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• Ervaringen en resultaten 2004 en
2006

• Doelstellingen en waarborgen

• De visie van de kiezer
• Controleerbare verkiezingen

• Demonstratie

Waterschapsverkiezingen
2004 met RIES

w~t~r~,".pS

Tweede Kamer verkiezing ft
2006 met RIES "-,

2008

Rijnland Internet Election System
(RIES)

• 32% van de stemmers gebruikte het

• 86% positieve terugkoppeling en nul
negatief

• Foutloze werking en uitvoering

• Volledige validatie door
onafhankelijke partijen

Kiezen op Afstand (KOA);
Nederlanders in het buitenland

• 63% van de stemmers gebruikte het
(2004: 33%)

• 96% positieve terugkoppeling
• Foutloze werking en uitvoering
• Volledige validatie door en

stemcontrole bij onafhankelijke partij

Een kiezer aan het woord Aanleiding f~-"
2008

RTL nieuw5 18 november 2006

• Doelstellingen waterschappen voor
verkiezingen
Optimale combinatie van:

1.Maximale toegankelijkheid
2.Maximale gebruikersvriendelijkheid

(service)
3.Laagst mogelijke kosten
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Project
Internetstemmen Burger wil via internet

stemmen
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©Ith.ka 2004 roonlln,"• 2003: start
• 2004: 2,2 miljoen kiezers Rijnland en

De Dommel
'r-" .}Y• 2005: Good Practice label

Europese Commissie
• 2006: Public Sector Award

Verenigde Naties
• 2006: Tweede Kamer verkiezing; RIES-KOA
• 2008: 12 miljoen kiezers per post en internet

Perspectief
waterschapsbestuur

Ontwerpeisen
internetstemmen

• Volledig transparant en verifieerbaar voor
kiezers en onafhankelijke deskundigen

• Combineer stemmethoden: post en
internet gelijktijdig aanbieden

• Verhoog de gebruikersvriendelijkheid voor
visueel gehandicapten

• Verbeter de verwerking van de stemmen

• Authenticiteit
• Uniek
• Accuraat
• Integer
• Verifieerbaar
• Authentieke opslag

• Robuust
• Stemgeheim

• Vrijheid van stemmen
• Flexibel en schaalbaar

• Gemak
• Toegankelijk
• Certificering
• Transparant
• Kosten effectief
• Uitslag hertelbaar

Bron: Athens university & E-vote project EC

Evaluaties in 2004 Evaluaties en testen in
2006 door BZK

• Beveiliging en stemgeheim:

Cryptomathic (OK)

• Gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid:

TNO Technische Menskunde, Ithaka en
Burger@overheid

• Client, server en netwerk

Radboud Universiteit, Madison Ghurka

• Functionele testen
• Performance testen
• Penetratietest
• Broncode onderzoek
• Accessibility test
• Browser compatibility test
• Beheertesten
• Integrale ketentest
• Usability-test
• Schouw
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Perspectief van de
kiezer

• Stemcontrole: zeer belangrijk
- 70% van de stemmers vindt de mogelijkheid

om te verifieren of zijn stem is geteld zeer
belangrijk

• Geen aanpassingen thuis PC
• Voldoet aan de formele criteria voor

verkiezingen

Behoefte kiezer:comfQ!j; en transparantie

Stemcontrole nodig?
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Stemcontrole na
verkiezing

,','el!'t"OQ>\;>±t
:.%

Gebruik van stemcontrole

Bewaargedrag
stembevestiging

Oordeel aspecten
internetstemmen
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Onafhankelijke controle
door Radboud Universiteit
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Onafhankelijke
hertelling/uitslag
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Onafhankelijke ithertelling/uitslag
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Onafhankelijke
stemcontrole

Onafhankelijke
stemcontrole
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Waardering manier van
stemmen
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[~_z_e.~r._'positiefm enigszins positief. neutraal if e~~9.:=!~~~~~ ..n~9a~ief. zeer negali(j

86% (!) is positief tot zeer positief over internetstemmen

• Extra informatie en interactie door
25% van de kiezers gebruikt

Stemmers over
internetstemmen

• 'Bespaart tijd'

• 'Anders, had ik niet
gestemd'

• 'Kan stemmen wanneer
het mij uitkomt'

• 'Hoef het huis niet uit'

• '5nel en makkelijk'

Percentages
in 2004

.Internetstemmen:
• Poststemmen:

32%
68%
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Percentages
in 2008? Conclusies internetste mmen

met RIES

• Indien 50% internetstemmen bij
30% opkomst:
besparing ten minste 1,5 miljoen
euro

• Internetstemmen:
• Poststemmen:

68%7
32%7

• Burger stemt graag via internet
• Betrouwbaar en veilig systeem en

betrouwbare uitslag door
stemcontrole

• Meerderheid wil snel kunnen
stemmen; 25% wil extra informatie
en interactie

Nieuwe horizon Organiseren voor 2008

Internetverkiezingen 2004

• 2 niet gelijktijdige pilots

• 2,2 miljoen stemgerechtigden
Waterschapsverkiezingen 2008

• 12 miljoen stemgerechtigden

• 26 waterschappen/stembureaus

• 1 stemperiode

• 1 campagne
• 1 soortgelijk verkiezingspakket
• 2 stemmethoden:post en internet

• Miljoenen stemmen kunnen verwerken

• Aanvallen weren en kunnen doorstaan

• Centraal de "stembureaus" van dienst zijn

• Decentrale zittingen van stembureaus voor PV
stemopneming

• Investeren in techniek, procedures en mensen

• Veel breder dan internetstemmen; investeren
in volledige verkiezingsproces; anna 2007 van
groot belang

Voorbeeld van stemmen via
internet

Bedankt voor uw aandacht

Simon Bouwman

Programmamanager Het Waterschapshuis

www.hetwaterschapshuis.nl

6



I
i
1-

~\."·7,,,;:"t-,.-,;
"''''.:X'~ ~l

NJ:",,,,, '<'"'' '''') ",::.",.: .. U~,· "·9 "":~'V'~

'h c~ ','rj". ""'~" ;,;"" (.;"~"~~ .>; ". r'."~':'

7



Kell<e ~1~U1

i"~IUl;1 'I:~l'"n,a,.d

I);> ;;1.- ".~,~r:"', >;·s,":" :;",. ,'! "" ;l,~" ,.;~" ~:;':; ":·f,yt"~\-'

:;r,d "'·"~~~~'N'·.~,,,:,, .~'1·": ·,-·-k :;1."'<'

<)~,,~~p-,

",",",,;I;i~

O"I"H~"'

M'·•• i,,!-:"~ H~Jtdljk diWk voor uw tleelU<lIl1i~ ilao de '\I(lrkiezlng.

8


