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• Regelgeving niet onder Kieswet
• Nu Proyinciale verordeningen
• 2008 AlgemeneMaatregel van Bestuur

• UitVqeringdoor waterschappen zelf; niet cloor
gern~~nteh " . .

• Kiesraad niet bevoegd

Waterschapsverkiezingen
in perspectief

..~..
• :~ .Wat,uschaps,"u,:'

Aigemene eisen
waterschapsbestuur

• Veer 1994: verkiezingen via stemlokalen
.• Opkomst 4,- q9la

•• Vanaf 1995: verkiezingen per brief
• Opkomst naar minimaaI25o/a:

• Vanaf 1998: teename' kiesgerecbtigden
• Naast eigenarell.oek·~IIe'imven~rs

•Vanaf 1999meerdere stemlllethedf.ln
......... ',.;- .. :.:'...:...._...';,.....::.--'-,.,'

• In 2008 ruim 12,3 miijoen stemgerechtigden

• Meer gemak / service voor de kiezer

• Toegankeiijk
• Combineer stemmethoden
• Geen drempels

• Voldoen aan, regelgeving; rechtsgeldig~

verkiezingen .

• Gelijke eisen aan verschillende stemmethoden

Een generiek
verkiezingsmodel Eisen aan verkiezingen

(b~trouwbaar,v~rifleerba~.r)

(kandldaten en kieiers) .• '

(gehelm vstransparantl~).

• ProJ~cte-VOTE (rnt(;!rnet Based ~Iectronic Voting
SyStem)

• Ontwerpeisen
• Qrganisiltie

• Info:
.~

• Presgritatie

Hoofdindeling juridische eisen:
• Vrijheid (geen propagandaop stemsite) ,

• Gelijkheid
.GE!h~lmhouding

• Democratisch
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Ontwerpeisen
internetstemmen

•.~..
". Ware""""'··..,,· Ontwerpeisen (1)

• Authenticiteit
• Uniek
• Accuraat
} Integer
.~ntteJ<e,~g

• Robuust
• Verifieerbaar
• Stemgeheim.,· .

.• Vrijheid van stemmerl.
• Flexibel en schaalbaar
r~Gemak

'. Toegankelijk
• Certif!cering
• Transparant
• Kosteneffectief
• Uitslag hertelbaar

• Authenticiteit
• Aileen (geregistreerde) stemgerechtigden

kunnen stemmen

• Uniek
• 5tem wordt eenmaal geteld voor de uitslag

• Accuraat
• 5temmen worden correct opgeslagen

Bron: Athens'Universlty & e-VOTE project EC

Robuust
• Elestandtegen.$toringen en aanvallen

• Authentieke opslag
• Aantoonbare authentieke opslag stemgegevens

• Integer
• 5temmen kunnen nlet - ongemerkt - worden

veranderd, verwijderd of toegevoegd

.4..
··-:,':WI)/(USChBPSi'J':

• Stemgeheim
• Niemand kan achterhalen op wie iemand heeft

gestemd

• Vrijheid van sternmen
• 5temmen zonder dwang; kiezers moeten niet

klJnnen bewijzen hoeze hebben gestemd

Ontwerpeisen (3)

• Vei-ifieerbaar
• Controle of stemmen juist zijn geteld

..~.
-r:.-:Wstarsl:/laps;"hi'

Ontwerpeisen (2)

.~,

• .. ,:WaliJiSdapsr., '.~Ontwerpeisen (4)

• Flexibel en schaalbaar
• Eenvoudighergebruik en op grote schaal

toepasbaar

Ontwerpeisen (5)

Certificering
• Extern getest aan de hand van essentiEHe

criteria

• Gernak .
• Gebruikersvriendelijk; gebruiken met minimale

miFldelen en va~rdi9,heden

Toegankelijk
• Meer dan 99% van de internetters moet er

gebruik van kunnen maken; browsers, geen
cookies, geen Java applet, slechtzienden

• Tral'lsparant '.> .' .>\.> .
~Kiezer maeten hetgefJlproces ap hoofdlijnen

kunnen beQrijpen·· ..

• Kosten effectief
• Betaalbaar robuust systeem en tegen lage

kosten te hergebruiken .
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Eisen vertaald in
stemdienst

Inrichting van:
• Techniek
• Organisatie

• Procedures
• Rollen

• Uitvoerders (actoren)
• Controleurs (validatoren)

Rollen per processtap
t",.CI~ .\'.illd.:I~
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Bedankt voor uw aandacht

www.hetwaterschapshUis".nl

3




