
28 664 Tijdelijk regels ter zake van experimenten in het
kader van het project «Kiezen op Afstand»
(Experimentenwet Kiezen op Afstand)

E BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN
EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 november 2008

In verband met artikel 4, vijfde lid, van de wet houdende tijdelijke regels
ter zake van experimenten in het kader van het project «Kiezen op
Afstand» (Experimentenwet Kiezen op Afstand, Stb. 2003, 569), bied ik u
hierbij het bovengenoemde ontwerp-besluit1 aan.

Bij uw brief d.d. 16 juli 2008 (ref. 141671.u/GJH/eos)2 verzocht u om bij
aanbieding van voor te hangen regelgeving het volgende te vermelden:
– welke vorm van voorhang aan de orde is;
– wat de wettelijke reactietermijn is die genoemd wordt in het wetsar-

tikel waarop de voorhang is gebaseerd (en afwijking van die termijn
als de voorhangtermijn gedeeltelijk binnen het reces valt); en

– in hoeverre het voorgehangen besluit samenhangt met nog bij een der
Kamers der Staten-Generaal aanhangige wetgeving.

Hiertoe moge het volgende dienen. Artikel 4, vijfde lid, van de Experi-
mentenwet Kiezen op afstand bepaalt dat een voordracht voor een krach-
tens artikel 4, tweede lid, vast te stellen algemene maatregel van bestuur
niet eerder wordt gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan de beide
kamers der Staten-Generaal is overgelegd.
Het hierbij voorgehangen besluit hangt niet samen met bij een der
Kamers der Staten-Generaal aanhangige wetgeving.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten
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1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoude-
lijke Ondersteuning van de Eerste Kamer
onder griffienummer 142670.
2 Brief van de Griffier van de Eerste Kamer
aan de secretaris-generaal van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties, ter inzage gelegd op de afdeling
Inhoudelijke Ondersteuning van de Eerste
Kamer onder griffienummer 141671.U. Een
gelijkluidende brief is aan de secretarissen-
generaal van alle andere ministeries
gestuurd.
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