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In het Algemeen Overleg (AO) van 24 mei 2007 over de toekomstige
inrichting van het verkiezingsproces heb ik een brief toegezegd met daarin
de tijdpaden voor de aanpassing van de Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines (Regeling) en het vervolg op het advies van de
commissie Inrichting Verkiezingsproces. Tevens heb ik toegezegd in deze
brief te zullen ingaan op de wens van de Kamer om in de Regeling de
voorwaarde op te nemen dat de broncode van de stemmachine openbaar
dient te zijn. Met deze brief geef ik gevolg aan mijn toezegging.
Tijdpad aanpassing Regeling voorwaarden en goedkeuring
stemmachines
In het AO is de betekenis van de aanpassing van de Regeling uitgebreid
aan de orde geweest. Ik pas de Regeling aan met het oog op in beginsel
de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2009 én voor het geval
er (tussentijds) nog een of meerdere verkiezingen moeten plaatsvinden.
Dit is een afzonderlijk traject dat in beginsel los staat van het advies dat de
commissie Inrichting Verkiezings-proces moet uitbrengen voor de middellange termijn.
Ik verwacht de aanpassingen van de Regeling voor 1 september 2007
gereed te zullen hebben zodat onafhankelijke instellingen daar een technisch oordeel over kunnen geven. De commissie Besluitvorming Stemmachines heeft dit aanbevolen. Mijn planning is erop gericht dat dit werk
voor de jaarwisseling afgerond is. Conform de toezegging die ik in het AO
van 24 mei 2007 heb gedaan zal ik de aangepaste Regeling aan de Kamer
voorleggen.
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Tijdpad voor het kabinetsstandpunt over het advies van de
commissie Inrichting Verkiezingsproces
De commissie Inrichting Verkiezingsproces adviseert voor 1 oktober 2007.
Het kabinetsstandpunt over het advies, alsook een proeve van de wijzigingen van de Kieswet die uit het kabinetsstandpunt voortvloeien, zal ik
medio november 2007 aan uw Kamer zenden. Mijn planning is erop
gericht om de consultatieronde over de wijziging van de wetgeving van
start te laten gaan tegelijk met het uitbrengen van het kabinetsstandpunt,
zodat in het voorjaar de Ministerraad over de aanpassing van de regelgeving kan beslissen. Als dat lukt dan kan nog voor de zomer van 2008 aan
de Raad van State advies worden gevraagd.
In het geval de commissie Inrichting Verkiezingsproces adviseert dat elektronisch stemmen in de toekomst mogelijk moet zijn en daarvoor eisen
formuleert, zal er, parallel aan het wetgevingstraject, gewerkt moeten
worden aan de ontwikkeling, verwerving en keuring van nieuwe stemmachines.
Openbaarheid van de broncode van de programmatuur van de
stemmachine
In het AO van 24 mei jl. is gevraagd om als voorwaarde in de Regeling op
te nemen dat (bij de goedkeuring van de stemmachine) ook de broncode
van de goedgekeurde programmatuur openbaar gemaakt wordt. Zoals ik
in het AO van 24 mei jl aangaf, zal ik de Regeling zo aanpassen dat ook de
programmatuur die gebruikt wordt voor het voorbereiden van de verkiezing en voor het tellen en het berekenen van de zetelverdeling, er onder
valt. Verder zal de uitkomst van de keuring openbaar gemaakt worden.
Dus ook de uitkomst van de keuring van de broncode van de programmatuur.
Met de commissie Inrichting Verkiezingsproces heb ik gesproken op
31 mei 2007. Ik heb nadrukkelijk de opvatting van de Kamer ten aanzien
van de openbaarheid van de broncode van de stemmachines alsmede
over de zogenaamde «paper trail» onder de aandacht van de commissie
gebracht. Ik wacht op dit punt het advies van de commissie af. De
commissie heeft mij verzekerd dat het advies conform planning, dat wil
zeggen vóór 1 oktober 2007 wordt uitgebracht.
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten
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