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«Elektronisch stemmen
is niet betrouwbaar»
BRUSSEL Zowat de helft
van de Belgen brengt in
juni bij de Europese, ge-
meenschaps- en ge-
westverkiezingen via
elektronische weg zijn
stem uit. De Brusselse
vereniging Pour EVA
heeft twijfels bij de ge-
loofwaardigheid van die
elektronische stem.

«Elektronisch stemmen is on-
betrouwbaar», zegt David
Glaude van Pour EVA, kort
voor Pour une Éthique du Vote
Electronique et du Vote Auto-
matisé. Bij de parlementsver-
kiezingen vorig jaar doken in
verschillende gemeenten pro-
blemen op. In Schaarbeek
haalde een kandidaat zelfs
meer stemmen dan zijn lijst.
In Waarschoot, waar met het
systeem ‘ticketing’ -elke stem
werd er door de computer op-
geslagen én op papier afge-
drukt- werd geëxperimen-
teerd, stemden de resultaten
van de computer niet overeen
met de handtelling van de af-
gedrukte stemmen. Nochtans
moest het project de goede
werking van de machines in
de verf zetten. De door de
computer gegenereerde resul-
taten werden uiteindelijk aan-
vaard. Elders sloegen de verou-
derde stemmachines op hol.
Pour EVA stelt zich vragen bij
die opvallende onregelmatig-
heden. Woordvoerder Glaude
vreest dat heel wat kleinere
fouten door de mazen van het

net zijn geglipt. Toekomstige
systemen waarbij de elektro-
nische identiteitskaart in het
stembureau wordt geïnte-
greerd, ziet hij helemaal niet
zitten. «Wat gebeurt dan met
de anonieme stem?» Hij ergert
zich ook aan het feit dat de
elektronische stemmen niet
door een mens kunnen her-
teld worden. Bij het ‘ticke-
ting’-experiment was dat wel
het geval, met de gekende ge-
volgen. Het project wordt
door Binnenlandse Zaken op-
gedoekt. Glaude is wel te vin-
den voor het scannen van de
papieren stembiljetten. Dat le-
vert ook een tijdswinst op en
garandeert de mogelijkheid
tot hertelling bij betwistin-
gen.
In Vlaanderen is elektronisch
stemmen algemeen aanvaard.
De helft van de Vlamingen
hanteert dan ook de elektroni-
sche kiespen. In Wallonië is
enkel de liberale MR voorstan-
der van de e-stem. Vanwege de
hoge kosten kiezen de meeste
Waalse gemeenten voor het
traditionele stembiljet en het
rode potlood.
De federale regering blijft ge-
loven in stemmen met de
computer. Het aantal plaatsen
wordt voor de komende ver-
kiezingen echter niet uitge-
breid. ‘Ticketing’ wordt wel af-
geschaft.
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