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Bijlage bij uitnodiging experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal en
nadere informatie over experiment internetstemmen
(brief van 18 juli 2006, kenmerk 2006-0000240051)

Stemmen in een willekeurig stemlokaal (SWS)
Zoals u weet hebben eerder al verschillende experimenten met SWS plaatsgevonden.
Het laatste experiment is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006
gehouden; 239 gemeenten hebben hieraan deelgenomen.

Het stemmen in een willekeurig stemlokaal houdt in dat de kiezer zelf binnen zijn
eigen gemeente op de dag van stemming bepaalt in welk stemlokaal hij zijn stem
uitbrengt.

Gelet op de positieve ervaringen bij deze experimenten, streef ik er naar om deze
manier van stemmen landelijk in te voeren. Een wetsvoorstel met deze strekking is
reeds naar de Tweede Kamer gestuurd. Echter door de vervroeging van de Tweede
Kamerverkiezingen is het niet meer mogelijk om dit wetsvoorstel tijdig door beide
kamers te laten behandelen. Daarom is er toe besloten om wederom een experiment
met SWS te houden.

Herindelingsverkiezingen
De vervroegde Tweede Kamerverkiezingen zal in sommige gemeenten samenvallen
met een experiment met SWS bij herindelingverkiezingen. Deze gemeenten zullen
hier separaat over worden geInformeerd.

Provinciale Statenverkiezingen
Mede als gevolg van een brief van de VNG heeft het ministerie besloten om ook bij de
Provinciale Staten verkiezingen een experiment te houden. Aangezien beide
verkiezingen kort op elkaar volgen is het bij de voorbereidingen van belang dat beide
verkiezingen onder hetzelfde regime kunnen plaatsvinden. Over de aanmelding voor
het experiment bij de Provinciale Staten verkiezingen wordt u te zijner tijd
geInformeerd.

Circulaire
In de circulaire 2005-000031350 wordt ingegaan op de consequenties die SWS heeft
voor de organisatie van de verkiezingen. Deze circulaire heeft u in januari 2006
ontvangen. Op termijn ontvangt u een circulaire die naast een algemeen deel ingaat
op een aantal recente wijzigingen in de regelgeving en op een aantal zaken waarin
SWS bij gemeenteraadsverkiezingen afwijkt van SWS bij Tweede Kamerverkiezingen.
Hierbij gaat het voornamelijk om het uitreiken van een kiezerspas.

Stimuleringsbijdrage
Bij het experiment bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 hebben de
deelnemende gemeenten een eenmalige stimuleringsbijdrage ontvangen. Voor de
gemeenten die deelnemen aan het experiment met SWS bij de Tweede
Kamerverkiezingen is er geen stimuleringsbijdrage beschikbaar.

Aanmelden
Verder breng ik u onder de aandacht dat de Experimentenwet Kiezen op Afstand
vereist dat de gemeenteraden instemmen met deelname.

U wordt verzocht zo snel mogelijk aan te geven of uw gemeente wenst deel te nemen
aan dit experiment. U kunt uw voorlopige opgave naar koa@minbzk.nl sturen.
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De definitieve deelname voor het experiment SWS, dus op basis van een
raadsbesluit, dient u, graag per brief, veer vrijdag 2 oktober 2006.

U kunt dit raadsbesluit sturen naar:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
Project Kiezen op Afstand
t.a.v.
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Na ontvangst van uw aanmelding, ontvangt u hiervan een bevestiging.
Een afschrift van deze brief stuur ik naar de raadsgriffier van uw gemeente.

Wanneer u voornemens bent om deel te nemen, ontvang ik graag de volgende
informatie bij uw voorlopige opgave:

de geplande datum van het raadsbesluit;
een opgave van het aantal kiesgerechtigden per 1 november 2006;
het post- en het bezoekadres van de gemeente;
naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres van uw contactpersoon voor de
uitvoering van dit experiment;
een opgave van overige personen die informatie over het project willen
ontvangen.

Eva/uatie
leder experiment dat op basis van de Experimentenwet Kiezen op Afstand wordt
uitgevoerd, dient geevalueerd te worden. Over de opzet van deze evaluatie ontvangt
de contactpersoon van uw gemeente te zijner tijd verdere informatie. Bij een groot
aantal deelnemende gemeenten zal er, net zoals bij het experiment bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006, een steekproef uit de deelnemende
gemeenten worden getrokken die benaderd worden voor de evaluatie.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit experiment en het project Kiezen op afstand (KOA)
verwijs ik u naar de website www.minbzk.nl/koa.
Verder kunt u voor al uw vragen over KOA terecht bij het de projectgroep KOA,
bereikbaar op telefoonnummer 070 4268010 en e-mailadreskoa@minbzk.nl.

Experiment Internetstemmen
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 zal ook een experiment met
internetstemmen worden gehouden. Dit is voorbehouden aan kiezers die in het
buitenland verblijven, omdat ze daar wonen of omdat ze daar voor hun beroep tijdelijk
verblijven. De bestaande mogelijkheden om te stemmen vanuit het buitenland (brief,
volmacht of kiezerspas) blijven beschikbaar voor deze kiezers.

Voor uw gemeente betekent dit dat kiezers die in uw gemeente zijn ingeschreven in
de GBA en die zich op de dag van stemming in het buitenland bevinden wegens
beroep of werkzaamheden (van henzelf of van hun geregistreerde partner,
levensgezel of ouder) zich kunnen registreren als internet- of briefstemmer.

Welke kiezers kunnen zich aanme/den voor stemmen via internet (of brief of vo/macht
of kiezerspas)?
Aileen kiezers die onder artikel M1 van de Kieswet vallen.

Kiezers kunnen een M3-registratieformulier downloaden van:
INWw.kiezenuithetbuitenland.nl.
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Wat wordt er van uw gemeente verwacht?

1. Kiezers dienen het M3-formulier in te vullen en toe te sturen aan het Hoofd
Verkiezingen/Afdeling Burgerzaken van uw gemeente.

2. Uw gemeente dient een beslissing te nemen over het verzoek van de kiezer
(zie art M4 Kieswet).

3. Uw gemeente tekent in uw kiezersregistratie van het GBA aan dat de kiezer
per brief zal stemmen. Dit geldt voor zowel de kiezers die hebben
aangegeven per brief te willen stemmen als de kiezers die hebben
aangegeven via internet te willen stemmen. De kiezer die per brief of per
internet wil stemmen dient geen oproepingskaart of stempas thuisgestuurd te
krijgen.

4. Uw gemeente stuurt het registratieformulier zo spoedig mogelijk door naar:

Gemeente Den Haag, Bureau Verkiezingen
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

De formulieren dienen uiterlijk 25 oktober 2006 binnen te zijn bij de gemeente
Den Haag, zodat tijdig de stembescheiden verzonden kunnen worden. De gemeente
Den Haag regelt samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken de verdere
registratie van de internet- of briefstemmer evenals het toesturen van de
stembescheiden.

Waar kunnen kiezers meer informatie vinden?
Kiezers kunnen op de website www.kiezenuithetbuitenland.nl meer informatie vinden.

Wellicht dat u deze link ook op uw website kunt plaatsen.
Over de verdere voortgang van het project zult U op de hoogte worden gehouden.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit experiment en het project Kiezen op afstand verwijs ik u
naar de website www.minbzk.nl/koa. voor specifieke informatie over internetstemmen
kunt u ook terecht op www.kiezenuithetbuitenland.nl.

Verder kunt u voor al uw vragen over KOA terecht bij het de projectgroep KOA,
bereikbaar op telefoonnummer 070 426 8010 en e-mailadreskoa@minbzk.nl.

Den Haag, 18 juli 2006
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