
 
 
 
 
 
 
Aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
Postbus 20061 
2500 EB ‘s-Gravenhage 
 
 
 
 
Leiden, 5 oktober 2006 
Betreft: buitenlandse waarnemers bij verkiezingen 

 
 
 
Zeer geachte heer Bot, 
 
Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) vraagt uw aandacht 
voor het volgende. 
 
Bij wet van 2 juli 1997 is aan de Kieswet een bepaling toegevoegd die het mogelijk 
maakt dat de Minister van Buitenlandse Zaken ter uitvoering van een verdrag of een 
internationale afspraak personen toelaat die als waarnemer getuige mogen zijn van het 
verloop van verkiezingen (artikel J 39 Kieswet). Buitenlandse waarneming bij 
verkiezingen vindt zijn grondslag in paragraaf 8 van het Document of the Copenhagen 
Meeting of the Conference on the Human Dimension of the Conference on Security and 
Cooperation in Europe, aanvaard door de deelnemende staten in 1990. Een belangrijk 
doel van de buitenlandse waarneming is, aldus het Slotdocument, het verkiezingsproces 
in de staten waar verkiezingen plaats vinden te versterken. Daarnaast kan de uitnodiging 
aan buitenlandse waarnemers een grote stimulans betekenen voor de 
democratiseringsprocessen in het land van herkomst van de betrokkenen. 
 
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 6 mei 1998 is een aantal buitenlandse 
waarnemers, op uitnodiging van de Nederlandse regering, aanwezig geweest. Het 
NJCM heeft vastgesteld dat bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei 2002 als ook 
bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 januari 2003 geen buitenlandse waarnemers 
aanwezig waren.  
 
Het NJCM acht het van groot belang dat u uitvoering geeft aan de in internationaal 
verband overeengekomen afspraken en dat bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 
november 2006, net als in 1998, buitenlandse waarnemers worden uitgenodigd.  
 
Bovendien is er aan aantal andere redenen waarom buitenlandse waarneming bij deze 
verkiezingen bijzonder opportuun zou zijn. In de eerste plaats wordt hiermee de 
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transparantie van het proces bevorderd. Daarnaast kan de aanwezigheid van 
buitenlandse waarnemers uit recent tot de Europese Unie toegetreden lidstaten en 
kandidaat-lidstaten tot nieuwe inzichten met betrekking tot de organisatie van 
verkiezingen leiden, vooral op het gebied van het gebruik van stemcomputers. Ook 
kunnen ervaringen worden gedeeld met betrekking tot het optimaliseren van speciale 
voorzieningen in elektronische stemmachines voor gehandicapte kiezers, zoals een voor 
visueel gehandicapten aangepaste stemmachine.   
 
Het NJCM verzoekt u dan ook voor de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer 
buitenlandse waarnemers te laten uitnodigen. 
 
Een brief met een zelfde inhoud is gestuurd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en aan de Kiesraad.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Mr. O.P.G. Vos 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
C.c: de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer, de Vaste 
Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer 
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