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Datum Uw kenmerk

2juni 2008

Onderwerp

DQcl!,lme!1tatie vQo>r.£ie!1irl1J) i!1tel"oetstemmem

Geachte mevrouw Huizinga-I-Ieringa,

Registratienummer

08-782

Namens de dagelijks besturen van de waterschappen breng Ik u in kennis van het voornemen van
de waterschappen de kiezer tijdens de waterschapsverkiezingen 2008 in de gelegenheid te stellen
zijn stem uit te brengen met behulp van internet. Een kiezer kan dan tijdens de

waterschapsverkiezingen in november 2008 per post of via internet zijn stem uitbrengen.

In navolging van artikel 5{ onderdeel a. van de Regeling Waterschapsverkiezingen Z008{ doe ik u

namens de dagelijks besturen van de waterschappen documenten toekomen over de voorziening
internetstemmen. De documenten bevatten een beschrijving van het ontwerp en de werking van

de voorziening, de procedures en organisatie, beveiliging en uitgevoerde testen. De documenten

zijn opgeslagen op bijgevoegde cd-rom,

Aan de instelling die de Minister adviseert over de beoordeling van de overgelegde documenten en
van de voorziening, Fox-IT te Delft, zijn de documenten conform afspraak toegezonden om het
onderzoek zo snel mogelijk te kunnen laten starten.

De in bijlage 1 opgesomde documenten worden uiterlijk 24 juni Z008 in de meest actuele vorrn
openbaar gemaakt en gepubliceerd op de vvebsite www.openries.nl. Per gelijke datum zullen oak
de broncodes van de voorziening internetstemmen en van de applicaties voor de berekening van

de uitslag en de zetelverdeling openbaar en open source worden gemaakt op voornoemde
website.

Postadres

Posthus 130

1135 ZK Edam

Bezoekadrus

Schepenmakersdijx 16

1135 AG Edam

Te,efoon: 0299 391100

fax: 0299 391101

e-mail.info@hetwalerschapshuis.nl

www.hetwalerschapshUls.nl
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Het Waterschapshuis zal namens de dagelijks besturen Fox-IT in kennis stellen van de opzet van

voorgenomen onderzoeken en testen en stelt Fox-IT in de gelegenheid om in juni 2008 bij de

uitvoering van testen aanwezig te zijn en zelf de voorziening internetstemmen te inspecteren en te
testen.

Met vnendelijke groet,

J.W.A. van Enst,
directeur.
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Documentatie RIES SURFnet v. 1.0 Documentatie RIES SURFnet v1.0-dennitief.pdf !

Documentatie RIES applicatie v. 1.1 Documentatie RIESapplicatie Vi 10.pdf 1

Sojlage 1~ over:dcht van openbaar te maken documenten
.~---

1----'-:_~~-'~_-_Z_0_0_8_:_A_b_br._e_v_ia_t_io..n.._s_a_n_d._d.__e:::_it_iO:~ Y. RIES_abbrev_20071207_v605.pdf l
RIES-Z008: Design information for evaluation RIES_design_info_v092.pdf I
purposes Y. 0.92 I
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1I RIES-2008: Portalbeschrijving v. 0.6 _. RIES 2008 Portal beschrijving v.Q_6-.-'-.p_d_f__
RIES-2008: WV STUF Y. 1.2 RIES WVSTUF 1.2.pdf _., 1
RIES-2008: Bijlagen bij W~.~T~-'= v.'l,4 Bijlagen_RIES WVSTUF 1 4:~. ~

Document locatie op cd··rom:
\ Documenten voor ministeriele regeling, artikel 5, i
I onderdeel a\Documenten verzonden naar Fox- I
I~~~~~_~~_~__~~_ ....w ••••_.__._+-IT_\,-O-,-p_e_n_b_aa_r_t_e_m~a_ke_n_d_oc_u_m_en_t_e_n-,-\ ~
I Administratieve Organisatie AO 0.4\ I

Waterschapsverklezingen Z008 "'-"'---r-~-~~--~-~----"-~~~~-I
Beschrijving Functioneel antwerp RIES v. 0.1 Conceptversie Beschrijving RIES 0 l.pdf I
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