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Onderwerp

Uw verzoek tot toelating van de stichting "wij
vertrouwen stemcomputers nier' als lokale
waarnemersorganisatie

Geachte heer Gonggrijp,

In uw brief van 2 april verzoekt u mij de stichting "Wij vertrouwen stemcomputers
niet" toe te laten als lokale waarnemersorganisatie voor verkiezingen. Naar
aanleiding van dit verzoek kan ik u als volgt informeren.

De Nederlandse Kieswet kent geen speelale voorzieningen voor toelating van
organisaties als verkiezingswaarnemer. Het Nederlandse stelsel gaat uit van
individuele waarneming. Dit blijkt uit de memorie van toelichting bij de wettelijke
regeling voor internationale waarnemers. Ook deze is gebaseerd op individuele
waarnemers en ziet slechts op het wegnemen van beperkingen voor de
aanwezigheid van buitenlandse waarnemers in het stemlokaal. Dit gelet op het
feit dat in de Kieswet de aanwezigheid in het stemlokaal was voorbehouden aan
kiezers. Voor het overige stelt de memorie van toelichting dat iedereen, dus ook
buitenlanders, aanwezig kan zijn bij de verschillende andere relevante
onderdelen van het kiesproces (zoals zittingen van het hoofdstembureau,
onderzoek kandidatenlijsten, bekendmaking uitslag ed).

U en uw medewerkers kunnen derhalve, net als ieder ander, toegang krijgen tot
de stemlokalen en aanwezig zijn bij de overige openbare bijeenkomsten in het
kader van het verkiezingsproces. De informatieverstrekking in het kader van het
verkiezingsproces vindt veelal plaats door ter inzage legging van relevante
stukken zoals kandidatenlijsten en processen verbaal.
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individuele waarneming. Dit blijkt uit de memorie van toelichting bij de wettelijke
reaelina voor internationale waarnemers. Ook deze is aebaseerd 00 individuele
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Voor het overige wijs ik u er op dat de commissie Inrichting Verkiezingsproces
voor 1 oktober 2007 zal adviseren over de toekomstige inrichting van het
verkiezingsproces. De commissie zal daarbij ook aandacht besteden aan de
wijze waarop invulling moet worden gegeven aan onder meer de transparantie en
controleerbaarheid in het verkiezingsproces.
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