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Geachte heer Kummelfng,
Bij de presentatie van het rapport van de Adviescommissie inrichting
verkiezingsproces heb ik aangekondigd de Regeling voorwaarden en
goedkeuring stemmachines in te zullen trekken en ool< niet verder te zullen
gaan met het doorvoeren van een (tijdelijke) aanpassing van de regeling. Als
gevolg hiervan zal bij de komende verkiezing(en) gestemd moeten worden
met papieren stembiljetten. Ik heb de Tweede Kamer hierover geYnformeerd.
Een exemplaar van mijn brief aan de Tweede Kamer treft u hierbij aan.
Zoals u bekend kwam het voornemen om de regeling aan te passen voort uit
de aanbevelingen van de commissie Besluitvorming Stemmachines. Die
commissie kwam immers tot de conclusie dat een inhoudelijk programma van
eisen voor alle in het verkiezingsproces betrokken apparatuur en
programmatuur ontbrak. Deze conclusie heeft ook betrekking op de
programmatuur die de Kiesraad gebruikt voor het bepalen van de uitslag van
de slemming en voor de berekening van de zetelverdeling.
Nu ik afzie van de aanpassing van de regeling komt de vraag op hoe de
objectieve betrouwbaarheid van de programmatuur die de Kiesraad gebruikt
verzekerd moet worden. Zowel de Kiesraad als het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben er alle belang bij dat er
snel een sluitend antwoord komt op deze vraag. Mogelijk heeft de Kiesraad
hier reeds over gesproken en zijn er ook oplossingen uitgedacht. Als dat het
geval is dan zou ik die graag willen vernemen. Overigens ben ik gaame
bereid om, als daar behoefte aan zou bestaan, deskundigheid vanuit het
departement aan de Kiesraad ter beschikking te stellen.
In ons gesprek van 17 september jl. hebben we gesproken over mijn planning
voor het uitbrengen van het kabinetsstandpunt over het rapport van de
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Adviescommissie inrichting verkiezingsproces. Mijn planning is erop gericht
om uiterlijk begin december 2007 het kabinetsstandpunt naar de Tweede
Kamer te zenden. Dat houdt in dat naar ik verwacht medio november 2007
het kabinetsstandpunt in de Ministerraad zal worden besproken.
Ik houd er rekening mee dat de Kiesraad zich over het rapport van de
Adviescommissie inrichting verkiezingsproces wil uitspreken voordat het
kabinetsstandpul'lt is uitgebracht. Om de reactie van de Kiesraad op het
rapport te kunnel'l beschouwen bij het opstellen van het kabinetsstandpunt,
zal die reactie een aantal weken voorafgaand aan de bespreking in de
Ministerraad beschikbaar moeten zijn.
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