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De heer I mevrouw'

Onderwerp

Uw brief van 13-10-2006

Geachte heer.

Uw brief van 13-10-2006 heb ik in goede orde ontvangen. Hierin gaf u aan ideeën

te hebben voor het voorkomen van fraude met stemcomputers.

Ik dank u voor uw betrokkenheid bij het functioneren van ons kiesstelsel. Graag

verneem ik schriftelijk een iets preciezere aanwijzing over de oplossing die u voor

de fraudebestendigheid van stemcomputers in gedachten heeft.

DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN

KONINKRIJKSRELATIES,

voor deze,

DE DIRECTEUR CONSTITUTIONELE ZAKEN EN WETGEVING,

H.P.Heida

Onderdeel
CZWIO&K

Inlichtingen
E.Zaanen
T (070) 426 6042
F (070) 4267634
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MinisterievanBinnenlandse Zakenen Koninkrijksrelaties Datum

9 november 2006

Ons kenmerk

2006-0000363134

Mevrouw

Onderwerp

Uwberichtvan 10-10-2006

Geachtemevrouw

Uwe-mailberichtvan 10-10-2006heb ik in goedeordeontvangen.Hierinuitteu uw
zorgenoverhetfunctionerenvanstemmachines.

Uwbetrokkenheidbij het goedfunctionerenvanonskiessysteemstel ik zeerop prijs.
Ik zet alles in het werk om de verkiezingenzo veilig en eerlijk mogelijkte laten
verlopen. In verband met geconstateerdegebreken is de goedkeuringvan enkele
typen stemmachinesinmiddels ingetrokken.In een aantal gemeentenmoet
daarom op 22 november met potloodgestemdworden.

Binnenkortwordteen onafhankelijkecommissie ingestelddie het hele
verkiezingsprocesgrondig zal doorlichten,mede in verband methet vraagstuk
van de betrouwbaarheidvan de stemmachines.Op de uitkomstenhiervan kan ik
uiteraardnietvooruitlopen. Wellicht leidt dit onderzoektot aanbevelingenop het
terreinwaarvoor u mijn aandachtheeft gevraagd.

Ikhoop u hiermeevoldoende te hebbengeïnformeerd.Tot slot wil ik u vriendelijk
danken dat u de moeite hebt genomenuw bezorgdheidmet mij te delen.

DE MINISTERVOOR BESTUURLIJKEVERNIEUWINGEN
KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
DE DIRECTEURCONSTITUTIONELEZAKEN EN WETGEVING,

H.P. Heida

Onderdeel

CZWIO&K

Inlichtingen

E.Zaanen
T (070) 4266042
F (070) 4267634

Uw kenmerk
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Aantal bIjlagen
o

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 ËZ Den Haag
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2500EA Den Haag

Intemetadres
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MinisterievanBinnenlandse Zakenen Koninkrijksrelaties Datum
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Ons kenmerk
2006-0000365859

Onderdeel

CZW/O&K

Inlichtingen

E.zaanen
T (070)426 6042
F(070) 4267634

Uw kenmerk

Onderwerp

Uw brief van 1-11-2006

Geachte,

Ik heb uw briefvan 1 november '06 in goede orde ontvangen. Hierin legde u mij
eenmogelijke oplossing voor het probleem met de stemmachines, metname de
afschermingvan straling.

Graagwil ik mijn dank uitsprekenvoor uw betrokkenheidbij het goedeverloop
van de verkiezingen.
Sindsmijnbesluittot intrekkingvande goedkeuringvande stemmachinesdieteveel
stralinguitzenden(met als consequentiedat dezenietgebruiktkunnenwordenbij de
verkiezingen)in de openbaarheidis gekomen,zijner vanuitverschillenderichtingen
oplossingengesuggereerdvoorhetvraagstukvande straling.Hetoplossenvan dit
probleemis uiteraardprimaireentaak van de leverancier.
Er is momenteelhelaas geengelegenheidom alleaangeleverdeoplossingen
voldoendete latenonderzoeken.Elke oplossingvanhet probleemzou dus later
alsnoggetesten ingevoerdkunnenworden,zo ookde uwe.Zoalsu zultbegrijpenis
opditmomentvoor het ministeriede eersteprioriteitechterhet goedlatenverlopen
vande verkiezingen.Met hetoogdaaropis het nietwenselijknog langeronzekerheid
te latenvoortbestaanover dewijzewaaropop 22 novemberin de getroffen
gemeentenzalworden gestemd.

Binnenkortwordt een onafhankelijkecommissie ingesteld die het hele
verkiezingsprocesgrondig zal doorlichten, mede in verband met het vraagstuk
van de betrouwbaarheidvan de stemmachines. Op de uitkomsten hiervan kan ik
uiteraardniet vooruitlopen. Wellicht leidt dit onderzoek tot aanbevelingenop het
terrein waarvoor u .mijn aandacht heeft gevraagd.
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Ik vertrouweropdat ik u hiarmeevoldoendeheb geïnformeerd.Nogmaalsbedank ik
u hartelijkvoorde moeite die u heeftgenomenom mij uw idee voor te leggen.

DE MINISTERVOOR BESTUURLIJKEVERNIEUWINGEN
KONINKRIJKSRELATIES,
voordeze,

DE DIRECTEURCONSTITUTIONELEZAKEN ENWETGEVING,

H.P. Heida
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MinisterÎevanBinnenlandseZakenen Koninkrijksrelaties Dalum
20 november 2006

Ons kenmerk
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Onderdeel

CZW/O&K

Inlichtingen

E.laanen
T (070) 426 6042

F (070) 4267634

Uw kenmerk

Onderwerp

Uw bericht van 15-11-2006

Geachte heer

Uw e-mailberichtvan 15-11-2006heb ik in göedeorde ontvangen. Hierinwees u
mij op de uitsprakenvan de heerGroenendaalover het stemgeheim.

Uw betrokkenheidbij het goed verlopenvan het verkiezingsprocesstel ik zeer op
prijs. Op uw berichtkan ik u het volgende antwoorden.

Omdat sinds de afgelopen zomer vragen zijn gerezenover het waarborgenvan
het kiesgeheim,heb ik een aantalmaatregelengenomen.Deze worden in
samenwerkingmet Nedap en de gemeenten uitgevoerd.
Ik hecht zeer aan het waarborgenvan het kiesgeheim,ook als individuele
burgers zich uitsprekenvoor een partij. Het zal dan ook duidelijk zijn dat ik de
door u aangehaaldeuitspraken nietonderschrijf.
Ik vertrouw eropdat ik u hiermeevoldoende heb ge"informeerd.Voor het met mij
delen van uw bezorgdheidwil ik u vriendelijk bedanken.

DE MINiSTERVOOR BESTUURLIJKEVERNIEUWINGEN
KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
DE DIRECTEURCONSTITUTIONELEZAKEN EN WETGEVING,

H.P.Heida
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Onderwerp

Uw bericht van 7-10-2006

Geachte!

Uw e-mailbericht van 7-10-2006 heb ik met belangstelling gelezen. Hierin stelde

u, als vervolg op eerdere correspondentie, enkele vragen. Deze betroffen het

openbaar maken van de broncode van de stemdienst van Kiezen Op Afstand, de

kenbaarheid van wetgeving en de reden voor het geheimhouden van een

broncode, het verband tussen geheimhouding en beveiliging of belangen van de

leverancier, en tenslotte de reden dat het ministerie inzage heeft in alle
documentatie en de broncode.

Het is juist dat wetgeving in Nederland kenbaar moet zijn, om die reden kan

wetgeving ook alleen in werking treden als deze bekend is gemaakt. Het is echter niet

zo dat dit betekent dat van technische hulpmiddelen die bij verkiezingen worden

gebruikt, zoals de stemdienst voor het internetstemmen, alle specificaties (waaronder

de broncode) openbaar moeten zijn. De hier toepasselijke wetgeving - de

Experimentenwet Kiezen op Afstand en de daarop berustende lagere regelgeving 

kent voorschriften over het aanwijzen van de stemdienst en het bedienen daarvan. Bij

het aanwijzen van de stemdienst moet de Minister de afweging maken of deze

voldoet aan de eisen die aan de verkiezingen worden gesteld, zoals het bewaren van

het stemgeheim.

Het ministerie beschikt niet over de eigendomsrechten van de gebruikte software.

Deze rechten zijn eigendom van de ontwikkelaar van de software. Het ministerie

kan daardoor niet de broncode openbaar maken of onder open souree licentie

beschikbaar stellen.

Het ministerie heeft de stemdienst onderworpen aan een intensief testtraject

alvorens het deze stemdienst heeft geaccepteerd. Onderdeel van het testtraject

was een analyse van de broncode. Het doel hiervan was vast te stellen of de

software alleen 'correcte' functionaliteit bevat en geen ongewenste functionaliteit,

zoals verborgen 'achterdeurtjes' of mogelijkheden om de stemuitslag te

Datum
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Onderdeel
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beïnvloeden. Verder is gekeken of de software vrij was van programmeerfouten.

Het rapport dat is opgesteld na de broncode analyse zal gepubliceerd worden op

de website www.kiezenuithetbuitenland.nl.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende over dit onderwerp heb

geïnformeerd. Afsluitend dank ik u dat u nogmaals de moeite hebt genomen uw

vragen aan mij voor te leggen.

DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN

KONINKRIJKSRELATIES,

voor deze,

Joost Beukers,

PROJECTLEIDER KIEZEN OP AFSTAND

Datum
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