:

'scrollen met
attendering'

Onze vragen aan u

1. Welke factoren I belangen zijn er vanuit uw
invalshoek relevant bij de wijze waarop voor a)
Lijst en b) Kandidaat wordt gekozen?

2. Hoe dient de kiezer voor Blanco te kunnen
kiezen?

3. Hoe dient het 'Overzicht van kandidatenlijsten'
gepresenteerd te worden
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