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Basisvoorziening Internetstemmen, fase 1

Geachte

Tijdens de schriftelijke ronde van de stuurgroep PRIMA is op 30 november 2006

de PRIMA-claim "Basisvoorziening Internetstemmen, fase 1" gehonoreerd.

Er is ingestemd met een PRIMA-bijdrage voor 2006/2007 van € 900.000.-.

Hierbij verzoek ik u dat bedrag te committeren. De committeringsperiode loopt

van 1 december 2006 tot 1 juli 2007.
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DPR0647062

Bijlage(n)

Projectnummer

PR060I7

Geachte

Onderwerp

Basisvoorziening intemetstemmen, eerste fase

EUR 1.008.000
EUR 580.000
KUR 1.588.000

In vervoig op uw aanvraag die ik ontving op 16 november 2006, waarin u een bijdrage vraagt VI

bovengenoemd project, bericht ik u als voIgt.

Bijdrage
In het kadcr van mijn belcid gericht op het benuttcn van ICT-tocpassingen ga ik akkoord met m
verzoek en zeg u hierbij een bijdrage toe van maximaai EUR 900.000 inc1usief omzetbelasting'
de uitvoering van het projectpian waarvoor u de bijdrage hebt aangevraagd.

Het project dient te worden uitgevoerd in de pC110de van 1 december 2006 tot en met 30 juni 20

Het bedrag van de bijdrage zal 56,58% van de projectkosten bedragen, met dien verstande dat,
indien ter zake van de projectkosten of een deel daarvan reeds uit anderen hoofde vanwege een
bestuursorgaan of de Commissie van de Europese Gemeenschappen bijdrage is verstrekt,
slechts een zodanig bijdrage wordt verstrekt, dat het totale bedrag aan bijdragen niet meer bedr(
dan 100 % van de proj ectkosten.

Projectkosten
De volgende, rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten, gemaakt in de voomoemde per
en die betaald zijn binnen 3 maanden na voomoemde periode, worden door mij van toepassing
geacht als projectkosten:

.. kosten van aanschafvan machines en apparatuur, gebaseerd op historische aanschafprijzen:
'" kosten van verbruikte materiaien en hulpmiddeIen, gebaseerd op historische aanschafprijze
111 kosten verschuldigd aan del'den voor ingehuurde diensten.

Met inachtneming van het hierboven gestelde raam ik op grond van uw projectplan en begrotin
de projectkosten voor dit project op:
111 Ontwerp en architectuur basisvoorziening intemetstemmcn
... Projectkosten
.. Totaal projectkosten
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Wijzigingen
U dient voor elke wijziging in de aard of de uitvoering van het projectplan mijri voorafgaande
schriftelijke toestemming te vragen.

Eindrapportage en vaststelling
Uiterlijk binnen 13 weken na de in deze beschikking genoemde einddatum dient u bij mij schrif1
een verzoek om vaststelling in. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van:
.. cen eindrapport in een oplage van 2 exemplaren, 1 in schriftelijke en 1 in digitale vorm,

waarin verloop en eindresultaten van het project zijn vastgelegd;
• een gespecificeerde opgave van aUe rechtstreeks aan het project toe te rekenen werkelijk gel

en betaalde projectkosten, opgesteld conform de door u ingediende begrating en onderteken
akkoord door hoofd FEZ van uw Ministerie.

8 Indien zinnig en relevant, maakt u bij promotieactiviteiten melding van het feit dat het proje
(mede) is gefinancierd uit het Programma Implementatie Agenda ICT-Beleid (pRIMA).

De beschikking tot vaststeUing zal ik geven binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag daB
dan weI nadat de voor het indienen ervan geldende termijn is verstreken. Indien de beschikking
binnen 13 weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een redelijke
termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden.

Algemeen
De inrichting van uw projectadminislratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de door u
ingediende begroting en daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks
aan het project toe te rekenen kosten kunnen worden afgelezen.

U bent verplicht, op verzoek van de Minister, inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang (
resultaten van het project. Tevens bent u verplicht, op verzoek van de Minister, uw medewerkin
verlenen aan een evaluatie van het beleid op grond waarvan deze bijdrage is verstrekt.

De bijdrage voor het project zal worden gestort op uw rekeningnummer 19.23.23.237 bij
de Rabo Bank ten name van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wilt u bij correspondentie het projectnummer uit het briefhoofd opnemen. Uw contactpersoon
voor het project is

Ten slotte wens ik u veel succes met de uitvoering van het project.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

Maniger Bedrijfsprojecten

~m
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Verlenging committeringsperiode
basisvoorziening intemetstemmen(PR06017)

Geachte

Op 19 december 2006 heeft u ons ge'informeerd over de toezegging van

€ 900.000,- voor het project Basisvoorziening Internetstemmen. Dit project zou

lopen van 1 december 2006 tot 30 juni 2007. Gezien de ontwikkelingen random

de kabinetsformatie en de financi~le gevolgen daarvan wil ik u verzoeken de

committeringsperiode te verlengen tot 31 december 2007.

Met vriendelijke groet,

DED1~ INNOVATIE EN INFORMATIE BELEtD OPENaARE SECTOR
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Datum

2,1 JUNI 2007
Contactpersoon Kenmerk

DPR0764667

Bijlage(n)

Projectnummer

PR06017
Onderwerp

Basisvoorziening intemetstemmen, eerste fase

Geachte heer van Zon,

In uw brief van 6 juni 2007 verzoekt u de cinddatum van bovengenoemd project te verschuiven
31 december 2007. Ik ga akko()rd met deze wijziging van einddatum.

Dit bctckcnt dat aUe kosten die worden gemaakt na 31 december 2007 niet voor subsidic in
aanmerking komen.

Dc Minister van Ecoppmische Zuken,
namens deze:,

Bedrijfsprojecten High Tech Systemen en Materialen
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