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Instellingsbesluit Adviescommissie inrichting verkiezingsproces
6 april 2007/Nr. 007-0000120389
De Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties,
Handelende in overeenstemming met
het gevoelen van de ministerraad;
Gelet op artikel 6, eerste lid, van de
Kaderwet adviescolleges;
Besluit:
Artikel 1
Er is een Adviescommissie inrichting
verkiezingsproces, hierna te noemen: de
commissie.
Artikel 2
De commissie heeft tot taak het verkiezingsproces in beeld te brengen en
voorstellen te doen voor verbetering of
verandering van de inrichting van het
verkiezingsproces die voldoen aan de
vereisten van geheime, vrije, betrouwbare, voor ieder gelijkelijk toegankelijke,
praktisch uitvoerbare en transparante en
controleerbare verkiezingen.
Artikel 3
1. Voorzitter, tevens lid, van de commissie is: dhr. Mr. F. Korthals Altes, Minister van Staat.
2. De overige leden van de commissie
zijn:
a. dhr. Prof. Mr. J.M. Barendrecht, hoogleraar privaatrecht universiteit van
Tilburg;
b. dhr. Prof. Dr. B.K.F. Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud universiteit te Nijmegen en aan
Technische universiteit van Eindhoven;
c. dhr. C. Meesters, directeur Publiekszaken gemeente Rotterdam;
d. dhr. M.J.C. van der Wel MBA, Business Development EMEA Manager
(Fox-IT) te Delft.
Artikel 4
1. De commissie brengt haar advies uit
voor 1 oktober 2007 aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

2. Na het uitbrengen van haar advies is
de commissie opgeheven.
Artikel 5
De archiefbescheiden van de commissie
worden na haar opheffing of, zo de
omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht
naar het archief van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 6
De leden van de commissie ontvangen
een vaste maandelijkse vergoeding van
€ 1250,– .
Artikel 7
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij
wordt geplaatst en vervalt met ingang
van 1 december 2007.
Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.
De Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten.
Toelichting
De commissie heeft tot taak het verkiezingsproces in beeld te brengen en
voorstellen te doen voor verbetering of
verandering van het verkiezingsproces
die voldoen aan de vereisten van geheime, vrije, betrouwbare, voor ieder
gelijkelijk toegankelijke, praktisch uitvoerbare en transparante verkiezingen.
Het betreft dus het kiesproces en
nadrukkelijk niet het kiesstelsel en de
positie van de politieke partijen daarin.
In dit verband spelen in ieder geval de
volgende vragen:
– Welke rol speelt automatisering in de
verschillende stappen van het verkiezingsproces (vanaf voorbereiding kandidaatstellen tot en met benoeming nieuwe leden vertegenwoordigend orgaan)?
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– Welke stappen zijn toe aan herziening,
vanuit het perspectief van nieuwe technieken en vanuit het perspectief van
kiezer en bestuur?
– Is de verantwoordelijkheid voor de
organisatie van het verkiezingsproces
goed belegd (verhouding centraledecentrale overheid, verhouding stembureaus, hoofdstembureaus, centraal
stembureau) en hoe zou de verhouding
markt-overheid moeten zijn bij het
gebruik van hulpmiddelen (stemmachines en verkiezingsuitslagenapparatuur)?
– Is er voldoende toezicht op het goed
verloop van het verkiezingsproces, wie
zou toezicht moeten houden en wat zouden de handhavingbevoegdheden moeten zijn?
– Welke risico’s zijn structureel verbonden aan het gebruik van de huidige
stemmachines, c.q. het elektronisch
stemmen en het stemmen met potlood?
– Zijn er alternatieven denkbaar voor de
huidige wijzen van het uitbrengen van
de stem, zoals onder meer het plaatsonafhankelijke stemmen door middel van
internet?
– Hoe verhouden de alternatieven zich
ten opzichte van elkaar wat betreft
betrouwbaarheid en het waarborgen van
het stemgeheim en de mogelijkheid tot
hertelling?
– Verdient diversiteit (risicospreiding)
of juist uniformiteit (controle) de voorkeur?
– Hoe verhoudt de race van technische
ontwikkelingen zich tot het verkiezingsproces (vandaag een waterdichte oplossing, morgen te kraken)?
– In hoeverre zijn hulpmiddelen nog
bruikbaar bij praktische veranderingen
als deelname van meer partijen aan de
verkiezingen en combinatie van verkiezingen?
De Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten.
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