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33 268 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen 
om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders 
in het buitenland om hun stem uit te brengen, 
wijziging van de wijze van inlevering van de 
kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van 
kandidaatstelling en stemming, alsmede 
regeling van andere onderwerpen 

Nr. 20 HERDRUK1  BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 26 april 2013 

Bij de behandeling van de Eerste Tranche tot wijziging van de Kieswet 
(Kamerstuk 33 268) op 6 maart 2013 heb ik u gemeld dat ik een commissie 
zou instellen om te onderzoeken of elektronisch stemmen in het 
stemlokaal opnieuw mogelijk gemaakt kan worden en onder welke 
voorwaarden. Onlangs heeft de ministerraad ingestemd met de instelling 
van deze commissie en heeft deze haar werkzaamheden aangevat. Het 
instellingsbesluit treft u bijgevoegd aan (zie Stcrt. 2013, nr. 12547). 

De commissie heeft tot taak na te gaan of elektronisch stemmen in het 
stemlokaal bij verkiezingen die vallen onder de Kieswet mogelijk is onder 
andere door middel van het maken van een risicoanalyse en het formu-
leren van eisen die aan het elektronisch stemmen zouden moeten worden 
gesteld, alsmede te adviseren over de wijze waarop voor de verkiezingen 
kan worden vastgesteld dat aan de eisen wordt voldaan en over de wijze 
waarop de eisen onderhouden dienen te worden zodat het vertrouwen in 
het elektronisch stemmen kan blijven bestaan. 

De commissie wordt voorgezeten door de heer W.I.I. van Beek. Leden van 
de commissie zijn: 
a. Dhr. Mr. B.B. Schneiders (burgemeester van Haarlem en voorzitter 

Genootschap van burgemeesters) 
b. Dhr. Prof. Dr. A.J. van Eijk (hoogleraar TU-Delft Applied Ergonomics 

and Design) 
c. Dhr. Ir. R. Prins (directeur Fox-IT) 
d. Dhr. Dr. J-H. Hoepman (senior onderzoeker «veiligheid en privacy» 

TNO-Groningen) 
e. Dhr. Drs. A. Kamphuis (zelfstandig ITC-deskundige) 
f. Mevr. I. Ruiter (partner Management Centrum) 

1 I.v.m. een toevoeging van een verwijzing.
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g. Dhr. F. de Paauw (voorzitter Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad). 

Daarnaast zal de heer Prof. Mr. H.R.B.M. Kummeling, voorzitter van de 
Kiesraad als expert op het terrein van verkiezingen en het kiesrecht de 
commissie bijstaan en de vergaderingen van de commissie bijwonen. 

De commissie heeft de opdracht binnen 6 maanden haar advies uit te 
brengen, dat ik uiteraard zo snel mogelijk na ontvangst aan u zal doen 
toekomen. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk
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