
Loeber, Leontine

Van: Schipper-Spanninga, Hanneke

Verzonden: dinsdag 27 juni 2006 14:40

Aan:

Onderwerp: contact over Kiezen op afstand

Geachte heer Jacobs,

Graag zou ik binnenkort contact met u hebben over het volgende, waarover ik ook al kort met uw secretaresse
mw. Kuppeveld sprak.

Zoals u wellicht weet loopt er op dit moment nog steeds een project Kiezen op afstand bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Binnen dit project valt onder andere het experiment Internetstemmen
voor Nederlandse kiezers in het buitenland bij de Tweede-Kamerverkiezingen van mei 2007. Naar ik heb
begrepen bent u bij het vorige experiment voor Internetstemmen voor Nederlandse kiezers in het buitenland
betrokken geweest als degene die een security-test ten aanzien van de stemdienst heeft uitgevoerd.

Vanuit het ministerie is deze keer aan de Kiesraad verzocht om de te gebruiken stemdienst - een ander systeem
dan de vorige keer - te beoordelen. De Kiesraad heeft aangegeven hieraan mee te willen werken, maar wei voor
de technische aspecten deskundigen te willen inschakelen. Er is op dit moment contact met een Oostenrijkse
deskundige op het terrein van e-voting, de heer Krimmer, voor de meer kieswettelijke aspecten. Voor de security
test zouden we aan u willen vragen of u tot medewerking bereid bent. Van de heer Beukers, projectleider van het
project Kiezen op afstand, begreep ik dat u goed bekend bent met het systeem, waarvan een "vorige" versie ook
is gebruikt bij de waterschapsverkiezingen in Rijnland (RIES).

Graag hoor ik wat de mogelijkheden zouden zijn voor een eventuele betrokkenheid van u. Op dit moment ben ik
. bezig om nog voor de zomervakantie een afspraak te maken met de heer Krimmer, om een en ander door te

spreken. Gedacht wordt aan een ontmoeting op 10 juli. Ik heb echter van uw secretaresse begrepen dat deze
datum u niet schikt.

Ik zou het op prijs stellen als u deze week contact met mij zou willen opnemen om een en ander door te spreken.
Ik ben onder andere bereikbaar op donderdag 29 juni tussen 9.00u en 9.30u en tussen 10.30u en 11.00u.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Schipper

mw mr J. Schipper-Spanninga
secretaris-directeur Kiesraad
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