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De voorzitter van de Kiesraad,
Gelet op artikel 19, tweede lid, van
de Kaderwet Adviescolleges;

Besluit

Artikel 1
Er is een Klankbordgroep ontwikke-
ling software ter ondersteuning van
het verkiezingsproces, hierna te noe-
men: de klankbordgroep.

Artikel 2
De klankbordgroep heeft tot taak de
Kiesraad te adviseren over keuzes die
gemaakt moeten worden in het pro-
ces van de aanbesteding en de ont-
wikkeling van software ter ondersteu-
ning van het verkiezingsproces.

Artikel 3
1. Voorzitter, tevens lid, van de
klankbordgroep is: mevr. mr. J.
Schipper-Spanninga, secretaris-direc-
teur van de Kiesraad.
2. De overige leden van de klank-
bordgroep zijn:
a. dhr. mr. J. Smit, projectleider ver-
kiezingen, gemeente Groningen, lid
namens de Nederlandse Vereniging
voor Burgerzaken;
b. dhr. W.M.B. Stoker, lid van de
Kiesraad, hoofd Verkiezingen
gemeente Utrecht;
c. dhr. prof. dr. A.S. Tanenbaum,
hoogleraar Computer Systems aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam;
d. mevr. drs. M. Veerbeek, juridisch
adviseur Expertisecentrum
Gemeenterecht bij de Vereniging
Nederlandse Gemeenten;
e. dhr. M. Wessling, beleidsadviseur
bij de Consumentenbond te Den
Haag.
3. Het secretariaat van de klankbord-
groep wordt verzorgd door het secre-
tariaat van de Kiesraad.

Artikel 4
De klankbordgroep komt bijeen op
verzoek van de voorzitter. De klank-
bordgroep wordt opgeheven na ople-
vering en finale acceptatie van de
software door de Kiesraad. 

Artikel 5
De archiefbescheiden van de klank-
bordgroep worden na haar opheffing
of, zo de omstandigheden daartoe
eerder aanleiding geven, zoveel eer-
der, overgebracht naar het archief
van de Kiesraad.

Artikel 6
De leden van de commissie kunnen
een vacatiegeld van € 200 per verga-
dering ontvangen.

Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met
ingang van de tweede dag na dagte-
kening van de Staatscourant waarin
het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.

De voorzitter van de Kiesraad,
H.R.B.M. Kummeling.

Toelichting

Het kabinet heeft in april 2007 in zijn
reactie op het rapport van de commis-
sie Besluitvorming Stemmachines het
standpunt onderschreven dat er wette-
lijke eisen zouden moeten komen voor
de software ter ondersteuning van het
verkiezingsproces. Ter uitvoering van
dit voornemen is een briefwisseling
met de Kiesraad gevoerd, die is uitge-
mond in een brief van de staatssecre-
taris van BZK van 5 februari 2008. In
deze brief zijn eerder gemaakte
afspraken tussen de staatssecretaris
van BZK en de voorzitter van de
Kiesraad vastgelegd. Deze afspraken,

die ook werden genoemd in het
Algemeen Overleg met de Tweede
Kamer op 30 januari 2008, houden in
dat BZK de technische eisen stelt
waar de software aan moet voldoen
en dat de Kiesraad samen met de
andere centrale stembureaus deze soft-
ware gaat (laten) ontwikkelen. De
Kiesraad acht het wenselijk om bij
deze ontwikkeling externe deskundi-
gen en vertegenwoordigers van gebrui-
kers te betrekken. Om die reden
wordt deze klankbordgroep ingesteld.

De leden van de klankbordgroep
nemen deel op persoonlijke titel, met
uitzondering van de vertegenwoordi-
gers van VNG en NVVB, die namens
deze organisaties de toekomstige
gebruikers vertegenwoordigen. 

De vergaderingen van de klank-
bordgroep zijn niet openbaar.
Datzelfde geldt voor de gewisselde
stukken. Reden is dat de stukken alle
gerelateerd zijn aan een Europese
aanbestedingsprocedure. 

De Kiesraad,
voor deze,
H.R.B.M. Kummeling,
voorzitter.
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