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lVlinisterie !Jon Binnenlandse Zaken en :<oninkrijksrelaties

Inieiding
Het ministerie van 6innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (6ZK) voert bij de
Tweede Kamerverkiezingen in november 2006 een experiment uit waarbij de
kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen de mogelijkheid krijgen te
stemmen per internet. 21.593 Nederlandse kiezers in het buitenland hebben zich
geregistreerd om te stemmen via internet.
De Experimentenwet Kiezen op Afstand geeft de wettelijke basis om het experiment
te kunnen houden. In het Experimentenbesluit Kiezen op Afstand en in de Tijdelijke
Experimenten Regeling 2006 is vastgelegd hoe het experiment zal plaatsvinden.
Het project Kiezen op Afstand (KOA) van het ministerie van 6innenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties organiseert de verkiezingen via internet voor kiezers in het
buitenland, samen met ICTU en Het Waterschapshuis.
Voor het stemmen via internet wordt gebruik gemaakt van het Rijnland Internet
Election System (RIES).
Op grond van de Experimentenwet Kiezen op Afstand is er een internetstembureau
ingesteld dat toezicht houdt op het verloop van de stemming. De leden en
plaatsvervangende leden van het internetstembureau worden benoemd door de
minister voor 6estuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (6VK).
In deze handleiding vindt u praktische informatie over het internetstembureau (A),
een beschrijving van de procedures en activiteiten van het internetstembureau (6)
en een overzicht van relevante documentatie en wet- en regelgeving (C).

Mocht u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met van het project Kiezen op Afstand, telefoon
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A. Praktische informatie

A.1. Data en tijd
Het stembureau heeft zitting van zaterdag 18 november 20066:30 (uur voor
aanvang stemming) t/m woensdag 22 november 200623:30 uur (2V2 uur na
sluiten stemming). De stembureauleden wilen in roulerende diensten werken. Zie
hiervoor het rooster in bijlage 4.a.

A.2. locatie stembureau en routebeschrijving

Het stembureau kent vier locaties:
1. Tijdens de stemming:
Hoogheemraadschap van Rijnland
Archimedesweg 1 2333 eM Leiden
Kamer 3.83
2. Vanaf woensdag 22 november 21:00 uur:
VV-zaal op de eerste verdieping van Rijnland
3. Op donderdag 23 november:
Ministerie van BZK (KOA)
Herengracht 21 in Den Haag
4. Uitwijklocatie
Indien het onmogelijk is om het gebouw aan de Archimedesweg te gebruiken,
bijvoorbeeld als gevolg van brand of een bommelding, dan wordt uitgeweken naar
een andere locatie van het hoogheemraadschap van Rijnland: Hoofdstraat 1-3 te
Leiderdorp. U zult hiervan op de hoogte worden gesteld door het adviesteam.

Routebeschrijving naar Hoogheemraadschap van Rijnland

ov

U kunt vanaf het centraal station ook de bus nemen. De bussen die vlak bij de
Archimedesweg komen zijn bus 43, bus 35 en bus 232. Ook kunt u bus 32 nemen
en bij halte PlesmanlaanlVerbeektunnel uitstappen. Vervolgens rechtsaf de
Einsteinweg op en weer rechtsaf de Archimedesweg nemen.

Auto
* Komend vanaf de A44 neemt u de afslag Leiden centrum en voigt de
N206. U bevindt zich nu op de Plesmanlaan. Na ongeveer een kilometer
(derde verkeerslichten vanaf A44) gaat u links, afslag Bio Sciencepark,
Einsteinweg. Vervolgens gaat u meteen naar rechts, de Archimedesweg
in. Ons kantoor is het eerste gebouw aan uw rechterhand:
Archimedesweg 1.
* Komend vanaf de A4/E19 neemt u de afslag Zoeterwoude/Leiden
centrum. U voigt de N206 en komt via de Europaweg, de Churchillaan en
de doctor Lelylaan op de Plesmanlaan. Vervolgens rechtsaf de Einsteinweg
op en weer rechtsaf de Archimedesweg nemen.
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* Komend vanuit de richting Alphen a/d Rijn, via de Nll, xf~ na de
Nll, de A4/E19. U voigt nu de N206 richting de Plesmanlaan.
Parkeren kan gewoon op de parkeerplaats voor het gebouw van Rijnland.

A.3. iContactgegevens betrokken partijen

Adviesteam BZK
Aigemeen telefoonnummer'

1. Projectleider KOA

2, Programmamanager KOA

3. Projectmedewerker

4, ProJectmedewerker,

Waterschapshuis

De RIES-stemdienstbeheerders
Aigemeen telefoonnummer : 071 306 2382

De volgende personen zijn door minister NicolaY (BVK) benoemd middels
Benoemingsbesluit (zie bijlage 1.5)
Piet Maclaine Pont i

Arnout Hannink

iVlark Dobrinic
Jacques Hoeijenbosch I

Marco Rijkschroeff (
Surfnet serverbeheer

Heipdesk Kiezen op Afstand BZK

info@klezenuithetbuitenland,nl

Intemetstem bureau
Telefoonnummer internetstembureau 071-306 2383
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De volgende personen zijn door minister Nicola'I' (SVK) benoemd middels
Benoemingsbesluit (zie bijlage 1.5)
Melle Bakker
Caspar den Doelder
Helene Douma
Siep Eilander voorzitter
Rianne Ellenbroek
Gijsbert
Frans "-"n HeidenVall

Albert van Kampen voorzitter
Matthijs Klapwijk
Douwe Leguit voorzitter
Xander van der Linde voorzitter
Erik Meihuizen
Bernard Reimer
Kees Riekwel voorzitter
Anneloes Slendebroek voorzitter
Jam van Strijen
Doortje van der Tol
Ineke Tuit
Engbert Verkoren
Diederik Visser voorzitter
Harry van Zon

Hoofdstembureau
Bureau Verkiezingen gemeente Den Haag: 070-3534400
verkiezingen@dbz.denhaag.nl.

Centraal stembureau
Kiesraad 070-4266266 kiesraad@minbzk.nl

A.4. Stemdienst RIES
RIES staat voor Rijnland Internet Election System. Deze stemdienst is al eerder
gebruikt bij o.a. de verkiezingen van het hoogheemraadschap van Rijnland.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2006 kunnen kiezers in het buitenland m.b.v.
een stemcode 'inloggen' op RIES via www.internetstembureau.nl om hun stem uit
te brengen (zie bijlage Handleiding Stemmen via internet).
De beheerders van de RIES-stemdienst bevinden zich naast het stembureau in
kamer 3.82.
De RIES-servers bevinden zich in Amsterdam en Nijmegen. Deze worden beheerd
door Surfnet in Utrecht.
Meer informatie over RIES vindt u in op www.kiezenuithetbuitenland.nl bij
'Achtergrondinformatie' en op www.rijnland.net/ries. Ook kunt u het Functioneel

antwerp van RIES opvragen bij

A.5. Vergoeding stembureauleden

De vergoeding voor de stembureauleden is geregeld in bijlage 4 van de Ministeriele

Regeling (zie bijlage 1.3. van deze handleiding). De uitbetaling zal uiterlijk januari

2007 plaatsvinden vanuit Stichting ICTU Den Haag op de door de stembureauleden
opgegeven bankrekeningnum mers.
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A.6. Catering en andere huishoudeiijke zaken bij He Waterschapshuis

Ontbijt (7:00 uur), lunch (12:00 uur) en diner (18:00) op het stembureau worden
verzorgd door het Waterschapshuis voor aile aanwezigen op het stembureau.
Voor details en andere huishoudelijke zaken, zie het handboek HUishoudelijke
Zaken van het Waterschapshuis dat aanwezig is op het stembureau.

van Het Waterschapshuis is hiervoor eerste aanspreekpunt.

A.7. Relevante websites

www.minbzk.nl/koa: algemene informatie over het project Kiezen op Afstand
www.kiezenuithetbuitenland.nl: voorlichtingswebsite voor de kiezers in het
buitenland
www.kiesraad.nl: algemene informatie over verkiezingen in Nederland
www.hetwaterschapshuis.nl: algemene informatie over Het Waterschapshuis
www.rijnland.net/ries: over de internetstemdienst RIES
www.denhaaq.nl/smartsite.html?id=50448: website voor kiezers in het buitenland
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B. Procedure stembureau

B.1.1. Taken en verantwoordelijkheden betrokken partijen

Bij het stemmen via internet worden aeht betrokken partijen onderseheiden:
1. Internetstembureau
2. De RIES-stemdienstbeheerders
3. Adviesteam BZK
4. WatersehapshlJis
5. Helpdesk Kiezen op Afstand BZK
6. Minister BVK
7. Hoofdstembureau gemeente Den Haag (Kieskring 12)
8. Centraal stembureau (Kiesraad)

1. De taken ell1 verall1twoordelijkheden van het internetstembureau

Hieronder worden de taken van het stembureau puntsgewijs gesehetst. De
uitwerking van deze taken wordt verderop in de handleiding behandeld.

Wettelijke taken en verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden van het internet- en telefoonstembureau zijn
neergelegd in het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand (hierna te
noemen: Experimentenbesluit) en in de Tijdelijke experimentenregeling Kiezen op
Afstand.
Samengevat is over de verantwoordelijkheden en taken van het internet
stembureau in de regelgeving het volgende vastgelegd:
o gedurende de zitting van het stembureau heeft het stembureau een verbinding

met RIES (de voorziening die de kiezer in staat stelt zijn stem met behulp van
internet uit te brengen). De voorzitter en de plv. voorzitter kunnen hiertoe
regelmatig langslopen op de kamer van de stemdienstbeheerders en/of
telefoniseh contact met hen zoeken.;

o gedurende de zitting van het stembureau bevindt tenminste een ander lid zieh
op dezelfde loeatie als de voorzitter. Tijdens de opening van de mogelijkheid om
te stemmen, de sluiting van de stemming, de stemopneming, alsmede bij de
hervatting van de stemming na een sehorsing, bevindt het gehele stembureau
zieh op dezelfde loeatie als de voorzitter;
het stembureau is bevoegd zieh, voor zover dit noodzakelijk is voor de
uitoefening van zijn taak, op te houden in de ruimte waar de voorziening (RIES)
zieh bevindt (kamer 3.82) Ook betekent dit dat het stembureau naar de loeatie
mag gaan waar de RIES-servers zieh bevinden. Hiertoe kan het stembureau
afspraken maken met het Adviesteam BZK;
van de stemming en de stemopneming wordt door het stembureau proees
verbaal opgemaakt overeenkomstig het voorgesehreven model. Van een
sehorsing van de stemming wordt door het stembureau proees-verbaal
opgemaakt, overeenkomstig het voorgesehreven model. Beide modellen zijn
opgenomen in de bijlagen van deze handleiding voor het stembureau;
de voorzitter van het stembureau draagt er zorg voor dat samen met het
prou:s-verbaal, bedoeld in artikel 50, eerste lid, van het Experimentenbesluit,
een kopie van de versleutelde stemmen die aanwezig zijn in het geheugen van
de voorziening alsmede een kopie van de onversleutelde stemmen in verzegelde
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vorm worden overgebracht naar de minister voor BVK.'1ndien de stemming is
hervat na een schorsing draagt de voorzitter van het stembureau,
onderscheidenlijk de minister voor BVK, er tevens zorg voor dat het proces
verbaal van schorsing, bedoeld in artikel 11, tweede lid, samen met het proces
verbaal van de zitting van het stembureau wordt overgebracht naar de
burgemeester van 's-Gravenhage.

Ordelijk verloop van de stemming

Toezien op ordelijk en integer verloop van de stemming;

Bij aanvang van stemming vaststellen dat de "stem bus" leeg is;
o Controleren stemdienstbeheerders;

Aile officiele documentatie bewaren in een ordner op het stembureau;
Beheren extra stemcodes die gebruikt kunnen worden om RIES te testen
tijdens de stemm ing.

Onafhankelijke positie

Het stembureau neemt een onafhankelijke positie in t.O.V. het ministerie van BZK
en aile andere betrokken partijen. Het stembureau laat zich adviseren door het
Adviesteam van BZK.

Schorsen en hervatten stemming

Het stembureau beslist over schorsen en hervatten van de stemming.

Uitslag vaststellen

Stemmen tellen, na het sluiten van de stemming.
Proces-verbaal opmaken van de uitslag van de stemming.

Samenstelling stembureau

Het stembureau bestaat uit drie leden: een voorzitter, een plaatsvervangend
voorzitter, een gewoon lid en een reservelid. In het Experimentenbesluit Hoofdstuk

3 paragaaf 3 wordt de taakverdeling bepaald. De voorzitter en de plv. voorzitter
onderhouden het contact met de stemdienstbeheerders. Het gewone lid onderhoudt
het contact met de helpdesk Kiezen op Afstand, en zo indirect het contact met de
kiezers. De functies gaan een half uur na aanvang van de dienst in, na de
overdracht en bij vertrek van de voorgaande leden. Het reservelid dienst tijdens
zljn gehele dienst telefonisch bereikbaar te zijn.

2. Taken en verantwoordelijkheden van de RIES-stemdienstbeheerders

Volgens artikel 37 Experimentenbesluit zijn vijf personen door de Minister BVK
aangewezen om in opdracht van het stembureau de RIES-stemdienst te bedienen.
(Zie bijlage 1.5. Benoemingsbesluit) Zij bevinden zich tijdens de gehele stemming
in kamer 3.82 in het kantoor van het hoogheemraadschap van Rijnland. Het

bedienen van RIES is slechts toegestaan indien tenminste twee
stemdienstbeheerders daarbij aanwezig zijn.
De servers worden beheerd door Surfnet.

3. Taken en verantwoordelijkheden Adviesteam BZK

Het Adviesteam BZK heeft kennis van het KOA-pro]ect en van de RIES-stemdienst.
Zij zullen de stemming volgen en kunnen te allen tijde het stembureau op elk
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gebied adviseren. Tevens onderhoudt het Adviesteam contact met de minister van
BVK. Het Adviesteam is gestationeerd in kamer 3.89.

4. Taken en verantwoordelijkheden van het Waterschapshuis
De medewerkers van Het Waterschapshuis zijn verantwoordelijk voor de facilitaire
zaken op locatie, zoals vastgelegd in het handboek huishoudelijke zaken
(beveiliging locatie, catering, calamiteitenplan, PC's etc.) Zij zitten in kamer 3.89.

5. Taken en verantwoordelijkheden Helpdesk Kiezen op Afstand BZK
De helpdesk is het aanspreekpunt voor de kiezers. Zij zijn dag en nacht bereikbaar.
Indien uit contact met kiezers blijkt dat de stemdienst niet naar behoren
functioneert, stellen zij onmiddellijk de beheerders van de stemdienst op de
hoogte.
De communicatieadviseur KOA houdt de website
www.kiezenuithetbuitenland.nl actueel.

6. Taken en verantwoordelijkheden Minister van Bestuurlijke Vernieuwing
en Koninkrijksrelaties CBVK)
Minister Nicola'! is verantwoordelijk voor het Experiment Kiezen op Afstand.
Conform artikel 50 Experimentenbesluit draagt de minister er zorg voor, dat de
kopieen van de processen-verbaal van het internetstembureau worden
overgebracht naar de burgemeester van 's-Gravenhage. In praktijk zal de minister
dit mandateren aan, directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving van
BZK.

7. Taken en verantwoordelijkheden Hoofdstembureau
De kiezers in het buitenland vallen onder kieskring 12 Cs-Gravenhage). De
voorzitter van het hoofdstembureau voor kieskring 12 is de burgemeester van Den
Haag, dhr. Deetman.
Bij het hoofdstembureau van de gemeente Den Haag worden de stemmen uit het
buitenland verzameld, waarander de stemmen via internet.
Op vrijdag 24 november om 10: 00 uur komt het hoofdstembureau bijeen om
proces-verbaal op te maken van kieskring 12.

8. Taken en verantwoordelijkheden Centraal stembureau
Nadat de Kiesraad de uitslagen van aile kieskringen heeft binnengekregen, stelt
deze de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen vast.

B.1.2. Aigemene uitgangspunten stembureau

Stembureau leidend
Tijdens de periode van stemming is het stembureau te allen tijde leidend. De
stemdienstbeheerders beheren de RIES-stemdienst en hebben in deze een
uitvoerende en informerende ral ten dienste aan het stembureau. Het stembureau
(en/of het adviesteam op verzoek van het stembureau) houdt tijdens de stemming
toezicht op de uitvoering van werkzaam heden en het beheer door de
stemdienstbeheerders. Het stembureau kan enkel via de stemdienstbeheerders de
werking van de stemdienst beYnvloeden en is daarnaast van de
stemdienstbeheerders afhankelijk voor terugmelding van voor de stemdienst
relevante (tech nische) gebeurtenissen en de interpretatie daarva n.
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Daarom hebben de stemdienstbeheerders een continue int;rmatieplicht jegens het
stembureau tijdens de stemming.

faciliteiten stembureau
Op het stembureau is aanwezig:

Deze handleiding
Q Kieswet en kiesbesluit
o Telefoon

TV

Radio
o PC met internettoegang

Printer
Brandkast met sleutel
Handboek huishoudelijke zaken
Ordner voor rapportages en processen-verbaal (PV-map)
Drie voor de voorzitter en de twee leden

Logging van aile bevindingen en handelingen
Tijdens de periode van stemming leggen aile leden van het stembureau, de
stemdienstbeheerders, BZK en het adviesteam aile bevindingen, communicatie,
vragen en de eigen reactie daarop vast in een logboek. Zowel het stembureau als
het adviesteam heeft continu toegang tot het logboek van de
stemdienstbeheerders. De stembureauleden dragen het logboek steeds bij zich.
De rapportages die het stembureau ontvangt van de stemdienstbeheerders en aile
andere officiele documentatie bewaart het stembureau in de PV-map.

Constateren onregelmatigheden
Indien het stembureau onregelmatigheden constateert, noteren zij dit in hun
logboek en indien nodig op het PV van de zitting. Zij bespreken de
onregelmatigheden in ieder geval met het Adviesteam van BZK.
Naar aanleiding van dit overleg nemen zij een besluit over eventueel te
ondernemen acties.

overleggen

!S.2. De stemming
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13.2.1. Start stembureau

Legitimatie, tekenen PV en overdragen sleutel en codes
* Het voltallige stembureau (3 leden) is om 6:30 uur aanwezig en legitimeert zich
ten opzichte van elkaar met behulp van paspoort of ander identiteitsbewijs en met
behulp van het rooster. OOk de aanwezigen namens de stemdienstbeheerders en
het Adviesteam legitimeren zich ten opzichte van de voorzitter van het stembureau.
* Het stembureau tekent het eerste proces-verbaal van de zitting en vult deel ,4, B,
C en M in (model N 10-INT, zie bijlage 1.3. van deze handleiding: bijlage 5 van de
Regeling) Het PV wordt bewaard in de PV-map die op het stembureau staat. Tevens
wordt bepaald wie plv, voorzitter is.
* De voorzitter van het stembureau ontvangt de sleutel van de brandkast van het
Adviesteam van BZK.
* Het Adviesteam draagt aan het stembureau een aantal validatiecodes over, ten
behoeve van de controle van de jUiste werking van de stemdienst. Hierbij wordt
een validatiecode-overdrachtsformulier (zie bijlage 2.1) opgesteld. De codes
worden in de brandkast van het stem bureau opgeslagen. Het stembureau is
verantwoordelijk voor het verdere beheer en uitgifte van deze codes. De voorzitter
beheert de sleutel van de brandkast.
De formulieren worden bewaard in de PV-map die op het stembureau klaarstaat.

Openen stemming zaterdagochtend 18 november 2006
Na opdracht van en in het bijzijn van aile leden van het stembureau, activeren de
stemdienstbeheerders de stemdienst op zaterdag 18 november om 7:30 uur.
Na opening van de stemming kan de kiezer zijn stem uitbrengen.
De stemdienstbeheerders leveren aan het stem bureau een RIES-rapportage
"Verklaring: Verkiezing gestart" waarop het precieze tijdstip van openen van de
stemming is vermeld bij "Datum" (zie voor een voorbeeld bijlage 3.1).

Overdracht stembureauleden (geldend voor hele periode van stemming)
Er vinden overdrachten plaats in de volgende situaties:

Het eerste en laatste half uur van elke in het rooster vastgelegde dienst;

Wanneer iemand niet aanwezig kan zijn (ziekte, etc.);

Wanneer iemand zijn rol niet kan vervullen.

Bij de overdracht zijn aile zes stembureauleden aanwezig. Tevens is iemand van

het Adviesteam hierbij aanwezig. Ais de voorzitter van het stembureau hierom

verzoekt, zal ook iemand van de stemdienstbeheerders hierbij aanwezig zijn.
De overdracht vindt als voigt plaats onder leiding van de voorzitter van de

voorafgaande dienst:

Afwijkende activiteiten die hebben plaatsgevonden worden gerapporteerd,

zowel m.b.t. de stemming als m.b.t. huishoudelijke zaken zoals het

diellstrooster.
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De voorzitter brengt advies uit aan zijn opvolger over 'uit te voeren acties in de

komende dienst.

De logboeken worden overgedragen.

De voorzitter overhandigt de sleutel van de brandkast aan zijn opvolger.
De voorzitter vult in het proces-verbaal van de zitting van het stembureau de
tabel met het dienstrooster in (zie bijlage 1.3. van deze handleiding, bijlage 5
van de Regeling model N lO-INT sub M) Zowel de oude als de nieuwe voorzitter
tekenen voor de overdracht in het proces-verbaal. De nieuwe voorzitter vervult
vanaf het vermelde tijdstip de rol van voorzitter;
De overige vier leden (twee oude en twee nieuwe) tekenen voor de overdracht
in het procesverbaal, hierbij wordt ook bepaald wie plv. voorzitter is;
Het tot zover ingevulde procesverbaal van de stemming wordt in de daartoe
klaarstaande ordner geplaatst (PV-map).

iPlv. leden inschakelen (optioneel / geldend voor hele periode van
stemming)

In principe zijn drie stembureauleden aanwezig: een voorzitter, een plv. voorzitter
en een gewoon lid. Een reservelid is op afroepbasis beschikbaar.
Indien de voorzitter niet aanwezig is, wordt de plv. voorzitter voorzitter.
Indien de plv. voorzitter is doorgeschoven naar de functie van voorzitter of niet
aanwezig is wordt het derde lid plv. voorzitter en blijft tevens het contact met de
helpdesk onderhouden.
Indien het derde lid niet aanwezig is neemt de plv. voorzitter zijn taken waar.
Bij afwezigheid van een van de drie kan het stembureau in principe ook
functioneren met twee leden. De voorzitter van het stembureau bepaalt of het
stembureau inderdaad kan functioneren met twee leden (en een reservelid) of dat
drie leden aanwezig dienen te zijn.
De voorzitter van het stem bureau vraagt het adviesteam om voor
plaatsvervangende leden te zorgen wanneer deze nodig zijn, zowel tijdens het
opstarten als op een ander moment tijdens de stemming. Het adviesteam zorgt
voor plv. leden. Indien het stembureau dan nog niet of niet tijdig compleet is,
schakelt de voorzitter naar eigen inzicht personen in om de rollen binnen het
stembureau te vervullen.

13.2.2.. Controle status en integriteit stemdienst

Contrale status

De stemdienstbeheerders monitoren continu de werking en beveiliging van de
stemdienst.
Het verloop van de stemming en de status van de stemdienst (actief, geschorst,
gesloten, etc.) moeten periodiek actief gemonitoord worden door het stembureau.
Dit gebeurt door het opvragen van de status door het stembureau aan de
stemdienstbeheerders, waarna de stemdienstbeheerders aan het stembureau
rapporteren door middel van een standaard rapportage (zie bijlage 3.6).
De stemdienstbeheerders informeren het stembureau ook ongevraagd indien daar
aanleiding toe bestaat.

Het stembureau controleert ook zelf de status van de stemdienst. Dit gebeurt door
te controleren of de website www.internetstembureau.nl actief is.

Controle j ntegriteit
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Indien de stemdienst niet functioneert zoals voorzien l kan het zijn dat de integriteit
van de stemdienst in gevaar komt. Signalen hiervoor kunnen ten eerste direct uit
(het functioneren van) de stemdienst volgen. Wanneer dat het geval is, wordt dit
door de stemdienstbeheerders onmiddellijk aan het stembureau meegedeeld.
Ten tweede kunnen er van buiten signalen zijn dat de stemdienst niet op een jUiste
wijze functioneert. Kiezers kunnen aan de helpdesk problemen melden die kunnen
wijzen op problemen met de stemdienst. De helpdesk stelt de
stemdienstbeheerders hiervan onverwijld op de hoogte. De stemdienstbeheerders
lichten vervolgens het stembureau in over de gemelde problemen.
In beide gevallen overlegt het stembureau met het Adviesteam over de oorzaak en
eventuele vervolgstappen. De stemdienstbeheerders leveren hierbij de benodigde
expertise. Op basis van de inbreng van het Adviesteam en de
stemdienstbeheerders, neemt het stem bureau een besluit.

Verzoek van de stemdienstbeheerders om validatiecodes
Het stembureau beheert de brandkast met validatiecodes en belangrijke
documenten. De kunnen aan het stembureau gemotiveerd
verzoeken om ten behoeve van het testen van
de stemdienst. Aangezien met deze codes extra stemmen zouden
kunnen worden uitgebrachtl dient het stembureau zeer zorgvuldig hiermee om te
gaan.
Het stembureau stemt het verzoek van de stemdienstbeheerders eerst af met het
Adviesteam. Indien wordt besloten dat de beheerders een of meerdere
validatiecodes kunnen ontvangen, worden deze genummerde codes uit de
brandkast van het stembureau gehaald en overgedragen aan de
stemdienstbeheerders. Hiertoe wordt een validatiecode-overdrachtsformulier
getekend (zie bijlage 2.2). Het stembureau werkt de administratie van het gebruik
van de codes ten behoeve van testen bij elke uitgifte van codes bij in hun logboek
en stopt het overdrachtsformulier in de PV-map bij de tab 'Validatiecodes'. Het
stembureau en het adviesteam houden toezicht op het (bedoelde) gebruik van de
codes door de stemdienstbeheerders.

B.2.3. Schorsen stemming

Analyse aanleiding schorsen

Indien wordt vermoed dat de integriteit van de stemdienst in gevaar is of als een
andere verstoring optreedt (brand l noodzaak tot uitwijk, etc.) en er overwogen
wordt de stemming te schorsen l vraagt het stembureau advies aan het adviesteam
en de stemdienstbeheerders. Ook bij twijfei aan de analyse van de
stemdienstbeheerders of als er te weinig informatie door de stemdienstbeheerders
wordt verstrektl wordt advies gevraagd aan het adviesteam.

Schorsen stemming
Ais de voorzitterl in overleg met overige leden van het stembureau, bepaalt dat de
integriteit van de stemdienst in gevaar is of er andere zwaarwegende redenen zijn l

kan hij beslissen de stemming te schorsen.
1. Het stembureau consulteert het adviesteam voorafgaand aan een besluit tot

schorsing.
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2. De voorzitter van het stembureau geeft de stemdie'nstbeheerders opdracht
de stemdienst te schorsen. De stemdienstbeheerders voeren de opdracht
onverwijld uit in aanwezigheid van de voorzitter van het stembureau.

3. Het stem bureau en de stemdienstbeheerders nemen de schorsing (tijdstip,
aanleiding) op in hun logboeken. De stemdienstbeheerders verstrekken aan
het stembureau een standaardformulier hierover (zie bijlage 3.3).

4. Het stembureau maakt m.b.v. deze gegevens het proces-verbaal van de
geschorste zitting op (zie bijlage 1.3. van deze handleiding, bijlage 6 bij de
Regeling model J 38-INT).

5. Het stembureau controleert of de stemming voor de kiezers inderdaad
geschorst is en of de stemdienstbeheerders op www.internetstembureau.nl
een mededeling hebben gezet dat de stemming tijdelijk geschorst is.

De helpdesk wordt door het adviesteam van de schorsing op de hoogte gesteld,
zodat zij hierover vragen van kiezers kunnen beantwoorden en de kiezers kunnen
informeren op de website www.kiezenuithetbuitenland.nl.
Het oplossen van de bijzondere situatie is nu een taak geworden van het
adviesteam. Er moet gewacht worden op de schriftelijke aanwijzing van de Minister
voor BVK dat de stemming al dan niet hervat mag worden.

Informeren minister voor BVK
De minister voor BVK wordt door de voorzitter van het stembureau via het
adviesteam op de hoogte gesteld van het besluit tot schorsing en de reden tot
schorsing.

Stand van zaken oplossing

Het stembureau neemt tijdens de periode van schorsing periodiek contact op met
de helpdesk, het adviesteam en de stemdienstbeheerders om elkaar te informeren
hoe het staat met het oplossen van de bijzondere situatie.

8.2.4. Hervatten stemming

Analyse dat schorsing kan worden opgeheven

Wanneer de stemdienstbeheerders het probleem hebben (Iaten) verhelpen of de
(externe) oorzaak is verdwenen, en na validatie van de stemdienst, geven zij dit
door aan het stembureau.
De kunnen in deze fase aan het stembureau gemotiveerd
verzoeken om ten behoeve van het testen van het functioneren van
de stemdienst. Zie B2.2.

Het stembureau stelt het adviesteam op de hoogte van het oplossen van het
probleem. Het stembureau meldt, via het adviesteam, aan de minister voor BVK
dat het probleem is opgelost. Het adviesteam verzoekt de minister een aanwijzing
te geven opdat de stemming hervat kan worden.

Besl!.lit tot hervatten stemming

De aanwijzing om de stemming te hervatten wordt door de minister van BVK, via
het adviesteam, aan het stem bureau gegeven.

Heropellerl stemming
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Het stembureau draagt de stemdienstbeheerders op de stemdienst weer te openen.
De stemdienstbeheerders gaan onverwijld over tot opening en geven aan het
stembureau door middel van een standaardformulier (zie bijlage 3.4) aan op welk
tijdstip de stemming weer hervat is. Het stembureau gebruikt deze gegevens om
het proces-verbaal van de geschorste zitting bij te werken (zie bijlage 1.3. van deze
handleiding, bijlage 6 bij de Regeling model J38-INT).
Het stembureau licht het adviesteam in, waarna het adviesteam de helpdesk inlicht
dat de stemming weer hervat is.
De stemdienstbeheerrlers kunnen in deze fase wederom aan het stem bureau
gemotiveerd verzoeken om een aantal codes ten behoeve van het testen van het
functioneren van de stemdienst. Zie 6.2.2.

B.2.5. Stemming sluiten op woensdagavond 22 november 2006

Woensdag 22 november is de zitting van het stembureau openbaar. Kiezers, pers,
en andere ge"interesseerden kunnen aanwezig zijn tijdens het uitbrengen van de
laatste stemmen, het sluiten van de stemdienst, de stemopneming en het
bekendmaken van de uitslag. Hiertoe wordt een bijeenkomst gehouden vanaf
21:00 uur in de W-zaal op de eerste verdieping van het kantoor van Rijnland.
Aanwezigen die voor 21 :00 -uur bij het stembureau willen kijken, kunnen onder
begeleiding van het Adviesteam komen kijken op de derde verdieping.

Sluiten stemdienst en verhuizing stembureau
Om 20:00 uur, een uur voor het einde van de stemperiode, vraagt de voorzitter
van het stembureau aan de stemdienstbeheerders zich voor te bereiden op de
sluiting van de stemming. Op het moment van sluiting van de stemperiode om
21:00 uur exact geeft de voorzitter van het stembureau aan de
stemdienstbeheerders opdracht de stemdienst te sluiten, waarna de
stemdienstbeheerders deze opdracht onverwijld uitvoeren. Automatisch worden bij
sluiting van de stemdienst de geheugens van de stemservers waarin aile
uitgebrachte stemmen zijn gedeponeerd veilig gesteld.
De stemdienstbeheerdersgeven aan het stembureau door middel van een
standaardformulier (bijlage 3.2.) aan op welk tijdstip de stemming gesloten is en
de geheugens (stembus) veilig zijn gesteld. Het stembureau gebruikt deze
gegevens voor zijn proces-verbaal.
Kiezers krijgen vanaf het moment van sluiten een boodschap dat de stemming
gesloten is. Ook kiezers die reeds hun stemcode hadden ingevuld, maar waarbij de
stem nog niet was ontvangen kunnen niet meer hun stem uitbrengen. Het
stembureau licht het adviesteam in over de sluiting, waarna deze de helpdesk op
de hoogte stelt.

Overhandigen kopie uitgebrachte stemmen aan stembureau
De stemdienstbeheerders overhandigen zo spoedig mogelijk na het sluiten van de
stemming op cd-rom een kopie van de inhoud van de 'stem bussen' aan het
stembureau. Deze overdracht wordt door de stemdienstbeheerders voorzien van
een standaardformulier (zie bijlage 3.6) en uitleg voor het stembureau.
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8.30 Sitemopneming woensdagavond 22 november
Na sluiting van de stemdienst, voigt de stemopneming.
Het stembureau verhuist na 21:00 uur naar de VV-zaal op de eerste verdieping.
Daartoe nemen de drie stembureauleden aile documenten mee, behalve de codes
in de brandkast.

De medewerkers van Het Waterschapshuis zorgen ervoor dat de voorzieningen
lOals PC's en televisie aanwezig zijn in de VV-zaal, evenals hapjes en drankjes voor
de aanwezige geYnteresseerden.

Verwerken stemmen
Het stembureau geeft de stemdienstbeheerders de opdracht om de veilig gestelde
stemmen te verwerken.
Aile ontvangen stemmen worden door de stemdienstbeheerders gevalideerd tegen
het referentiebestand 1 om ongeldige stemmen eruit te halen. Wanneer een kiezer
meerdere keren op dezelfde kandidaat heeft gestemd, worden deze door de
programmatuur als een stem op deze kandidaat worden geteld. Ais een kiezer
meerdere stemmen heeft uitgebracht op verschillende kandidaten, dan worden aile
stemmen van deze kiezer ongeldig verklaard. Ook wordt het aantal stemmen per
kandidaat geteld, getotaliseerd per lijst en wordt het aantal stemmen voor de
keuze blanco geteld. Het Adviesteam van BZK houdt toezicht op de verwerking.
Tenslotte wordt aan het stembureau gerapporteerd over eventueel ongeldige codes
in de stembus, middels een formulier (zie bijlage 3.6). Deze stopt het stembureau
in de PV-map bij de tab 'Stemopneming'.

Stembureau ontvangt telresultaat
De stemdienstbeheerders leveren de rapportage met de resultaten van de telling
(zie bijlage 3.5) aan de voorzitter van het stembureau. Deze overdracht wordt

genoteerd in het logboek. De rapportage gaat in de PV-map bij de tab
'Stemopnem ing '.
Het stembureau controleert in deze stap, aan de hand van de administratie van het
gebruik van de codes ten behoeve van het testen van de stemdienst, dat de
stemmen uitgebracht met deze codes niet zijn meegenomen in het telresultaat.
Deze administratie is bijgehouden in de PV-map bij de tab 'Validatiecodes'. In dat
verband contraleert het stembureau samen met het Adviesteam ook of het aantal
gebruikte codes ten behoeve van het testen van de stemdienst zoals dat voigt uit
de administratie van het stembureau overeenstemt met het aantal uitgebrachte
stemmen op basis van codes ten behoeve van testen conform een door de
stemdienstbeheerders te genereren overzicht (zie bijlage 3.6). Het stembureau
vraagt de stemdienstbeheerders om dit overzicht.

Opmaken proces-verbaal

De voorzitter van het stembureau leest de uitslag als voigt voor aan aile
aanwezigen (Artikel 48 Experimentenbesluit):

1. hoeveel kiezers via internet hebben gestemd en dat 21.593 kiezers bevoegd
waren via internet te stemmen (Artikel 47 Experimentenbesluit);

1 Hel betreft het referentiebestand dal vlak voor de start van de verkiezingen is gepubliceerd en

dat de eindsltuatie weergeeft ten aanzien van uitgegeven stemcodes voor vervangende

stembescheiden.
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2. hoeveel stemmen zijn uitgebracht per lijst;
3. hoeveel stemmen zijn uitgebracht per kandidaat (kandidaten waar geen

stem op is uitgebracht mogen hierbij worden overgeslagen);
4. hoeveel stemmen blanco zijn uitgebracht (dit zijn ongeldige stemmen);
5. hoeveel stemmen in totaal ongeldig zijn.

Door de aanwezige kiezers kunnen mondeling bezwaren worden ingebracht.
Het stembureau geeft de stemdienstbeheerders de opdracht om het geheugen van
RIES veilig te stellen.

Daarna wordt het voorlopig proces-verbaal van de stemming en de stemopneming
ingevuld (zie bijlage 1 en 1.3. van deze handleiding en Artikel 49
Experimentenbesluit).
Het PV wordt bewaard in de PV-map op het stembureau.
1. In het PV doet het stem bureau verslag van de uitslag van de stemming

(telresultaat) en het verloop van de stemming (door middel van de tijdens de
stemming ingevulde formulieren in de PV-map).

2. Aile tot dan toe ingebrachte bezwaren worden in het PV vermeld.
3. De rapportage met de resultaten van de telling wordt aan het PV gehecht.
4. Het PV wordt door aile leden van het stembureau ondertekend.
5. De voorzitter van het stembureau overhandigt zo mogelijk voor 23:00 uur

een kopie van het voorlopig PV aan, Directeur Constitutionele
Zaken en Wetgeving, als gemandateerde van de Minister voor BVK. Deze zal
het voorlopig PV overbrengen aan het Hoofdstembureau van kieskring 12
(gemeente Den Haag).

6. De voorzitter van het stembureau bewaart het originele PV en aile andere
documentatie tot aan de volgende zitting van het stembureau op
donderdagavond 23 november 18:00 in Den Haag.

Het stembureau houdt aile handelingen bij in hun logboeken.

Publiceren ontvangen stemmen

BZK publiceert direct op de website een bestand met aile ontvangen stemmen en
het te publiceren deel van aile ontvangstbevestigingen, zodat de kiezers hun stem
kunnen controleren. Van dit bestand wordt bovendien een hash code in de
Staatscourant geplaatst, zodat gecontroleerd kan worden of het bestand
ongewijzigd is. De cd's waarop het bestand door de stemdienstbeheerders aan BZK
is aangeleverd en de hash-controlewaarden van de referentiebestanden worden aan
de Notaris in beheer gegeven.

Kiezers kunnen bezwaren indienen
Naar aanleiding van de gepubliceerde stemmen kunnen kiezers uit het buitenland
bezwaren indienen tot donderdag 23 november 12:00 Nederlandse tijd, indien zij
menen dat hun stem niet juist is meegeteld. Donderdagmiddag zullen deze

bezwaren door een onafhankelijke deskundige, dhr. De Weger in behandeling
worden genomen. Deze deskundige zal een advies schrijven voor het
internetstemburea u.

Complementeren en overhandigen proces-verbaal van de zitting

Op donderdag 23 november komt het stembureau weer bijeen om 18:00 uur op het

ministerie van BZK, Herengracht 21, Den Haag. De voorzitter van het stembureau
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heeft het voorlopig PV van woensdag 22 novem bel' bij zicrf.
Het stembureau neemt de bezwaren van kiezers uit het buitenland in behandeling.
De lijst met eventuele bezwaren en de reactie daarop van de onafhankelijke
deskundige, dhr. De Weger worden besproken. Indien bezwaren gegrond zijn
geacht door dhr. De Weger wordt de uitslag van de stemming aangepast indien dit
wordt vereist door de aard van het gegronde bezwaar.
De gegronde bezwaren worden door het stembureau ondertekend en aan het PV
gehecht. Het PV wordt nu gecompleteerd.
Het stembureau overhanr;gt uiterlijk om 20 :00 .uur het proces-verbaal aan

Directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving, als gemandateerde van de
Minister voor BVK. Deze zal het PV overbrengen aan het Hoofdstembureau van
kieskring 12 (gemeente Den Haag).
Het Hoofdstembureau van de gemeente Den Haag zal op vrijdag 24 november om
10:00 de uitslag van kieskring 12 vaststellen.

BA. Afsluiting stem procedure

Opheffen stembureau en andere voorzieningen

Ais woensdagavond de uitslag is voorgelezen en een kopie van het voorlopig PV
naar het Hoofdstembureau is, sluit de voorzitter van het stembureau de zitting. De
voorzitter van het stembureau draagt de sleutel van de brandkast over aan

, van Het Waterschapshuis.
De PV-map neemt de voorzitter mee t.b.v. de volgende zitting op donderdagavond
23 november in Den Haag.
Na afsluiten van de stemopneming wordt het (fysieke) stembureau opgeruimd door.
Het Waterschapshuis. Eventuele resterende (vertrouwelijke) documenten en
bestanden worden door het Waterschapshuis overhandigd aan het Adviesteam van
BZK.

Vernietiging bestanden en documentatie

Na afloop van de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen door het centrale
stem bureau wordt vertrouwelijk materiaal (cd's met elektronische bestanden,
documentatie) vernietigd. Dit gebeurt door het Adviesteam en de
stemdienstbeheerders na opdracht van en onder toezicht van de Notaris. De
vernietiging wordt geprotocolleerd.
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Co Bijiagen

1. Relevante wet- en regelgeving:
* Kieswet en kiesbesluit 2006 (op stembureau aanwezig)
* 1.1. Wet van 11 december 2003 houdende tijdelijke regels ter zake van
experimenten in het kader van het project «Kiezen op Afstand» (Tijdelijk
experimentenwet Kiezen op Afstand)
* 1.2.a. Besluit van 23 april 2004; houdende tijdelijke regels ter uitvoering van de
Experimentenwet Kiezen op Afstand (Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op
Afstand): Met name Hoofdstuk 3 paragraaf 3 'Het stembureau', paragraaf 5 'Het
uitbrengen van de stem' en paragraaf 6 'De stemopneming' zijn voor
stembureauleden belangrijk.
* 1.2.b. Besluit van 21 augustus 2006 tot wijziging van het Tijdelijke
experim entenbeslu it
* 1.3. Ministeriele Regeling 2006 met bijlagen processen-verbaal etc.
* 1.4. Aanwijzingsbesluit
* 1.5. Benoemingsbesluit
Aile wetgeving is tevens te vinden op:
http://www.minbzk.nl/grondwet en/kiezen op afstand/wet- en aanvullende
http://www.kiesraad.nl/wetten en regel ingen

2. Standaardformulieren
2.1. Overdrachtsformulier validatiecodes bij aanvang zitting
2.2. Overdrachtsformulier validatiecodes tijdens zitting

3. Voorbeelden van rapportages zoals de stemdienstbeheerders die verstrekken
3.1. PV RIES gestart
3.2. PV RIES afgesloten
3.3. PV RIES geschorst
3.4. PV RIES hervat
3.5. Uitslag
3.6. overige rapportages

5. Handleiding 'Stemmen via internet' die de kiezers hebben ontvangen

6. Overzicht van kandidatenlijsten kieskring 12

7. Geheimhoudingsverklaring ICTU

20



\.~-~---

s:
'3'

ill ill ill ill ill ill ill ~.

ill ill ill .0
.0 .0 .0 ill ill ill .0 .0 .0

E '"E E E .0 .0 .0 E E E .0 .0 .0

---E E E <D <D <D E E E <D G;'<D <D <D >
> > > <D <D <D > > > <D <D <D 0
0 0 0 > > > 0 0 0 > > > c "ill c c c 0 0 0 c c c 0 0 0 I:l

UJ
GO GO GO C C C 0 0 0 c c c C\J :sen E C\J C\J C\J C\J

II
<D C1l ~ ~ ~ m m m N N N en co0 C1l en en en ~ ~ ~ en en en C1l> C C1l C1l C1l en en en C1l C1l C1l en en en -0 :oJc ill -0 1:' 1:' C1l C1l C1l -0 -0 -0 C1l C1l C1l UJ<D ill -0 -0 -0 C C C -0 -0 -0 C :oJ
UJ E <D <D C C C C1l C1l C1l UJ UJ UJ <D !1lUJ 0 Oi Oi Oi 0 0 0 C1l C1l C1l c c c 0 :oJ.2 C1l N N N N N N E E E is is is ?:

dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht dag
III
:oJ

15-23:30 23-7:30 7-15:30 15-23:30 23-7:30 7-15:30 15-23:30 23-7:30 7-15:30 15-23:30 23-7:30 7-15:30 0-
Vl

rStembureau ro

iMelle Bakker » Reserve LID SB
1'-1

'"'Caspar den Doelder LID S6 LID S6 LID S6 Reserve ~
Helene Douma LID S6 .. 'g~§~lYii( LID SB

:oJ

'"Siep Eilander Voorzilter ::s
Rianne Ellenbroek LID S6 LID SB LID SB

;;<;
0

Frans van Heiden LID S6 Reserve LID SB :::l

Albert Kampen .••...•.••....•••• >(( Voorzilter
:oJ

van "'-
Matthijs Klapwijk LID SB LID SB LID SB '""
Douwe Leguit ........ ····)kIO$~.··:

~

Voorzitter Voorzitter Vl

Xander van der Linde Voorzitter Reserve Voorzitter
(i5

Erik Meihuizen
til

Reserve LID S6 rl-

Bernard Reimer LID SB LID SB
ro
Vl

Kees Riekwel Reserve Voorzilter Voorzitter
Anneloes Slendebroek Voorzitter Reserve Voorzitter Reserve
Jarn van Strijen LID SB LID SB LID SB

,~"Doortje Toi RiJiiiJhie Reserve LID SB

~) "Ineke Tuit Reserve LID SB Reserve LID SB
Engbert Verkoren LID S6

~~Diederik Visser Voorzitter Voorzitter Voorzitter ,''"-
Harry van Zan LID S6 "'.\ '.Adviesteam

Advies Advies Advies -~'\
Advies T Advies Advies Advies

Advies I I Advies Advies Advies

Advies Advies
WSH

WSH WSH WSH WSH I I WSH

I- -l- -I-
, X->09:00 I WSH I I WSH WSH WSH



Stemdienstbeheerders 6-13:00 13-19:00 19:00-7 7-13:00 13-19:00 19:00-7 7-13:00 13-19:00 19:00-7 7-13:00 13-19:00 19:00-7 7-13:00
X X X ~ 24:00 11:30-·X X X~24:00 11:30~X X X~24:00 11:30~X X X~24:00 11:30~X

X -. 9:00 23:00 -. X X-.12:00 23:30~X X~12:00 23:30-.X X~12:00 23:30-.X X-.12:00
,f---

X 20:00~X X~09:00 20:00~X X~09:00 23:00-.X X~09:00

X X X~20:00 09:00->X X~15:00 09:00->X X->15:00 09:00->X
-

X X 15:00~X X->20:00 15:00~X X~23:00

KOA
OVSE website website website OVSE
helpdesk helpdesk helpdesk helpdesk helpdesk helpdesk

website website website website website website website website website website

X = aanwezig

X->tijd = aanwezig tot
tijd->X = aanwezig vanaf



Q; Q;
.0 .0

E E
(1) (1)

>> 00 cc
C'J "'" Q)
C'J C'J "' E0>
0> 0>

E (1) ro
ro ro 0 ro
u l' ro > c
"' QJ '" C Q;C U C CD
QJ C a "' :2
0 0 0

if) u

" u > .3 '"avond
15-23:30 lE@Q~s!Q:dQ

Stembureau

Melle Bakker

Caspar den Doelder

Helene Douma

Slep Ellander

Rlanne Ellenbroek

Frans van Heiden
Voorzitter Albert van Kampen

Matthijs Klapwijk
Douwe Leguit

Xander van der Linde
LID SB ID '"" Erik Meihuizen

Reserve i Bernard Reimer

Kees Riekwel
Anneloes Slendebroek
Jarn van Strljen

LID SB .klnsR« Doortje van der Tal

Ineke Tuit

Engbert Verkoren

Diederik Visser

Harry van Zon

Adviesteam
Advies

-
WSH

WSH

WSH
-

--~

f
)

:s:s
~.

'"--,c;;-

"s::>
:s
00

::J
;;l
(])

::J
9)
:::l
CL
tf1
m
\'oJ
OJ

~
::J

'"::s
Ao
::J

:J

~
~-...,
!P-
O)
.-+
(D
tf1



If)

Qj

"Qj
(l)
.r.
(l)

..a
UJ
c:
(l)

:0
E «
~

0
::.::

OJ Cm
Q) .0< ~
'5 U) OJ 2.0 GO 0
E " 0 °w

x 0- U) .0
Q) ill 10 GO

i t) .r. m
'"0 (jj

0 X C0 X
C0 i 0 i ~

.0< GO

i0 N U) .~ 2X 0 0 a GO
N 0 + 0 -0 .~ °w
c0 6i 0 ;..: .0 E-:3 .Q

a GO OJ (\)

Ii-° .£: 0- 3:



Overdrachtsformulier validatiecodes bij
aanvang zitting stembureau

Internetstembureau
Tweede Kamerverkiezingen 18 tim 22 november 2006

Het Adviesteam BZK
heeft de volgende
code(s) overgedragen
aan het stembureau:

Datum:
Tijdstip:

Aantal codes in de
brandkast van het
stembureau bij
aanvang van de zitting
van het stembureau:

Ondertekeninq

Zaterdag 18 november 2006

Ondergetekenden verklaren op bovengenoemde tijdstip bij aanvang van
de zitting van het internetstembureau genoemde codes overgedragen te
hebben.

Verstrekker
Adviesteam BZK
Naam:

Functie:

Handtekeninq:

Ontvanger
Stembureau
Naam:

Functie:

Handtekening:



Overdrachtsformulier validatiecodes tijdens de
zitting van het stembureau

Internetstembureau
Tweede Kamerverkiezingen 18 tim 22 november 2006

Het stem bureau heeft
de volgende code(s)
overgedragen aan de
stemdienstbeheerders:
Datum

Tijdstip

Reden

Resterend aantal
codes in de brandkast
van het stembureau:

Ondertekening

Ondergetekenden verklaren op bovengenoemde datum en tijdstip
genoemde codes overgedragen te hebben. De stemdienstbeheerders
hebben een deugdelijke motivatie verstrekt aan het stembureau over de
reden waarom zij hun werkzaamheden niet kunnen uitvoeren zonder deze
va lidatiecode(s).

Verstrekker
Stembureau
Naam:

Functie:

Handtekening:

Adviesteam
Naam:

F'unctie:

0l1tvanger
Stemd ienstbeh eerd ers
Naam:

Functie:

Handtekening:



Proces Veri)aa[ : Verkiezing gestarl

Datum

Server

Verklaring: Verkiezing gestart
: Thu 2006.09.28 08:00

ss1

Verkiezings id

Verkiezings titel

9730

Verkiezing van de leden van de
Tweede Kamer der Staten Generaal

Organisator

L

Page: 'I



Proces VerlJaal . Verkiezinn nestart

Verklaring : Verkiezing gestart

De verkiezing is succesvol gestart.

Bij het starten van een verkiezing wordt gecontroleerd:
* dat er geen stemmen in de stembus aanwezig zijn
* De verkiezing in de jUiste status stond (INIT of TEST)

Er kunnen stemmen ontvangen worden

Page: 2



!

I F)roces Verbaal . Verkiezinq afqesiolen

r I

Datum

Server

Verklaring: Verkiezing afgesloten
: Thu 2006.09.28 10:00

ss2

Verkiezings id

Verkiezings titel

Organisator

9730

Verkiezing van de leden van de
Tweede Kamer der Staten Generaal

Page: 1



Proces Verbaal . Verkiezing afqsfS!Olen

Verklaring : Verkiezing afgesloten

De verkiezing is succesvol afgesloten.

Er kunnen nu geen stemmen meer ontvangen worden

Page: 2



l
£

1·)l'oces Verbaal . Verldezing geSC[)OfSt.

Datum

Server

Verklaring: Verkiezing geschorst
Thu 2006.09.28 09:32

ss2

Verkiezings id

Verkiezings titel

Organisator

9730

Verkiezing van de leden van de
Tweede Kamer der Staten Generaal

Page: 1



Proces Verbaal . Verkiezing geschorst

Verklaring : Verkiezing geschorst

De verkiezing geschorst.

Tijdens de geschorste periode kunnen er geen stemmen worden ontvangen.
-- reden: verzoek stembureau

Page: 2



i Proces Verbi.lal . Verkiezinq hervd

Datum

Server

Verklaring: Verkiezing hervat
Thu 2006.09.28 09:42

ss1

Verkiezings id

Verkiezings titel

Organisator

9730

Verkiezing van de leden van de
Tweede Kamer der Staten Generaal

Page: 1



Proces Verbaal : Verkiezing herval

Verklaring : Verkiezing hervat

De verkiezing hervat.

Er kunnen weer stemmen worden ontvangen.
-- reden : verzoek stembureau

1/
ALudt

. " .J

Page: 2



uitslag.txt
**************************************************~

** RIES KOA TALLY RESULTAAT

**-----------------------------------------------------------------------**
"" verkiezing verkiezing van de 1eden van de Tweede Kamer .. "

...~ .'. der Staten Generaal ....~ ...~

.:. -:~ verkiezing id 9730 ""
~'• • 1. Ki eskri ng 12 7"':-
.'~ ..J. Stembureau www.internetstembureau.nl .'. .}.

.... ~'. Stemperiode 18 tot en met 22 november 2006 ,'r ~,

"" verwerkingsdatum/tijd 28-9-06 10:26 "1e/,

**-----------------------------------------------------------------------**

STATISTIEKEN, 97301201

Bruto aantal gebruikte codes
- Aantal kiezers via internet
- Aantal validatiecodes TEST

Bruto inhoud stembus
- Aantal ontvangen internetstemmen
- Aantal validatietransacties TEST

Bruto aantal ongeldige stemmen
Aantal blanco stemmen
Aantal dubbele stemmen, plus
aantal stemmen ongeldig (bv meerdere keuzes)
Aantal stemmen die kiezer identificeren
Aantal stemmen met onbekend kiezers-id
Aantal stemmen met onbekend stem-id
Aantal stemmen met vervallen stemkaart
Aantal stemmen met niet-uitgegeven stemkaart

Aantal geldige stemmen
Aantal kiezers met uitsluitend ongeldige stemmen

49
49

0

53
53
0

14
6

4
0
0
0
3
1

39
10

-- STEMOPNAME INTERNETSTEMMEN --

LIJST: 01 Europese Kleurenpartij (EKP)

973012010101 Azuur, W.F. (walter) (m)
: 3

973012010102 de parelgrijs, c. (cor) (m)
: 0

973012010103 Blauw, Y.M. (Ysbrand) (m)
: 0

973012010104 Kersen-Rood, G.M.H. (Gerda) (v)
: 2

973012010105 Creme, L. (Leendert) (m)
: 0

973012010106 Helblauw, B.C. (Bastiaan) (m)
: 0

973012010107 Kardinaalrood, K. (Kasper) (m)
: 0

973012010108 van den cariben Diepblauw, O.L. (Oscar) (m)
: 0

973012010109 oranje, G. (Gean) (v)
: 0

973012010110 Mokka-Bruin, W.R. (wil) (v)
: 1

973012010111 Violet, D. (David) (m)
: 0

973012010112 Goudgeel, S.H. (sebastiaan) (m)
pagina 1
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uitslag.txt
: 0

973012010113 Groen, D. (Di~uwertje) (v)
: 0

973012010114 Chocobruin, E.H. (Ed) (m)
: 0

973012010115 Lila, P.J. (petra) (m)
: 0

973012010116 zonnegeel, O.M. (olaf) (m)
: 0

973012010117 Zwart G.M. (Greetje) (v)
: 0

973012010118 van Vuurroos, E. (Eddy) (m)
: 0

973012010119 Fuchsia, P.C. (~adme) (v)
: 0

973012010120 van den Citroengeel, S. (sandor) (m)
: 0

973012010121 Grasgroen, A. (Adriaan) (m)
: 0

973012010122 Rose, G.K.L. (Gerard) (m)
: 0

973012010123 Turquoise, R.T. (Ronald) (m)
: 0

973012010124 Geel, F. (Femke) (v)
: 0

973012010125 oennengroen, D.O. (Dagmar) (v)
: 0

973012010126 de Fel oranje, B.W.V. (Bernard) (m)
: 0

973012010127 sienna, A.S. (An) (v)
: 0

973012010128 Hemelsblauw, B. (Bas) (m)
: 0

973012010129 olijf, M. (Marga) (v)
: 0

973012010130 Avondgri j s, G. (Bert) (m)
: 0

LIJST: 02 planten voor het Yolk (p.v.h.v)

973012010201 ROOS, G. (Gerard) (m)
: 2

973012010202 van chrysant, C.J. (Herman) (m)
: 0

973012010203 Tulp, v. (Viola) (v)
: 0

973012010204 Lelie, S.A. (sander) (m)
: 0

973012010205 coni feer, H. (Hans) (v)
: 0

973012010206 Dophei de, A. M. (Annet) (v)
: 0

973012010207 vlijtig Liesje, J.G. (Jan) (m)
: 0

973012010208 Anjer, F. (Felicia) (v)
: 0

973012010209 Gerbera, O.K. (oaan) (v)
: 0

973012010210 Fresia, N.M. (Nico) (m)
: 0

973012010211 den Aronskelk, T.H.K.L. (Thea) (v)
: 0

973012010212 Rubber-van den Boom, W.J. (wendela) (v)
: 0

973012010213 Orchi dee, L. H. (Leen) (m)
: 0

pagina 2
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973012010214
: 0

973012010215
: 0

973012010216
: 0

973012010217
: 0

973012010218
: 0

973012010219
: 0

973012010220
: 0

973012010221
: 4

973012010222
: 0

973012010223
: 0

973012010224
: 0

973012010225
: 0

973012010226
: 0

973012010227
: 0

973012010228
: 0

973012010229
: 0

973012010230
: 1

uitslag.txt
Iris, N. (Naomi) (v)

"

Guldenroede, Z.G.L. (zeger) (m)

de Lamsoor, B. (Bart) (m)

Hertshooi, R.N. (Rien) (m)

Aster, J.K.L. (Klaske) (v)

van der zonnebloem, G.F. (Govert) (m)

Amaryllis, D. (Daniella) (v)

Narcis, D.T. (Danouta) (v)

Halskruid, P. (peter) (m)

van Gladiool, M.M. (Mies) (v)

Begonia, T.Y.K. (Tineke) (v)

Hortensia, I.M. (Ido) (m)

Kaaps Viooltje, H. (Henk-Jan) (m)

Kerstster, J.e. (Joost) (m)

Yuc;:ca, F. (Fatima) (v)

Geranium, R.R. (Rik) (v)

viooltje, e. (eonstantijn) (m)

===================================

LIJST: 03 EUROPESE WEERMANNEN

973012010301 wolk, E.
: 0

973012010302 de Sneeuw, e.G.
: 0

973012010303 van der Kou, H.J.K.L.
: 0

973012010304 Hagel, G.F.
: 0

973012010305 van der zonneschijn, L.G.
: 0

973012010306 sui, N.
: 0

973012010307 Regen, D.S.
: 0

973012010308 Hitte, R.
: 0

===================================

LIJST: 04 Algemene Materialen partij (AMP)

973012010401 vilt, M.W.P. (Marcel) (m)
: 2

973012010402 van zijden, Y.M. (Yvonne) (v)
: 0

973012010403 Velours, M.L. (Maria) (v)
: 1

973012010404 Linnen, G.A. (Gabrio) (m)
: 3

pagina 3
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973012010405
: 0

973012010406
: 0

973012010407
: 0

973012010408
: 0

973012010409
: 2

uitslag.txt
de Leer, C. (camiel) (m)

spijker, R. (Rachel) (v)

satijn, L.J. (Leen) (m)

van der Katoenen, A. (Anne) (v)

suede, W. (wim) (m)

===================================

LIJST: 05 Europese Dieralliantie (EDA)

973012010501 de olifant, K.L. (Klaas)
: 0

973012010502 orka, W. (wladimir)
: 0

973012010503 Tijger, L.R. (Lily)
: 0

973012010504 Leguaan. E. (Eabe)
: 0

973012010505 van der Egel. E.G. (Eef)
: 0

973012010506 van den Gorilla, J.D. (Jacques)
: 0

973012010507 Jacht-Luipaard, O.P.D. (obdi)
: 0

973012010508 Gazelle, M. (Maartje)
: 0

973012010509 IJs Beer, B.V. (Barend)
: 0

973012010510 zebra, Z.A. (zalda)
: 0

973012010511 Konijn, B. (Bas)
: 0

973012010512 Orang-Oetan, R.P. (Ruud)
: 0

973012010513 Leeuw, W.P. (wil)
: 0

973012010514 walvis, u. (ubele)
: 0

973012010515 Aardvarken, L. J. K. M. (Laura)
: 0

973012010516 Hond, R. (Ruud)
: 0

973012010517 van Muis, E.E. (Ewoud)
: 0

973012010518 Koala, A. (Ans)
: 0

973012010519 Kikker, W.N. (Wibaut)
: 0

973012010520 Edel-Hert, G.J. (Geert)
: 0

973012010521 de paard, C. (cor)
: 0

973012010522 okapi, z. (ziska)
: 0

973012010523 zeeschildpad, B.a. (Belinda)
: 0

===================================

LIJ ST: 06 VI<P

973012010601 Mieriks-van wortel, C. (celine) (v)
: 2

pagina 4
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uitslag.txt
973012010602 Razemari j n, T. L. (Thea) (m)

: 0
973012010603 Basilicum, E.T, (Elian) (m)

: 0
973012010604 de Marjolein, H. (Hilde) (v)

: 0
973012010605 da salie, P,L. (pauline) (v)

: 0
973012010606 oregano, A, (Aart) (m)

: 0
973012010607 Dille, A,S,M, (Arnold) (m)

: 0
973012010608 Bonekruid, V, (victor) (m)

: 0
973012010609 Laurier, R.P. (Ruud) (m)

: 0
973012010610 van der vlierbessen, s. (sonja) (v)

: 1
973012010611 Tijm, s. (sanderijn) (v)

: 0
973012010612 selderij, H.P. (Harke) (m)

: 0
973012010613 citroen-Melisse, G. (Gea) (v)

: 0
973012010614 peterselie, K.J. (Klaas) (m)

: 0
973012010615 Kori ander, K. (Koen) (m)

: 0
973012010616 Bies Look, F.I.D. (Flora) (v)

: 0

LIJST: 07 Lijst Vrede zij Met u!

973012010701 Ghandi, M, (Marco) (m)
: 0

973012010702 Theresa, M. (Maj oor) (v)
: 0

973012010703 Boszhart, M. (Moeder) (v)
: 0

LIJST: 08 Lijst Smaak

973012010801 pittig, M. (Mari a) (v)
3

973012010802 zoet, J.H. (Jan) (m)
0

973012010803 de Zout, B.N.V.D. (Bastiaan) (m)
0

973012010804 Flauw, S. (Simone) (v)
0

973012010805 van der Zuur, F.J. (Frits) (m)
3

973012010806 le Demi-sec, T. P. (Louise) (v)
0

973012010807 Bitter, R. (Ra1f) (m)
1

LIJST: 09 partij van de Sport (PVDS)

973012010901 Boogschieten, A. (m)
: 0

973012010902 de Handbal, T. (m)
pagina 5
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: 0

973012010903 Golf, K.L. (v)
: 0

973012010904 Atletiek, B.M. (m)
: 0

973012010905 Bowling, R.T. (v)
: 0

973012010906 Judo, s. (v)
: 1

973012010907 Tennis, V.N. (v)
: 0

973012010908 Karten, E. (m)
: 1

973012010909 voetbal, F.e. (m)
: 0

973012010910 van zwemmen, Z.S.G. (v)
: 1

973012010911 sjoelen, H. (m)
: 0

973012010912 van der Darts, L.W. (m)
: 0

LIJST: 10 't partijtje

973012011001 't Hart
: 1

LIJST: 11 "Alliantie vernieuwing"

973012011101 Man zander quotetjes
: 2

973012011102 "Man met quotetjes"
: 2

1

4

pagina 6



I
Geheimhoudingsverklaring

Oeze geheimhoudingsplicht wordt opgelegd aan de personen die geen eed of belofte
afleggen. Het is dus gericht aan personen welke anders dan op basis van een ambtelijke
aanstelling op het departeme'nt werkzaam zijn. Dit kunnen zijn; uitzendkrachten,
stagiair(e)s en aile andere externe medewerkers die in zekere mate betrokken zijn bij de
Stichting ICTU en de daaraan verbonden werkzaamheden. Deze personen leggen geen eed of
belofte at.

Het wordt noodzakelijk geacht de in deze bepaling opgelegd geheimhoudingsplicht
nadrukkelijk onder uw aandacht te brengen en u te verzoeken deze plicht met de
meeste nauwgezetheid na te komen. Voorts wordt u aangeraden bijzondere
waakzaamheid en voorzichtigheid in gesprekken en correspondentie te betrachten. Laat
u dus niet verleiden over uw werkkring of in het algemeen over dienstaangelegenheden,
aan personen die onbevoegd zijn hiervan kennis te nemen, mededelingen te doen.

De betrokkene verklaart:

" Oat hij/zij tot het verkrijgen van zijn/haar betrekking aan niemand iets heeft geschonken of beloofd
zal schenken of zal beloven;

" Oat hij/zij voor de vervulling van zijn/haar werkzaamheden van niemand beloften of geschenken
zal aannemen;

" Zich te verplichten tot geheimhouding van hetgeen hem/haar in verband met zijn/haar functie ter
kennis is gekomen. Voor zover die verplichting uit de aard der zaak voigt; deze verplichting geldt
met name niet zover Wet openbaarheid van bestuur verplicht tot het verschaffen van informatie;

" Oat hij/zij belooft de voorschriften, welke zijn of zullen worden gegeven inzake de beveiliging van
gegevens getrouwelijk te zullen nakomen;

" Zich te onthouden van het openbaren van gedacht of gevoelens, indien door de uitoefening van
dat recht de goede vervulling van zijn/haar functie of de goede functionering van de openbare
dienst, voor zover deze in verband staat met zijn/haar functievervulling, niet in redelijkheid zou
zijn verzekerd.

Bij overtreding van de voorschriften dient u met strenge maatregelen rekening te
houden. Tevens is het mogelijk dat u strafrechtelijk vervolgd wordt op grond van artikel
98 en 272 van het Wetboek van Strafrecht. Voorts wordt u gewezen op de verplichting
neergelegd in artikel 2:5 van het Aigemene wet bestuursrecht (voor toelichting zie de terhand
gestelde bijlage geheimhoudingsverklaring).

Ondergetekende,

naam en voornamen:

geboortedatum:

plaats:

handtekening:

geboorteplaats:

datum:



BIJLAGE BIJ GEHEIMHOUDINGSVERKLARING

Art. 98, 98a, 98b, 98e, 272, 273 van Wetboek van Strafreeht
'! .

21-7-2006

Art. 98. -1.

-2.

Art. 98a. -1,

-2.

-3.

Art. 98b.

Art. 98c. -1.

-2.

Art. 272. -1.

-2,

Art. 2:5 Awb

Hij die een inlichting waarvan de geheimhouding door het belang van de staat of van zijn
bondgenoten wordt geboden, een voorwerp waaraan een zodanige inlichting kan worden ontleend, of
zodanig gegevens opzettelijk verstrekt aan of ter beschikking stelt van een tot kennisneming daarvan
niet gerechtigd persoon of lichaam, wordt, indien hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het een
zodanige inlichting, een zodanig voorwerp of zodanige gegevens betreft, gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Met dezelfde straf wordt gestraft hi] die een inlichting die van een verboden plaats afkomstig is en tot de
veiligheid van de staat of van zijn bondgenoten in betrekking staat, een voorwerp waaraan een zodanige
inlichting kan worden ontleend, of zodanige gegevens opzettelijk verstrekt aan of ter beschikking stelt van
een tot kennisneming daarvan niet gerechtigd persoon of Iichaam, indien hij weet of redelijkerwi]s moet
vermoeden dat het een zodanige inlichting, een zodanig voorwerp of zodanige gegevens betreft.

Hij die een inlichting, een voorwerp of gegevens als bedoeld in artikel 98, hetzij opzettelijk openbaar maakt,
hetzij zonder daartoe gerechtigd te zijn opzettelijk verstrekt aan of ter beschikking stelt van een buitenlandse
mogendheid, een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam, dan wei een zodanig persoon of lichaam
dat gevaar ontstaat dat de inlichting of de gegevens aan een buitenlandse mogendheid of aan een in het
buitenland gevestigd persoon of lichaam bekend wordt, indien hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat
het een zodanige inlichting of zodanige gegevens betreft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Indien de schuldige heeft gehandeld in tijd van oorlog dan wei in dienst of in opdracht van een
buitenlandse mogendheid of van een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam, kan levenslange
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren of geldboete van de vijfde categorie worden
opgelegd.

Handelingen gepleegd ter voorbereiding van een misdrijf als omschreven in de voorgaande leden worden
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Hij aan wiens schuld te wijten is dat een inlichting, een voorwerp of gegevens als bedoeld in artikel
98, openbaar worden gemaakt of ter beschikking komt van een tot kennisneming daarvan niet
gerechtigd persoon of lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of
geldboete van de derde categorie.

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft:
1. hij die opzettelijk een inlichting, een voorwerp of gegevens als bedoeld in artikel 98, zonder daartoe
gerechtigd te zijn, onder zich neemt of houdt;
2. hij die enige handeling verricht, ondernomen met het oogrnerk orn, zonder daartoe gerechtigd te zijn, de
beschikking te krijgen over een inlichting, een voorwerp of gegevens als bedoeld in artikel 98;
3. hij die tersluiks, onder een vals voorgeven, door middel van een vermomming of langs een andere dan de
gewone toegang op of in een verboden plaats komt of tracht te komen, aldaar in dier voege aanwezig is, of
zich op een van die wijzen of door een van die middelen vandaar verwijdert of tracht te verwijderen.
De bepaling onder 3 is niet toepasselijk, indien de rechter blijkt dat de dader niet heeft gehandeld rnet het
oogmerk bedoeld onder 2.

Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of
wettelijk voorschrift dan wei van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt,
wordt gestraft rnet gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie,

Indien dit rnisdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, wordt het slechts vervolgd op diens klacht.

Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking
krijgt over gegevens waarvan hij het vetrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie
niet reeds uit hoofd van ambt, beroep of wettelijk voorschift ter zake van die gegevens, behoudens voor zover
enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling verplicht of
uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.


