
31 142 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op
Afstand in verband met de verlenging van de
werkingsduur van die wet

Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER-
STAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 september 2008

In vervolg op mijn brief van 30 juni 2008 (Kamerstuk 31 142, nr. 11) en het
Algemeen Overleg van 2 juli 2008 met de vaste Kamercommissies voor
Verkeer en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat ik
u weten dat het stemmen via internet bij de waterschapsverkiezingen van
13 tot en met 25 november 2008 definitief geen doorgang zal vinden.

Medio augustus heeft Fox-IT, die in de Regeling waterschapverkiezingen
2008 als mijn adviseur over de internetstemvoorziening aangewezen is,
zijn definitieve rapport aan mij uitgebracht. De bevindingen van Fox-IT
hebben mijn eerdere voorlopige oordeel dat de internetstemvoorziening
op dit moment niet voldoet aan de daarvoor gestelde eisen bevestigd. Het
rapport is bijgevoegd.1

Ik heb het rapport van Fox-IT voor reactie aan de waterschappen voor-
gelegd. Op grond van de bevindingen van Fox-IT zijn de waterschappen
tot de conclusie gekomen dat het op dit moment onverantwoord is om de
internetstemvoorziening voor de waterschapsverkiezingen in 2008 in te
zetten. Daarom hebben de waterschappen besloten hun voornemen, de
kiezer in de gelegenheid te stellen zijn stem uit te brengen met behulp van
internet, in te trekken. Bijgevoegd is de brief met de reactie van de water-
schappen.1

Nu de waterschappen het voornemen hebben ingetrokken, behoef ik geen
besluit meer te nemen over het gebruik van de internetstemvoorziening.
Het stemmen via internet bij de waterschapsverkiezingen van 13 tot en
met 25 november 2008 zal door de intrekking van het voornemen van de
waterschappen definitief geen doorgang vinden.

Verder heb ik afspraken gemaakt met de waterschappen over de wijze
waarop ik de waterschappen zal ondersteunen om de opkomst bij de
waterschapverkiezingen te vergroten. Ik zal daartoe een extra impuls
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1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Infor-
matiepunt Tweede Kamer.
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geven aan het specifiek op de waterschapverkiezingen gerichte onderdeel
van de campagne Nederland Leeft Met Water.

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
J. C. Huizinga-Heringa
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