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Workshop 'Internetstemmen, hoe verder?'

Locatie: SURFnet, Utrecht
Datum: Dinsdag 15 mei 2007, 9.30 tot 17.00 uur
Deelname: Gratis, na ontvangst van een bevestiging op uw aanmelding via:
http://event.surfnet.nYries_internetstemmen-.:15_meL2007.html

Tijdens de laatste Tweede Kamer-verkiezingen werd internetstemmen voor Nederlanders in het
buitenland ingezet. Volgend jaar zal internetstemmen worden toegepast voor zo'n 12 miljoen
kiesgerechtigden bij de landelijke waterschapsverkiezingen. In beide gevallen met gebruikmaking van
het internetstemsysteem Rijnland Internet Election System (RIES).

Centrale vraag tijdens de workshop zal zijn: Wat is de toekomst van internetstemmen? Met het
internetstemsysteem als referentiekader wordt geprobeerd, samen met de deelnemers de echte vragen
over internetstemmen voor de toekomst duidelijk te maken.

Sprekers zijn onder andere Albert Koers, emeritus hoogleraar ICT en Recht, Rop Gonggrijp van de
actiegroep 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' (Veiligheid en het kiesrecht), Simon Bouwman,
programma manager van Het Waterschapshuis (Basiseisen aan een verkiezingssysteem) en Piet
Maclaine Pont, ontwerper van RIES (Vertaling eisen in een stemsysteem).
Directeur Boudewijn Nederkoorn van SURFnet zal tijdens de workshop als dagvoorzitter de discussie
leiden om met de deelnemers te komen tot agendapunten voor de toekomst van internetstemmen.

RIES werd ontwikkeld door de waterschappen onder leiding van Simon Bouwman in samenwerking met
Piet Maclaine Pont (MuIIPon), Arnout Hannink (Magic Choice) en een team van SURFnet onder leiding
van Jan Meijer en Xander Jansen. Ontwerp, constructie en bouw van RIES zijn door een aantal
gerenommeerde partijen onderzocht en beoordeeld. Deze specialisten zijn tijdens de workshop
aanwezig om specifieke vragen te beantwoorden.

Aan de deelnemers wordt gevraagd voorafgaand aan de workshop vragen en/of stellingen bij de
voorzitter in te dienen. Dit kunt u doen tot uiterlijk maandag 14 mei via een e-mail aan
boudewijn. nederkoorn@surfnet.nl.

Wij hopen u te zien op de 15 mei tijdens de workshop 'Internetstemmen, hoe verder?'
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