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1. Algemene Samenvatting 

 1.1  Reikwijdte van de Studie 
De Federale en Gewestelijke Overheid gelastten een onafhankelijke vergelijkende studie 
naar de buitenlandse verkiezingssystemen. Daarbij dienden ook de vereisten te worden 
gedefinieerd voor de stemsystemen die voor de verkiezingen van 2009 en later in België 
zullen worden gebruikt. De onafhankelijke studie werd uitgevoerd door een 
Studieconsortium bestaande uit de volgende universiteiten: Katholieke Universiteit 
Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Université Catholique de Louvain, 
Université de Liège, Université Libre de Bruxelles en Vrije Universiteit Brussel. 
De Studie bestaat uit twee delen. Het eerste deel beoogt alle aspecten van de huidige 
stand van zaken van elektronische en Internet stemsystemen in kaart te brengen. Deze 
stand van zaken wordt samengevat in een tabel die per land het gebruikte systeem, het 
aantal kandidaat-kiezers, het kiessysteem, de voor- en nadelen en de kostprijs van het 
systeem vermeldt. Anderzijds evalueert het eerste deel ook alle aspecten van het 
Belgische kiessysteem, met inbegrip van het optisch lezen van de stembiljetten, het 
partieel elektronisch stemmen en de traditionele stemsystemen.  
Deel twee van de Studie heeft tot doel suggesties over de technische en specifieke 
vereisten te formuleren; dit verslag moet zodanig zijn gedetailleerd dat het als technische 
bijlage bij het bestek voor het stemsysteem voor de verkiezingen van 2009 en later kan 
worden gevoegd. Het systeem dat in het tweede deel van de Studie wordt voorgesteld, 
moet verenigbaar zijn met de Belgische en Regionale kiessystemen. 
Het verslag van het eerste deel van de Studie werd op 15 april 2007 formeel aan de 
Regeringen overhandigd. De overhandiging van deel twee is gepland voor 1 september 
2007. 

 1.2  Vijf Studieaspecten 
De volgende aspecten van elektronische stemsystemen worden in vijf hoofdstukken 
uiteengezet. De hoofdstukken Erreur ! Source du renvoi introuvable.totErreur ! 
Source du renvoi introuvable. gaan respectievelijk in op de politieke en 
maatschappelijke aspecten, de aspecten met betrekking tot het gebruik en de 
toegankelijkheid, de technische aspecten, de juridische aspecten en de organisatorische 
aspecten van elektronische stemsystemen (eVoting systemen). 
De Vrije Universiteit Brussel coördineerde hoofdstuk Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.terwijl de Université Catholique de Louvain hoofdstuk Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.voor haar rekening nam. De coördinatie van de overige hoofdstukken 
was voor rekening van de Katholieke Universiteit Leuven. 

 1.3  Samenvatting 
Hoewel alle landen goed vertrouwd zijn met het stemmen op papier, is het tellen van de 
traditioneel uitgebracht stemmen een bijzonder tijdrovende en omslachtige activiteit. De 
stembiljetten moeten naar de telbureaus worden overgebracht om vervolgens met de hand 
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te worden gesorteerd. Voor eenvoudige kiesstelsels (zoals het eennamig 
meerderheidsstelsel) is dit nog een betrekkelijk eenvoudige opgave. Anders is het gesteld 
bij meer complexe kiesstelsels (zoals bij voorkeurstemmen of bij enkelvoudig 
overdraagbare stemmen) waarvoor de omschakeling van het manueel stemmen op het 
tellen van de digitale stemdragers een aanzienlijke verbetering betekent. Hoewel er geen 
enkele objectieve reden bestaat om het tellen van de stemmen tegen een versneld tempo 
af te werken – de daaropvolgende regeringsvorming neemt vaak weken of maanden in 
beslag – is de snelheid waarmee de stemmen worden geteld precies de stuwende kracht 
achter de elektronische stemmechanismen. Al vrij snel na het sluiten van de deuren van 
de stembureaus zijn de eerste verkiezingsresultaten beschikbaar. Niet alleen vergt het 
sorteren van stembiljetten enorm veel mankracht, maar bovendien neemt ook de kans op 
vergissingen bij het manueel tellen sterk toe. De kans dat er zich fouten bij elektronisch 
uitgebrachte en getelde stemmen voordoen, ligt een heel stuk lager. Dat kiezers zich bij 
het uitbrengen van hun stem in meer complexe kiesstelsels zouden vergissen, is bijzonder 
reëel. Ongeldig uitgebrachte stemmen kunnen niet worden geteld. Het gebruik van een 
elektronische stemapplicatie kan de kiezer door de verschillende stappen van het proces 
leiden, waardoor de kans op ongeldig uitgebrachte stemmen tot nul wordt herleid. 
Hoewel de opkomst bij elektronische stemsystemen in landen zonder stemplicht niet 
gevoelig hoger ligt, zorgt de invoering ervan voor een drastische daling van het aantal 
ongeldig uitgebrachte stemmen. 
Volgens de definitie van de Aanbeveling van het Comité van Ministers aan de lidstaten 
over de juridische, operationele en technische normen voor eVoting van 30 september 
2004 heeft elektronisch stemmen betrekking op verkiezingen of referenda waarbij, 
minstens bij het uitbrengen van de stemmen, gebruik wordt gemaakt van elektronische 
middelen. Het gaat hier met andere woorden niet enkel om stemmen via het Internet, 
maar ook over het gebruik van elektronische stemmachines, het zogenaamde stemmen 
vanuit een stembureau. In beide gevallen moet de kiezer zijn stem elektronisch 
uitbrengen; dat kan via een elektronische stembus of door het uitbrengen van zijn stem 
via het Internet. We merken op dat het uitbrengen van stemmen via het Internet twee 
verschillende modaliteiten omvat. Internetstemmen kan worden beschouwd als een stelsel 
van stemmen op afstand waarbij de kiezer zijn stem buiten het stembureau uitbrengt. Dit 
systeem werd in Estland ingevoerd en wordt getest in Zwitserland, Nederland en 
Frankrijk. Deze landen erkennen het stemmen via internet doorgaans als “stemmen per 
briefwisseling”. In het andere geval kunnen de kiezers hun stem uitbrengen via een 
Internet stemsysteem dat uitsluitend via specifieke toegangspunten binnen de stemlokalen 
kan worden gebruikt. Bij dit systeem rijst dezelfde bekommernis als bij het stemmen 
vanuit een stembureau. Deze werkwijze wordt op grote schaal toegepast in België, 
Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten en in mindere mate in Frankrijk. In Ierland 
bevindt dit systeem zich nog in de testfase. 
De voordelen die het elektronisch stemmen worden toegedicht, zijn: een lager prijskaartje 
verbonden met de verkiezingen, meer accurate resultaten, minder ongeldige stemmen, 
versnelde telprocedure, een modernisering van het electoraal systeem, de kiezers 
beschikken over meer tijd om hun stem uit te brengen, en een verhoogde opkomst. Het 
gebruik van nieuwe technologieën binnen het democratische stemproces bij openbare 
verkiezingen mag echter geen afbreuk doen aan de voorzorgen die met een 
stemprocedure moeten gepaard gaan en die een voorwaarde vormen voor hun legitimiteit. 
Deze verplichte voorzorgen streven twee belangrijke beginselen na: niet-discriminatie en 
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de eerbiediging van democratische verkiezingen. Dit betekent dat alle kiezers gelijk 
moeten worden behandeld. M.a.w. de kiezers moeten hun stem geheim kunnen 
uitbrengen. Na het uitbrengen van de stem moet de link tussen de stemmer en de stem 
worden verbroken. één persoon heeft recht op slechts één enkele stem. De stembus moet 
een betrouwbare en gewaarborgde weergave geven van de voorkeur van de kiezer. Tot 
slot moet het integrale stemproces transparant zijn, en dus controleerbaar en open voor 
onafhankelijke audits. 
De mogelijkheid voor het gebruik van elektronische stemmachines is niet nieuw. Tal van 
rechtssystemen opteerden in een steeds groter aantal gemeenten (België, de Verenigde 
Staten, Nederland en Duitsland) geleidelijk voor hun invoering. Deze landen verwierven 
erg waardevolle ervaring met elektronisch stemmen. 
Centraal binnen de debatten over de legitimiteit en aanvaarding van elektronisch 
stemmen staat het probleem van de transparantie. Doordat burgers – of een selecte groep 
van burgerbewegingen – niet precies begrijpen hoe de elektronische stemsystemen 
werken, is het vertrouwen in dergelijke systemen ver zoek. Na het uitbrengen van de 
stem, wordt de keuze van de kiezer in het systeem ingebracht en verwerkt volgens een 
procedure die niet alle burgers begrijpen. Er werden heel strikte verordeningen 
uitgevaardigd die het vertrouwen van de kiezer in het systeem moeten aanscherpen. Deze 
verordeningen garanderen dat de machines de fundamentele verkiezingsprincipes 
eerbiedigen. Toch rijst er bij sommige leden van de burgermaatschappij binnen deze 
landen scherpe kritiek op de transparantie en de veiligheid van dergelijke processen. Zo 
werd het gebruik van elektronische systemen bijvoorbeeld voor de Duitse Justitie 
aangevochten. De eisers hekelden het gebrek aan transparantie bij de opslag van de 
stemmen in het systeem en vochten de onmogelijkheid van een eventuele hertelling van 
de stemmen aan, omdat de erkende Nedap machines geen enkel spoor op papier 
achterlaten. Meer nog, in 2006 stelden Nederlandse onderzoekers een aantal 
tekortkomingen vast in de Nedap/Groenendaal ES3B stemmachines die in Frankrijk, 
Duitsland en Nederland werden gebruikt. In diezelfde lijn telden de stemmachines die 
tijdens de verkiezingen van juni 2003 in de gemeente Schaarbeek werden gebruikt, 4096 
stemmen meer dan het totale aantal geregistreerde stemgerechtigden. Deze ervaringen 
wierpen een schaduw over de betrouwbaarheid waarop deze systemen aanspraak 
maakten. 
Zoals dit voor alle computertoepassingen (en zeker voor het Internet) het geval is, zijn 
sommige burgers beter uitgerust dan anderen. De invoering van stemmen via Internet 
vanuit de woonomgeving, zou burgers met een eigen internetaansluiting thuis aanzienlijk 
bevoordelen. Sommigen zouden hun stem op een voor hen geschikt ogenblik kunnen 
uitbrengen, terwijl dat voor de anderen niet zou gelden. Bij het gebruik van computers 
voor het uitbrengen van stemmen, kan men immers niet om de digitale kloof heen. 
Sommige kiezers zijn nu eenmaal beter vertrouwd met dergelijke machines dan anderen. 
Niettemin werden elektronische stemmechanismen de afgelopen jaren in tal van landen 
als alternatief voor de traditionele stemprocedure ingevoerd. Estland nam het stemmen op 
afstand via het internet duurzaam in haar kiesstelsel op . Voor de echtverklaring grijpt de 
Estse overheid terug naar de nationale eID, terwijl het beveiligde online banksysteem de 
vereiste beveiliging moet garanderen. De eerste nationale verkiezingen waarbij stemmen 
via het Internet konden worden uitgebracht, vonden plaats in maart 2007. Dit experiment 
verliep zonder noemenswaardige incidenten. Ook Zwitserland, Nederland en Frankrijk 
experimenteerden met de ontwikkeling van betrouwbare procedures voor het stemmen 
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via Internet. Al deze inspanningen zijn gericht op een hogere opkomst van de kiezers en 
zijn normaal gezien als nieuwe vorm van “stemmen per briefwisseling” in de wetgeving 
bepaald. Het voorbeeld van Estland is dan weer enigszins bijzonder. Het stemmen via 
Internet geldt hier als een alternatieve geavanceerde stemmethode. De stem die via het 
Internet kan worden uitgebracht, kan immers naar believen worden gewijzigd. Anderzijds 
blijft ook de traditionele stemmogelijkheid bestaan. Alleen de laatst uitgebrachte stem 
wordt in aanmerking genomen. De mogelijkheid om de uitgebrachte stem nog te 
wijzigen, werd beschouwd als een eerste vereiste voor het stemmen via het internet. Dit 
garandeert de vrijheid van stemmen en biedt de kiezer meer mogelijkheid om na te 
denken en dus een meer doordachte beslissing te treffen. De kiezer hoeft zijn 
uiteindelijke keuze niet binnen de korte tijdspanne in het stemlokaal te maken, maar 
krijgt meer tijd om de betekenis en de effecten van de stem die hij wil uitbrengen te 
overdenken en te evalueren. In sommige gevallen laat het systeem zelfs toe dat de kiezer 
voor “sluitingstijd” nog zijn mening kan herzien. Het gebruik van het internet kan de 
kwaliteit van de uitgebrachte stem inderdaad verbeteren. Het internet vormt een 
hedendaagse kostbare bron van informatie. Online gaan om een stem uit te brengen, kan 
de kiezer er immers toe aanzetten om op het internet eerst op zoek te gaan naar 
beschikbare informatie. Zowel partijen als kandidaten maken handig gebruik van het 
internet om zich aan de kiezer voor te stellen. Heel wat landen beschikken over 
interactieve middelen waarmee de kiezer zijn plaats binnen het partijpolitieke landschap 
kan nagaan (Stemwijzer, Stemtest, Stemadvies…). 
De Raad van Europa keurde in 2004 de eerste internationale normen voor “eEnabled 
voting” goed (elektronisch stemmen). Bedoeling van de juridische normen bestaat erin de 
beginselen van de bestaande verkiezingsinstrumenten van de Raad van Europa en van 
andere internationale verkiezingsinstrumenten toe te passen op elektronisch stemmen. De 
Aanbeveling rond de juridische, operationele en technische normen voor elektronisch 
stemmen bepaalt dat “het stemrecht een van de voornaamste grondslagen van democratie 
vormt en dat de procedures van elektronische stemsystemen bijgevolg moeten voldoen 
aan de principes van democratische verkiezingen en referenda”. Hiermee beschikken de 
landen die een procedure voor elektronisch stemmen willen invoeren over een 
referentiekader om hun wetgeving aan te passen. 
Zoals hiervoor reeds aangestipt, moeten de elektronische stemsystemen tegemoet komen 
aan de principes van niet-discriminatie en van democratische verkiezingen.  
Hoewel er in het verleden heel wat inspanningen werden geleverd om de toegang tot het 
stemproces voor benadeelde te organiseren en er ook diepgaande studie werd verricht, 
blijven er tot op heden nog 3 belangrijke kwesties bestaan: in het verleden volstond het 
dat een gehandicapte kiezer zich liet begeleiden door een derde (niet-gehandicapte) 
persoon. Tegenwoordig willen steeds meer gehandicapten hun stem volledig 
onafhankelijk uitbrengen. Niettemin beschikt men over bijzonder weinig ervaring met 
stemmachines, en over nog minder ervaring met het stemmen via het Internet door 
gehandicapten.. Op dit vlak zal men dus moeten vertrouwen op bestaande en toekomstige 
normen inzake computergebruik die door groeperingen zoals het World Wide Web 
consortium, ISO en ETSI worden ontwikkeld. Tot slot zullen de stemmachines via 
openbare aanbestedingen moeten worden aangekocht. De Europese Commissie bezorgde 
de Europese organen van normalisering (ETSI, CEN & CENELEC) een Mandaat (#376) 
voor het opstellen van een lijst met vereisten inzake toegankelijkheid die bij alle 
documenten van openbare inschrijvingen zal worden gevoegd. Daarmee zal de 
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toegankelijkheid in de toekomst uitgroeien tot een volwaardig criterium van de 
aanbesteding. 
Het non-discriminatieprincipe impliceert dat iedere kandidaat-kiezer aan het stemproces 
kan deelnemen en dat niemand – rechtstreeks noch onrechtstreeks - kan worden 
uitgesloten of gediscrimineerd. Op die wijze moet de electorale procedure garanderen dat 
iedere kiezer gelijk wordt behandeld en dezelfde mogelijkheden krijgt om zijn stem uit te 
brengen. In deze optiek werd de kieswet voorzien van een aantal specifieke bepalingen 
die gehandicapte, zieke en oudere personen moeten toelaten hun stem uit te brengen. 
Opdat ook die mensen zouden kunnen stemmen, wordt vaak teruggegrepen naar mobiele 
stemlokalen. Ook voor mensen die wegens afwezigheid op de Dag van de Verkiezingen 
hun stem niet kunnen uitbrengen, werden gelijkaardige voorzieningen getroffen. Deze 
voorzieningen kunnen de vorm aannemen van vooraf stemmen of stemmen per volmacht. 
Stemmen via het internet biedt de kiezer de mogelijkheid zijn stem nog voor de eigenlijke 
Verkiezingsdatum uit te brengen. Daarbij wordt in een vooraf aangeduid stemlokaal 
gestemd of wordt bij briefwisseling gestemd. Bij het stemmen per volmacht krijgt een 
andere op dezelfde kieslijst geregistreerde kiezer een volmacht om voor iemand anders 
een stem uit te brengen.  
De Raad van Europa beveelt de universele toegankelijkheid van de elektronische 
stemsystemen aan. Zoals eerder al aangehaald laat het stemmen op afstand via het 
internet toe om zijn stem vanaf een willekeurige plaats uit te brengen. De enige 
voorwaarde daarvoor is dat de kiezer toegang heeft tot een computer en een 
internetverbinding. Bij het stemmen via internet rijst echter de kwestie van de digitale 
kloof en de gelijke toegang tot het internet. Het voorbeeld van Estland illustreert dit heel 
duidelijk. De President van Estland weigerde de Wet op het Stemmen via Internet te 
ondertekenen. Met als argument dat hij precies dit beginsel zou schenden en kiezers zou 
discrimineren die geen toegang hebben tot het beveiligde systeem dat voor de 
verkiezingen wordt gebruikt. (in het geval van Estland, de online banksystemen). Het 
Nationale Gerechtshof van Estland oordeelde dan weer dat er geen sprake was van 
discriminatie omdat de kiezers ook konden teruggrijpen naar alternatieve stemprocedures. 
Het tweede principe, het beginsel van de democratische verkiezingen, betekent dat het 
stemmen algemeen, gelijk, vrij en geheim moet zijn. Dat de stemming vrij is, betekent dat 
de “kiezer zijn stem moet kunnen uitbrengen zonder ongepaste invloed of dwang van 
welke vorm dan ook, omdat dit zijn vrije wilsbeschikking kan verstoren of belemmeren”. 
Dit vormt een van de voornaamste uitdagingen voor het stemmen via internet en 
rechtvaardigt wellicht de voorkeur van sommige landen voor elektronische stemmachines 
waarbij de traditionele voorzorgen van het electorale proces de kiezer in staat stellen zijn 
wil, binnen de veilige wanden van het stemlokaal, vrij te vormen. De problemen die dit 
beginsel stelt, kunnen worden geïllustreerd door de originele uitspraak van het Estse 
Nationaal Gerechtshof, dat de mogelijkheid om elektronisch uitgebrachte stemmen te 
vervangen door een ander elektronisch of  papieren stembulletin beschouwde als een 
absolute voorwaarde voor de grondwettigheid van elektronisch stemmen. Volgens dit 
Gerechtshof garandeert het recht om de elektronisch uitgebrachte stem te wijzigen het 
principe van het vrij stemmen op afstand via het internet.  
Door de technische complexiteit van elektronische stemsystemen brengt de vrije 
meningsvorming en –uitdrukking van de kiezer ook met zich mee dat het systeem moet 
garanderen dat de kiezer wel degelijk de stem heeft uitgebracht die hij wilde, m.a.w. dat 
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technische fouten en kwaadwillige interventies zijn uitgesloten. De Raad van Europa stelt 
dat het elektronische stemsysteem begrijpelijk en vlot te gebruiken moet zijn. Het 
“Australische stembulletin” vormt de grondslag van de voorgedrukte papieren 
stembulletins die bij traditionele verkiezingen worden gebruikt. Bij de invoering ervan in 
de negentiende eeuw diende men om zijn stem uit te brengen plots over een bepaald 
kennisniveau te beschikken. Ditzelfde fenomeen doet zich ook nu met de invoering van 
elektronisch stemmen voor. De Zwitserse wetgeving is op dit vlak opmerkelijk. Die 
bepaalt immers dat de manier waarop de kiezers door het proces van het elektronisch 
stemmen worden geleid, moet beletten dat ze hun stem overhaast en ondoordacht 
uitbrengen. De Zwitserse wetgeving is op dit vlak opmerkelijk. Die bepaalt immers dat 
de manier waarop de kiezers door het proces van het elektronisch stemmen moeten 
worden geleid, moet beletten dat ze hun stem overhaast en ondoordacht zouden 
uitbrengen. 
Het geheime karakter van de stemming hangt ook samen met de noodzaak om de vrije 
totstandkoming van de wil van de kiezer te garanderen en het eigenlijke gebruik van de 
stemlokalen te rechtvaardigen. Niettemin moet dit geheime karakter niet enkel tijdens het 
uitbrengen van de stem, maar ook nadien, wanneer de stem wordt overgemaakt en verder 
wordt verwerkt in acht worden genomen. De identiteit van de kiezer moet geheim 
blijven. De stemmen in de elektronische stemurne moeten anoniem blijven. Er mag met 
andere woorden geen verband kunnen worden gelegd tussen de stem en de kiezer. De 
technische en proceduremaatregelen dienen er enerzijds voor te zorgen dat de kiezer ook 
wel degelijk de persoon is voor wie hij zich uitgeeft en anderzijds dat iedere stem 
anoniem wordt uitgebracht. 
Elektronische stemsystemen moeten beantwoorden aan het principe van “een persoon, 
een stem”. Ze moeten beletten dat kiezers hun stembiljet via verschillende stemkanalen 
uitbrengen. Anderzijds moeten ze de kiezers garanderen dat hun stem hun keuze correct 
weergeeft en op de juiste wijze in aanmerking wordt genomen. Dit laatste gebeurde in 
Nederland door de kiezers openbaar te maken die hun stem via het internet hadden 
uitgebracht. Dergelijk systeem laat de kiezers toe na te gaan of hun individuele stem in 
aanmerking werd genomen. 
Dit principe vestigt ook de aandacht op het probleem van de echtverklaring van de kiezer. 
Bij traditionele procedures van elektronisch stemmen wordt aan deze vereiste voldaan. 
De kiezer moet zijn fysieke identiteitsdocumenten of een ander bewijsstuk dat binnen de 
Kieswet is goedgekeurd aan de voorzitter voorleggen. De geleidelijke invoering en het 
gebruik van elektronische identiteitsdocumenten met waarmerkingfuncties voor de 
elektronische bestuursprocedure kan op dit vlak een gedeeltelijke oplossing aanreiken. In 
dit opzicht werden al een paar experimenten uitgevoerd. Zo werd in het Zwitserse kanton 
Neuchâtel een unieke website voor de volledige elektronische bestuursprocedure 
opgestart. Burgers uit het Franse Issy-les-Moulineaux ontvingen een Daily Life Card die 
ze kunnen gebruiken om zich toegang tot overheidsdiensten te verschaffen, maar ook om 
elektronisch te stemmen.  
De juiste echtverklaring van kiezers die hun stem elektronisch uitbrengen, vergt een 
gecentraliseerd of gedecentraliseerd kiezersregister. Dit register moet volledig voldoen 
aan de wetgeving op de bescherming van de gegevens. Dit aspect wordt in de 
Aanbeveling van de Raad van Europa niet in aanmerking genomen, maar verdient heel 
zeker een vermelding. Het Frans voorbeeld is opmerkelijk. De Franse overheid die toeziet 
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op databescherming speelt immers een belangrijke rol in het definiëren van de wettelijke 
vereisten waaraan het stemmen via internet zou moeten voldoen om het geheime karakter 
van de stem en de eerbiediging van de privacy van de kiezers te garanderen.  
Een andere en voor het internet erg typische bekommernis, is het feit dat de 
geheimhouding van de stem niet kan worden gegarandeerd. Dat men zich naar een 
stembureau moet begeven en de mogelijkheid krijgt om weg van alle maatschappelijke 
druk zijn stem uit te brengen is een cruciaal bestanddeel van democratische verkiezingen. 
Dit principe kan door het gebruik van stemmen op afstand gemakkelijk met de voeten 
worden getreden. Dit geldt uiteraard voor alle vormen van stemmen op afstand – zoals 
het stemmen per briefwisseling – en houdt niet uitsluitend verband met het elektronische 
stemmen. Daarom zou het stemmen op afstand veeleer uitzonderlijk dan wel stelselmatig 
moeten gebeuren. De waarde van de stemprocedure kan hierdoor ook dalen. De rituele 
verplaatsing naar de stembureaus en het volbrengen van alle handelingen die nodig zijn 
om te stemmen – een belangrijke daad binnen ieder democratisch systeem – wordt 
vervangen door een eenvoudige handeling, die sterke gelijkenissen vertoont met andere 
activiteiten (het controleren van uw bankrekening, het online aankopen, deelnemen aan 
online opiniepeilingen,…). De kwaliteit van de stem zal daarom niet hoger zijn. De 
uitgebrachte stem kan veeleer rekening houden met het gevoel van dat ogenblik.  
Hoewel de elektronische stemsystemen worden gekenmerkt door een inherent potentieel 
van verhoogde betrouwbaarheid, mag men het hogere risico op grootschalige 
geautomatiseerde aanvallen op de privacy en/of de integriteit van het verkiezingsproces 
niet onderschatten. Dit risico is beduidend groter wanneer de gebruikers hun stem 
uitbrengen vanaf hun thuiscomputer, omdat het installeren en het handhaven van 
complexe bedrijfssystemen een hele uitdaging zijn; de huidige praktijk vertoont nog heel 
regelmatig spectaculaire tekortkomingen (vb. Trojan horses, virussen, zombiemachines). 
Een tweede probleem is dat de transparantie van het stemproces bij een elektronisch 
systeem afneemt. Dit noopt tot doorgedreven technische en organisatorische maatregelen 
zoals (i) de publicatie van de software van de stemlokalen; de incidenten in sommige 
landen met vermeende veiligheidsproblemen in elektronische stemmachines (vb. USA) 
tonen de essentie hiervan aan; en (ii) redundante en controleerbare stemsystemen met een 
verspreide controle. Deze eigenschap is elektronisch gemakkelijker te verwezenlijken. 
Een verhoogde garantie zou kunnen bestaan in de invoering van mechanismen waarmee 
iedere gebruiker kan nagaan of zijn of haar stem wel degelijk in aanmerking werd 
genomen (zonder de privacy te ondermijnen en zonder de kans op het verkopen van 
stemmen toe te laten). 
Binnen een democratische context moet een systeem van elektronisch stemmen garant 
staan voor kenmerken en eigenschappen zoals transparantie, controleerbaarheid, 
betrouwbaarheid, toerekenbaarheid en nauwkeurigheid. Om aan al deze vereisten te 
kunnen voldoen, moeten strikte procedures en een deugdelijk elektronisch 
stemmechanisme worden ingevoerd. Dit vormt het tweede gedeelte van de basisstudie. 
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 3  Politieke en Maatschappelijke Aspecten 

 3.1  Introductie 
Kiessystemen zijn nooit neutraal. Vaak hebben ze een sterke impact op de aard van de 
competitie tussen de partijen. Hoge drempels leiden tot een ondervertegenwoordiging van 
kleine partijen. Dit vertaalt zich in een meer strategisch stemgedrag en dus in een 
reproductie van een bestaand partijsysteem.  
Politieke elites die (aspecten van) een kiessysteem invoeren of wijzigen, zijn zich altijd 
bewust van de mogelijke effecten daarvan op het kiessysteem. Heel vaak wordt dit 
gewoon beschouwd als een onderdeel van de strijd om de macht. Hoewel dit niet 
noodzakelijk helemaal legitiem is, wordt het manipuleren van kiessystemen met 
partijpolitieke doelen als strategie aanvaard. 
Een kieswet bevat ook een aantal organisatorische aspecten: stemmen op zondag of op 
een weekdag, stemmen op slechts één of op meerdere dagen, de openingsuren van de 
stemlokalen, de territoriale spreiding van de stemlokalen, stemmen per briefwisseling. 
Deze aspecten vormen dan wel niet de essentie van het electorale systeem, maar hebben 
wel degelijk een invloed op het stemgedrag. De opkomst van de kiezers kan worden 
beïnvloed (meer bepaald verhoogd) wanneer de drempels voor het uitbrengen van een 
stem zo laag mogelijk worden gehouden.  
Een tweede aspect van het organiseren van verkiezingen is de wijze waarop de kiezers 
hun voorkeur kunnen uitdrukken, de wijze waarop de eigenlijke stemronde wordt 
georganiseerd. Dit is precies de essentie van dit rapport. Deze veeleer technische aspecten 
van de manier waarop verkiezingen worden georganiseerd, staan echter niet helemaal los 
van het kiessysteem. Het aanduiden van een vertegenwoordiger voor ieder kieskring 
vergt een totaal andere registratietechniek dan wanneer meer vertegenwoordigers moeten 
worden gekozen uit lijsten die elkaar beconcurreren. Ordinaal stemmen (rangschikken 
van kandidaten of partijen) verschilt van categorisch stemmen (de voorkeur aanduiden 
zonder te rangschikken). Die verschillen komen op de lay-out van het stembiljet duidelijk 
tot uitdrukking. 
Het registreren van stemmen op papier kent een lange traditie. De kiezers krijgen een 
stembiljet waarop zij hun keuze duidelijk kenbaar maken, waarna de stembiljetten 
worden gesorteerd en geteld (en indien nodig herteld). 
Heel langzaam dreven we met de komst van de moderne technologie steeds verder weg 
van het traditionele stembiljet. De voornaamste verandering van de nieuwere 
stemsystemen was de wijze waarop het papier van merktekens werd voorzien om het 
tellen van de stemmen te vereenvoudigen. Ponskaarten zijn daar een treffend voorbeeld 
van. 
De recentste ontwikkelingen pakten uit met computers die niet alleen voor het tellen 
werden ingezet, maar ook voor de stemregistratie. Dit is precies wat we vandaag 
“elektronisch stemmen” noemen. Het stemresultaat – het spoor dat de kiezer nalaat – 
wordt geregistreerd en op een elektronische drager opgeslagen. De machine kan deze 
stemmen onmiddellijk verzamelen of de elektronische stemmen nogmaals lezen en tellen. 
Hoewel dit beslist niet van een leien dakje liep, werd het elektronisch stemmen verder 
uitgebreid. Daarbij worden de stemmen via communicatie-elektronica verzonden. Dit kan 
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zowel gebeuren door de kiezer die zijn of haar stem naar een receptor “verstuurt” als bij 
het tellen waarbij de - gedigitaliseerde – stemmen voor het tellen naar een ander systeem 
worden overgedragen.  
Stemmen is binnen een parlementaire democratie cruciaal. Vandaar dat de wijze waarop 
verkiezingen worden georganiseerd zo belangrijk is. Om die reden zijn veranderingen die 
aan de registratie en het tellen van de stemmen worden aangebracht, niet secundair of 
marginaal. Dit raakt immers aan de kern van de moderne democratie.  
Dit rapport beschrijft en vergelijkt een aantal elektronische stemsystemen. Voornaamste 
doel daarbij is na te gaan welke systemen werden toegepast en – voornamelijk – of de 
invoering van deze nieuwe technieken aanleiding gaven tot discussies over de legitimiteit 
van het electoraal proces. Het spreekt voor zich dat de technische of financiële voordelen 
niet mogen primeren op de legitimiteit en het vertrouwen.  
Dit rapport bestaat uit twee grote delen. Deel een belicht het elektronisch stemmen in een 
aantal landen. Die lijst had heel zeker aanzienlijk langer kunnen zijn. Maar we begrepen 
al vrij snel dat de eerste voorbeelden de voordelen en problemen al behoorlijk goed in 
beeld brachten. Nog meer voorbeelden aan deze lijst toevoegen, zou onze beeldvorming 
daarover niet verder kunnen verbeteren. Deel een wordt afgerond met een vergelijkende 
bespreking van de elementen en argumenten die tijdens de analyse van deze landen aan 
de oppervlakte kwamen. 
Deel twee richt zich op België. Met ingang van 1995 schakelde België over op de 
geleidelijke invoering van elektronisch stemmen in een aantal stemlokalen – goed voor 
40% van de kiezers. Wij bespreken hier twee aspecten van deze invoering. In de eerste 
plaats gaan we in op de effecten ervan op het stemgedrag. Leidt elektronisch stemmen tot 
verschillende resultaten of tot een gewijzigde opkomst? Dat niet alle kiezers de kans 
krijgen om hun stem elektronisch uit te brengen, is een prima voedingsbodem voor een 
vergelijkend onderzoek naar deze kwestie. Als tweede punt komt de aanvaarding van het 
nieuwe systeem door de kiezers aan bod. Beide discussies gaan uit van onderzoek dat 
eerder al werd verricht door teams aan de VUB en de ULB. 

 3.2  Vergelijking van Bestaande Elektronische Stemsystemen 

 3.2.1  Estland 

 3.2.1.1  Introductie 
Sedert Estland de ontwikkeling van e-government als een vaste waarde in het beleid 
opnam, wordt dit land ook wel vaak E-stland genoemd. Dit was het eerste land ooit dat 
stemmen via het Internet voor verkiezingen mogelijk maakte. Meer dan 50% van de Estse 
huisgezinnen heeft toegang tot het Internet, 40% van de gezinnen beschikt over een 
computer thuis en 81% van de thuiscomputers is op het Internet aangesloten. Aangezien 
een groot gedeelte van de Estse bevolking in stedelijke gebieden leeft, is het Internet er 
ruim toegankelijk. Via allerhande projecten zoals ‘Village road’ (Madise, 2006:6) 
promoot de overheid de toegankelijkheid en het gebruik van het internet in landelijke 
gebieden. De factor die het hele proces van elektronisch stemmen mogelijk maakt, is de 
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elektronische ID kaart, die op grote schaal is verspreid: met deze elektronische 
identiteitskaart kunnen de burgers zich op afstand identificeren, documenten 
ondertekenen, enz. Bovendien speelt deze kaart een sleutelrol binnen de procedure van 
het stemmen via het internet. Met dit overzicht willen we een beeld geven van het 
traditionele kiessysteem van het land, en dieper ingaan op het elektronische stemsysteem 
dat vandaag wordt gebruikt. 

 3.2.1.2  Soorten Verkiezingen 
Estland kent vijf verschillende soorten verkiezingen: 

1) Parlementsverkiezingen (om de 4 jaar) 

2) Gemeenteraadsverkiezingen (om de 3 jaar, sinds 2005, om de 4 jaar) 

3) Referenda (1991, 1992, 2003) 

4) Europese Parlementsverkiezingen (om de 5 jaar) 

5) Presidentsverkiezingen (om de 5 jaar) 
Wij beperken ons hier tot de parlementsverkiezingen. Aangezien bij de lokale 
verkiezingen van 2005 hetzelfde elektronische stemsysteem als voor de 
parlementsverkiezingen werd gebruikt, zullen we dit ter illustratie van het elektronische 
stemsysteem hanteren. 

 3.2.1.3  Kiessysteem 
• Alleen Estse burgers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, zijn 

stemgerechtigd. Kandidaten op een lijst moeten minstens 21 jaar oud zijn 
(ECPRD, 2000). 

• De 101 leden van het Riigikogu (het Estse parlement) worden verkozen bij 
evenredige vertegenwoordiging. De verkiezingen vinden doorgaans plaats op de 
eerste zondag van de maand maart van het vierde jaar na de voorgaande 
verkiezingen – de president kan echter ook buitengewone verkiezingen 
afkondigen (vb. in het geval van een motie van wantrouwen). 

• Estland telt 12 kiesdistricten met meerdere mandaten. Het aantal mandaten dat 
ieder district krijgt, wordt door de volgende formule bepaald: het aantal kiezers in 
ieder district wordt gedeeld door 101. Daarop wordt het aantal kiezers gedeeld 
door dit resultaat. Het verkregen aantal is het aantal mandaten voor dat district; 
het aantal overblijvende mandaten wordt verdeeld volgens de grootste 
restmethode. Elke kieskring heeft 6 – 12 mandaten. 

• Hier wordt gewerkt met een systeem van voorkeurstemmen; iedere kiezer kan 
voor slechts een kandidaat stemmen. Het aantal zetels dat iedere partij in het 
parlement krijgt, staat in verhouding tot het aantal stemmen voor de kandidaten 
van die partij. De resultaten worden in drie ronden berekend. Eerst wordt een 
eenvoudige kiesdeler vastgesteld: Het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door 
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het aantal mandaten. Alleen de kandidaten die deze quota behaalden, zijn 
verkozen. Deze kiesdeler wordt ook gebruikt in de tweede ronde (voor een 
beschrijving van de volledige procedure kunt u terecht op de website van het 
parlement1). De overblijvende zetels worden verdeeld door een gewijzigd 
d’Hondt systeem. 

 3.2.1.4  Logistiek van het Stemmen 
• In elk van de 12 kiesdistricten bepaalt een verordening van de gemeenteraad de 

regels die op de stemafdelingen van toepassing zijn. Daarbij worden de grenzen, 
de nummering en de locatie van de stemafdelingen vastgelegd. De stemafdelingen 
zijn onveranderlijk, m.a.w. ze zijn identiek voor de parlementsverkiezingen, de 
lokale verkiezingen en voor de Europese verkiezingen. 

• De verkiezingen worden door kiescomités op drie niveaus georganiseerd: Het 
Nationale kiescomité, het kiescomité op provinciaal niveau en de 
afdelingscomités. 

• De kiezers kunnen hun stem uitbrengen vóór of op de eigenlijke dag van de 
verkiezingen. Vanaf de dertiende tot de negende dag voor de Verkiezingsdag 
kunnen de kiezers hun stem uitbrengen in een stemafdeling die door het 
provinciale kiescomité werd aangeduid. Vanaf de zesde tot de vierde dag voor de 
verkiezingen, kunnen de kiezers hun stem elektronisch uitbrengen (24 uur per 
dag). Daarbij worden de stemmen uitgebracht via de webpagina van het Nationale 
Kiescomité. 

• De uitgebrachte stemmen worden door de kiescomités van de afdelingen geteld. 
De elektronisch uitgebrachte stemmen worden door het Nationale Kiescomité 
gecontroleerd. 

 3.2.1.5  Elektronisch Stemsysteem 
Elektronisch stemmen, in de ruimere door de Raad van Europa aanbevolen definitie, staat 
voor de toepassing van elektronische middelen bij een of meerdere onderdelen van de 
stemprocedures. Onder deze vorm bestaat het elektronische stemmen al vijf jaar: de 
kieslijsten werden al elektronisch verwerkt en in 1999 ging het Nationale Kiescomité van 
start met de gegevensoverdracht via het internet (Madise, 2006:11). Omdat we ons hier 
zullen concentreren op het eigenlijke stemmen gaan we hier op deze ontwikkelingen niet 
nader in. 
Al sinds 2001 gaat Estland de mogelijkheden van de doorvoering van elektronisch 
stemmen na. In 2002 werd het juridische kader voor het elektronisch stemmen vastgelegd. 
In de zomer van 2003 legde het Nationale Kiescomité zich actief toe op het project van 
het elektronisch stemmen. Anders dan de meeste landen die elektronische 
stemprocedures wilden invoeren, opteerde Estland voor het stemmen via het Internet. In 
dit opzicht beschikt Estland over een unieke vorm van elektronisch stemmen. De Estse 
                                                 
1 http://www.riigikogu.ee/?id=35308&langchange=1 
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burgers kunnen immers op afstand stemmen, wat een heel stuk verder gaat dan het 
stemmen via elektronische middelen (Maarten, 2004). Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2005 kon de Estse kiezer zijn stem via het Internet uitbrengen. Het systeem werd 
tijdens een proefproject in Tallinn in januari 2005 getest; daarbij werd de elektronische 
stemmers gevraagd naar de plaats van het vrijheidsstandbeeld. De kiezers konden hun 
stem uitbrengen in een gewoon stemlokaal, maar ook via het internet. Ondanks een lage 
respons (er werden slechts 822 elektronische stemmen uitgebracht, en het aantal 
elektronische kiezers bedroeg nauwelijks 703) waren de voorwaarden voor elektronisch 
stemmen vervuld.  
Het systeem van het elektronisch stemmen stoelt op de identiteitskaart. Estland is het 
eerste land waar een dergelijke kaart verplicht is. Met deze kaart kunnen de burgers zich 
identificeren en digitale handtekeningen plaatsen; in februari 2006 was meer dan 65% 
van de Estse bevolking in het bezit van een dergelijke kaart (Madise, 2006:8). Volgens de 
officiële website2, werden er tot op heden meer dan 1 miljoen kaarten uitgereikt. De 
identiteitskaart heeft twee codes: 

• PIN1 code, die gebruikt wordt voor de digitale identificatie van de kaarthouder 
• PIN2 code, voor het plaatsen van de digitale handtekening 

De wijze waarop deze twee codes bij de elektronische stemprocedures worden gebruikt, 
komt verderop aan bod. Het identificeren en ondertekenen gebeurt via DigiDoc, dat 
wordt gecontroleerd door AS Sertifitseerimiskeskus3. 

De procedure van het elektronische stemmen wordt verderop beschreven (Nationaal 
kiescomité, 2007). 

6) De kiezer steekt de ID-kaart in de kaartlezer en opent de webpagina voor het 
stemmen (http://www.valimised.ee).  

7) De kiezer identificeert zichzelf via de PIN1 van zijn/haar identiteitskaart.  

8) De server gaat na of de kiezer stemgerechtigd is (aan de hand van de gegevens 
van het bevolkingsregister).  

9) Op het scherm verschijnt de lijst met de kandidaten van het treffende kiesdistrict.  

10) De kiezer brengt zijn/haar stem uit, die vervolgens wordt versleuteld.  

11) De kiezer bevestigt zijn/haar keuze met de digitale handtekening (de PIN2-code 
moet hier worden ingevoerd).  

12) Bij het tellen van de stemmen wordt de handtekening van de kiezer verwijderd. In 
het laatste stadium kunnen de leden van het Nationale Kiescomité gezamenlijk de 
anonieme elektronische stemmen openen en tellen. 

We zullen niet nader ingaan op de technische architectuur van het elektronische 
                                                 
2 http://www.id.ee 
3 http://www.sk.ee/pages.php/0203 



BeVoting Study of Electronic Voting Systems, Part I, Version 1.1 

Page 26 of 270 

stemsysteem, maar bespreken het enveloppensysteem dat voor de legitimiteit van het 
systeem belangrijk is. Dit systeem zorgt ervoor dat de stemmen niet kunnen worden 
gekoppeld aan de kiezers, hoewel een kiezer toch de mogelijkheid heeft om zijn of haar 
elektronisch uitgebrachte stem nog te wijzigen. Onderstaande afbeelding illustreert dit 
systeem: 

 

 

De binnenste omslag bevat de stem; de buitenste omslag bevat de digitale handtekening 
van de keizer (die kan worden gebruikt om de stem terug te brengen tot de kiezer). Aan 
de hand van de digitale handtekening wordt nagegaan of de kiezer wel degelijk 
stemgerechtigd was – in dat geval wordt de stem (de binnenste omslag) geteld, en van de 
handtekening van de kiezer losgekoppeld. Dit systeem zorgt ervoor dat er geen link 
tussen de stem en de identificatie van de kiezer bestaat. Uiteraard is het eigenlijke 
systeem heel wat ingewikkelder dan bovenstaande afbeelding. Het systeem moet immers 
toelaten om elektronisch uitgebrachte stemmen te annuleren, enz. (Nationaal Kiescomité, 
2005). We merken evenwel op dat er geen papieren spoor achterblijft dat als back-up zou 
kunnen gelden. Van een elektronische stem wordt geen afgedrukt bewijs geproduceerd. 
In heel wat landen (meer bepaald Nederland en Ierland) stuitte dit op heel wat protest; in 
Estland bestaat er nauwelijks enig verzet tegen dit gebrek aan een papieren spoor. 
De plaatselijke verkiezingen die in oktober 2005 plaatsvonden, waren de allereerste 
waarbij dit type van elektronisch stemmen werd toegepast. Sindsdien onderging dit 
systeem geen enkele verandering. Ook voor de verkiezingen van maart 2007 werd 
elektronisch gestemd. Voor de verkiezingen van 2005 ontstond er discussie over de 
veiligheid en de legitimiteit van het systeem. President Arnold Rüütel verzette zich tegen 
het systeem, en argumenteerde dat dit aanleiding zou geven tot discriminatie tussen de 
twee groepen kiezers (de traditionele en de elektronische kiezers). Omdat het 
elektronische stemsysteem de kiezers toelaat hun stem nog te wijzigen (als beveiliging 
tegen het afkopen van stemmen), hebben zij ten opzichte van de traditionele kiezers een 
voordeel. Het Constitutionele Hof van Estland besliste op 1 september 2005 dat het 
voorgestelde systeem geen inbreuk vormde op de grondwet. Na deze beslissing plaatste 
de President op 5 september 2005 zijn handtekening onder dit amendement (Breuer & 
Trechsel, 2006). Afgezien van het verzet van de president bleef verder kritiek beperkt tot 
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een minimum. 
De voornaamste drijfveer voor Estland om het elektronische stemmen in te voeren, was 
een hogere opkomst van de kiezer. Omdat de procedure sneller en eenvoudiger zou zijn, 
zou de kiezer meer geneigd zijn om zijn stem uit te brengen. Met name van jonge kiezers 
werd verwacht dat ze via dit systeem zouden willen kiezen. Andere redenen die het 
Nationaal Kiescomité aanhaalde, was dat het stemmen via het internet 'binnen de 
informatiemaatschappij uitermate gemakkelijk is’ (Breuer & Trechsel, 2006). 

 3.2.1.6  Kosten en Baten van de Elektronische 
Stemsystemen 

Doordat elektronische stemsystemen gebruik maken van de identiteitskaart, die eerder al 
op grote schaal werd verdeeld, zijn de bijkomende kosten voor elektronisch stemmen vrij 
beperkt. De identiteitskaart kan niet worden beschouwd als een kost die uitsluitend werd 
gemaakt voor het stemmen via het internet (ook andere diensten, zoals e-banking 
gebruiken de identiteitskaart). Kiezers die van dit systeem gebruik willen maken, kunnen 
terecht op hun thuiscomputer of op publieke computers, zodat ook deze kosten beperkt 
blijven. De grootste kostenpost van dit systeem is de ontwikkeling van een beveiligde 
website en van de bijbehorende hardware. Vergeleken met landen zoals Ierland en 
Nederland die specifieke stemsystemen inzetten, zijn de kosten bijzonder beperkt. Af te 
wachten valt in welke mate eVoting kan bijdragen tot een hogere opkomst van de kiezers. 
Voor de verkiezingen van 2005 maakten slechts 9681 kiezers gebruik van het 
internetstemsysteem, nauwelijks 1,8% van de stemmen. Een studie door Trechsel en 
Breuer toonde verder aan dat “eVoting geen wondermiddel vormt voor het mobiliseren 
van structurele onthouders of burgers die zelden aan de verkiezingen deelnemen” 
(Trechsel, 2006). Voor de verkiezingen van 2007 steeg het aandeel van de elektronisch 
uitgebrachte stemmen tot 3% van het totaal (ENEC, 2007). 

 3.2.2  Letland 

 3.2.2.1  Kiessysteem 
Letland kent het proportionele kiessysteem. De 100 leden van de Saeima, het Letse 
Parlement, worden voor een periode van 4 jaar verkozen door kieskringen met meerdere 
kandidaten. De Letse kiezer kiest volgens een evenredige vertegenwoordiging van de 
partijlijsten (directe, gewone meerderheid en voorkeurstem) en kan daarnaast een 
plusteken naast de kandidaten op de lijst aanbrengen of deze kandidaten verwerpen. De 
wettelijke minimumkiesdrempel voor een partij ligt op minstens 5% van de nationale 
stemwinst. De toewijzing van de zetels is gebaseerd op de Saint-Lagüe methode.   

 3.2.2.2  Logistiek van het Stemmen 
Letland telt ongeveer 1,5 miljoen stemgerechtigden. In Letland bestaat geen 
opkomstplicht. Om stemgerechtigd te zijn moet men de Letse nationaliteit bezitten, de 
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en in het bezit zijn van zijn stemrecht (juridisch 
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onvermogen, gevangenschap). De kiezers beschikken over slechts een dag om hun stem 
voor de parlementaire verkiezingen uit te brengen. De verkiezingen vinden plaats op de 
eerste zaterdag van oktober. 

 3.2.2.3  Elektronisch Stemmen 
In Letland bestaat het elektronisch stemmen niet. Onlangs werden het debat over dit 
thema aangevat. Stemmen via het internet bestaat hier evenmin. Van 31 augustus tot 2 
september 2006 organiseerde ACEEEO (Association of European Election Officials 
discussions on eVoting) echter een conferentie over elektronisch stemmen. 
 

 3.2.3  Litouwen 

 3.2.3.1  Kiessysteem 
Litouwen kent een gemengd parallel kiessysteem bestaande uit zowel de meerderheid als 
de Hare-kiesdeler met het systeem van de grootste overschotten. De Seimas, het 
Parlement van Litouwen, telt 141 leden die voor een periode van 4 jaar worden verkozen. 
71 leden worden verkozen door 71 kieskringen met 1 lid, via twee meerderheidsronden. 
De eennamige kandidaten vergen meer dan 50 procent van de stemmen om te worden 
verkozen, met aansluitende voorwaarde dat de opkomst minstens 40 procent bedraagt. 
Ligt de opkomst lager dan 40 procent dan wordt een kandidaat die een meerderheid en 
minstens een vijfde van alle geregistreerde kiezers behaalde, beschouwd als verkozen. 
Kan er geen winnaar worden aangeduid, dan gaan de twee kandidaten met de beste score 
naar een tweede ronde. In deze tweede ronde volstaat een gewone meerderheid om 
verkozen te zijn. De overige 70 parlementsleden worden verkozen door 1 nationaal 
district via een evenredige vertegenwoordiging van de partijlijsten waarbij de zetels 
volgens de Hare-methode worden toegewezen. Om geldig te zijn moet de opkomst van de 
verkiezingen minstens 25 procent bedragen. De wettelijke kiesdrempel veronderstelt dat 
een partij minstens 5 procent van de nationaal uitgebrachte stemmen achter haar naam 
moet krijgen om een vertegenwoordiger te krijgen in de Seimas. 

 3.2.3.2  Logistiek van het stemmen 
Litouwen telt ongeveer 2,7 miljoen stemgerechtigden. Litouwen kent geen stemplicht. 
De voorwaarden om te mogen stemmen zijn: de Litouwse nationaliteit bezitten, de 
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en in het bezit zijn van het stemrecht (gerechtelijke 
uitspraak van onvermogen). De verkiezingen worden doorgaans op een zondag 
gehouden. 

 3.2.3.3  Elektronisch Stemmen 
Litouwen kent geen elektronisch stemsysteem. In november 2006 keurde het parlement 
echter wel een wet goed waardoor bij verkiezingen en referenda via het internet kan 
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worden gestemd. De stemmen kunnen vooraf, meer bepaald 6 tot 4 dagen voor de 
eigenlijke dag van de verkiezingen, via het internet worden uitgebracht. In Litouwen 
loopt een proefproject om tegen de parlementsverkiezingen in de herfst van 2008 het 
stemmen via internet als alternatief te kunnen aanbieden. Het stemmen via het internet zal 
uitgaan van de online bankingsystemen die de Litouwse banken gebruiken. Verwacht 
wordt dat de opkomst van de kiezers zal toenemen en de kostprijs van de toekomstige 
verkiezingen wordt gedrukt. 

 3.2.4  Duitsland 

 3.2.4.1  Kiessysteem 
Duitsland kent een gemengd kiessysteem bestaande uit een Eennamig 
meerderheidsstelsel (Single Member Plurality (SMP) en een Evenredige 
vertegenwoordiging (Proportional Representation - PR). Iedere kiezer brengt twee 
stemmen uit: één stem (eerste stem of Erststimme) voor de vertegenwoordigers van de 
kieskringen (deze stem beslist welke kandidaten van de kieskring naar de Bondsdag 
worden gestuurd) en een andere stem (de tweede stem of Zweitstimme) voor de 
vertegenwoordigers van het Land of de deelstaat. De districtszetels worden bepaald 
volgens SMP terwijl de lijstzetels afhankelijk zijn van de proportionele 
vertegenwoordiging waarop de Hare-kiesdeler, in Duitsland ook wel de Niemeyer-
methode genoemd, wordt toegepast. De Duitse lijsten zijn gesloten lijsten. Een van de 
kenmerken van het Duitse kiessysteem is het zogenaamde ticket-splitting. Dit betekent 
dat de kiezers hun twee stemmen op verschillende partijen kunnen uitbrengen. 
Van de 598 leden van de Duitse Bundestag wordt 50 procent verkozen via de 299 
districten en 50 procent door de Deelstaatlijsten van de partijen. De wettelijke 
kiesdrempel veronderstelt dat een partij minstens 5 procent van de nationaal uitgebrachte 
stemmen achter haar naam moet krijgen of minstens drie rechtstreekse mandaten.  
Een ander kenmerk van het Duitse kiessysteem zijn de overhangmandaten of de extra 
zitjes. Na het tellen van de eerste en de tweede stemmen wordt een derde fase aan het 
telproces toegevoegd. Dit houdt in dat de districtszetels van de lijstzetels worden 
afgetrokken. Dat resultaat bepaalt het aantal bijkomende vertegenwoordigers waarop 
iedere partij recht heeft. Deze overhangmandaten verklaren waarom de Duitse Bondsdag 
momenteel in totaal 614 leden telt (namelijk 598 + 16 overhangmandaten). 

 3.2.4.2  Logistiek van het stemmen 
Duitsland telt ongeveer 60,5 miljoen stemgerechtigden die hun stem in 80.000 
stemlokalen kunnen uitbrengen. Duitsland telt 299 kieskringen (Wahlkreise). Iedere 
kieskring is opgebouwd uit lagere niveaus, een kiesdistrict of “Wahlbezirk”. Soms tellen 
deze wahlbezirke niet meer dan 2500 kiezers. In Duitsland bestaat er geen kiesplicht. In 
Duitsland moet een stemgerechtigde de Duitse nationaliteit bezitten, de leeftijd van 18 
jaar hebben bereikt, minstens 3 maanden in Duitsland hebben gewoond en mag zijn of 
haar stemrecht niet zijn ontnomen (hoede, mentale deficiëntie of ziekte). De kiezers 
beschikken over slechts een dag om hun stem uit te brengen. De verkiezingen vallen op 
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een zondag of op een algemene vrije dag.   

 3.2.4.3  Elektronisch Stemmen 
Sinds 1999 worden bij de verkiezing van de Bundestag softwaregestuurde toestellen en 
elektronisch stemmen gebruikt. Het elektronische stemmen in Duitsland wordt geregeld 
door §35 van het Bundeswahlgesetz (BWG) en de Bundeswahlgeräteverordnung  
De elektronische stemmachines die hier worden gebruikt zijn de ESD1 en ESD2 van de 
(Nederlandse) onderneming Nedap/HSG Wahlsysteme GmbH. Voor de Bundestag 
verkiezingen van 2005 werden in zowat 30 kieskringen, goed voor om en bij de 2000 
(1831) van de 80.000 stemlokalen en meer dan twee miljoen kiezers, elektronische 
stemcomputers ingezet.  
Niettemin rijst de gedachte om een nieuw type elektronisch stemmen in te voeren. De 
stad Hamburg plant voor de verkiezingen van het deelstaatparlement in 2008 gebruik te 
maken van elektronisch stemmen. Onlangs werd de kieswet van Hamburg gewijzigd. 
Daardoor zal voortaan een stemboekje van ongeveer 25 pagina’s in plaats van een 
gewoon stembiljet worden gebruikt. Om het complexe en tijdrovende tellen van de 
stemmen te vermijden, zal het elektronisch stemmen worden ingevoerd. Hamburg zal 
echter geen gebruik maken van de Nedap machines. Om het nieuwe stemboekje in een 
oogopslag te voorschijn te toveren, zou immers een gigantische (en dus onpraktische) 
Nedap computer nodig zijn. In de plaats daarvan zal gebruik worden gemaakt van een 
digitale kiespen. Dit instrument krijgt de voorkeur omdat er nauwelijks verschil is met de 
traditionele methode van stemmen. Meer nog, aangezien de papier stembiljetten in een 
stemurne worden vergaard, bieden deze formulieren de nodige back-up en houdt men nog 
iets achter de hand wanneer het tot een manuele hertelling zou komen. De digitale pen 
werd getest tijdens de Bundestagverkiezing van 2005. Bijkomend onderzoek toonde aan 
dat 84% van de kiezers het gebruik van de digitale kiespen wist te appreciëren. 

 3.2.4.4  Discussies/Rechtsgedingen 
Hoewel de Bundestag op 14 december 2006 een aantal rechtszaken tegen het gebruik van 
elektronische stemmachines (Nedap) bij de verkiezingen van de Bundestag in 2005 
verwierp, kunnen ze nog wel voor het Bundesverfassungsgericht (het hoogste 
rechtsorgaan in Duitsland) worden gehoord. Onder meer de politieke wetenschapper Prof. 
Dr. Joachim Wiesner en de softwarespecialist Dr. Ulrich Wiesner spanden een proces 
aan. Doordat het vergaren/de opslag en het tellen van de stemmen per computer verlopen, 
verliezen de kiezers alle controle op dit proces. Wiesner en Wiesner bekritiseren het 
gebrek aan transparantie en publieke controle op de stemresultaten die door de 
elektronische stemmachines worden afgeleverd. Publieke controle vormt de basis van 
democratie. Daarom is het gebrek daaraan ondemocratisch en in strijd met de wet (§§ 10 
en 31 BWG). Omdat de Nedap computers geen papieren spoor achterlaten, kunnen de 
resultaten van de verkiezingen niet worden gecontroleerd. Ook dit gebrek aan controle 
vormt een inbreuk op de wet (Art. 41 van de Duitse Grondwet). Meer nog, Wiesner en 
Wiesner stellen dat het gebruik van de stemcomputer de kiezer niet garandeert dat hij zijn 
stem wel degelijk uitbracht.  
Volgens de computerdeskundigen van de Chaos Computer Club (CCC) zijn misbruik en 



BeVoting Study of Electronic Voting Systems, Part I, Version 1.1 

Page 31 of 270 

manipulatie van de Nedap computers niet uitgesloten. Ook zij zijn van mening dat de 
elektronische stemcomputers ondemocratisch zijn, omdat die slechts door een beperkte 
elite van computerdeskundigen kunnen worden gecontroleerd, terwijl deze controle bij 
traditionele verkiezingen door alle burgers mogelijk blijft. Voor hen biedt het gebruik van 
elektronische stemmachines geen voordeel. Hoe hoger de beveiliging, hoe duurder het 
prijskaartje. Bijgevolg vraagt de CCC om het gebruik van elektronische stemcomputers te 
verbieden.  
Tussen 17 oktober en 28 november 2006 tekenden meer dan 45.000 mensen een petitie 
(opgesteld door Tobias Hahn van de Humboldt university in Berlin) tegen het gebruik 
van de elektronische stemcomputers en voor de afschaffing van §35 van het 
Bundeswahlgesetz. Ook hier werd de gebrekkige transparantie aan de kaak gesteld en 
werd de noodzaak van een democratische controle beklemtoond. 
Ook de verkiezing van de burgemeester in Cottbus in 2006 mondde uit in een rechtszaak. 
De zaak verwijst naar de problemen met de Nedap computers in Nederland en hekelt het 
gebrek aan transparantie bij het tellen van de stemmen en de kans op manipulatie. De 
CCC ging de veiligheidsvoorzieningen na van meer dan 70 computers die in Cottbus 
werden gebruikt. Conclusie was dat de voorzieningen werden genegeerd. Zo zouden deze 
computers een tijd lang onbewaakt in het stemlokaal zijn gebleven. Verder werd kritiek 
geuit op het feit dat de software van de elektronische stemmachines niet kan worden 
gecontroleerd. Volgens hen draait het hier om ‘veiligheid door onduidelijkheid’ in plaats 
van om transparantie. 

 3.2.4.5  Perceptie van de Voor- en Nadelen 
Voorstanders van elektronisch stemmen beschouwen de snelheid en het uitblijven van 
fouten bij het tellen van de stemmen als de grote troef van elektronische stemmachines. 
Anderzijds beklemtonen ze dat elektronisch stemmen kostenbesparend is, ongeldig 
stemmen uitsluit en vergissingen bij het tellen onmogelijk maakt. Tot slot draagt het 
elektronisch stemmen volgens hen bij tot het beginsel van het geheime karakter van de 
stemmen. 
Tegenstanders menen dan weer dat het bij elektronisch stemmen aan transparantie 
ontbreekt en dat die manier van stemmen onveilig is. Zij zijn dan ook van oordeel dat de 
verkiezingsuitslagen kunnen worden gemanipuleerd en dat er door fouten in de software 
alsnog vergissingen kunnen gebeuren. Tot slot kan het geheime karakter van het stemmen 
worden ondermijnd. Zij zijn dan ook vragende partij voor meer transparantie, bijkomend 
manueel tellen en het bewaren van de stembiljetten.  

 3.2.4.6  Stemmen via het internet 
Hoewel het stemmen via het internet in Duitsland ter discussie staat, bestaat daarvoor 
geen juridische achtergrond. Tussen 1999 en 2004 verleende de overheid financiële steun 
aan een onderzoek naar stemmen via het internet (Wahlen in elektronischen Netzwerken 
(W.I.E.N.)). In 2001 vond een eerste test in Marburg plaats. Advocaten vragen als gevolg 
daarvan dat de kiezers zichzelf en hun handtekening bij een overheid zouden registreren; 
dit maakt het online stemmen echter wel duur. Tegenstanders beklemtonen het gebrek 
aan transparantie en veiligheid en wijzen erop dat het geheime karakter van het stemmen 
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niet kan worden gewaarborgd. Anderzijds wijzen de voorstanders van stemmen via het 
internet op een verhoogde opkomst, een lagere kostprijs, minder vergissingen en snellere 
telresultaten. Niettemin gaat met het opstarten van het stemmen via het internet een 
enorme kostprijs gepaard en toonde de test in Marburg aan dat de opkomst van het 
kiezerspubliek slechts lichtjes steeg. 

 3.2.5  Ierland 

 3.2.5.1  Introductie 
Ierland neemt in ons overzicht een vrij unieke plaats in: voor de nationale verkiezingen 
van het Lagerhuis (de Dáil) geldt het systeem van evenredige vertegenwoordiging bij 
enkelvoudig overdraagbare stem (PR-STV). Ierland vormt in deze studie het enige land 
waar dergelijk systeem wordt toegepast. Met de invoering van het elektronisch stemmen 
in Ierland rezen zowel uit de hoek van allerlei bewegingen als van de academische wereld 
allerlei proteststemmen op. Als we erbij vertellen dat de computers die in Ierland worden 
gebruikt door dezelfde onderneming als de Nederlandse computers worden ontwikkeld, 
wint deze kwestie enkel aan gewicht. We gaan hier uitvoerig in op zowel het 
elektronische stemsysteem als op het protest. 

 3.2.5.2  Soorten Verkiezingen 
In Ierland worden de volgende overheidsorganen bij verkiezingen aangeduid: 

• President: om de 7 jaar 
• Dáil (het Lagerhuis): om de 5 jaar, of vroeger indien door de President of de 

Premier ontbonden. 
• Seanad (het Hogerhuis) om de 5 jaar, of vroeger indien door de President of de 

Premier ontbonden. 
• Gemeenteraadsverkiezingen: om de 5 jaar 
• Europees parlement: om de 5 jaar 
• Referendum 

In dit overzicht behandelen we enkel de verkiezingen voor het Hoger- en Lagerhuis. De 
bedoeling van deze studie bestaat er immers in de nationale en regionale verkiezingen 
van de verschillende landen te vergelijken (ECPRD, 2000). 

 3.2.5.3  Kiessysteem 
Terwijl het mandaat van zowel het Ierse Hoger- als Lagerhuis 5 jaar bedraagt, wordt 
alleen het Lagerhuis rechtstreeks door de burger verkozen. De leden van het Hogerhuis 
worden onrechtstreeks verkozen of door de eerste minister benoemd. Vermits we met 
deze studie een overzicht willen geven van het eigenlijke stemmechanisme spitsen we 
ons hier enkel toe op de verkiezingen van het Lagerhuis. De Dáil telt 166 leden die 41 
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kieskringen vertegenwoordigen. In iedere kieskring kunnen 3 tot 5 leden worden 
verkozen. Zoals eerder al aangestipt, gebruikt het systeem de ‘evenredige 
vertegenwoordiging via enkelvoudig overdraagbare stem”. Dit systeem biedt de kiezer 
een grote zeggenschap: de Ierse kiezer duidt niet enkel zijn eerste keuze onder de 
Parlementsleden aan, maar kan de kandidaten ook rangschikken in de volgorde van zijn 
of haar voorkeur. Door de kandidaten te rangschikken maakt de kiezer kenbaar welke 
kandidaat hij wil steunen wanneer de kandidaat van zijn eerste keuze afvalt of wordt 
verkozen. Het spreekt voor zich dat dit tot een ingewikkeld telsysteem leidt. We komen 
daar later op terug (DoEaLG, 2006). 
De eerste stap in het vaststellen van de verkozen kandidaten is het vastleggen van de 
minimumdrempel. Dit getal wordt volgens de volgende formule bepaald: ((aantal geldig 
uitgebrachte stemmen) / ( aantal zetels +1))+1. Voor een district waar 3 zetels te verdelen 
zijn, zou de minimumdrempel 25% van de stemmen, plus één bedragen. Iedere 
bijkomende stem die een kandidaat die de drempel haalt wint, wordt beschouwd als een 
extra stem (surplus vote). Deze stemmen worden volgens de tweede voorkeur die de 
kiezer kenbaar maakte, proportioneel aan de andere kandidaten overgedragen. Is het 
kiesresultaat na het tellen van de eerste voorkeurstemmen en het overhevelen van de 
extra stemmen onbeslist, dan valt de kandidaat met het laagste resultaat af. De stemmen 
die oorspronkelijk op naam van deze kandidaat werden uitgebracht, worden nu geteld 
volgens de aangegeven tweede voorkeur. Zo worden zelfs de stemmen die voor een niet-
verkozen kandidaat werden uitgebracht, nog steeds gebruikt (door het gebruik van de 
tweede uitgebrachte voorkeurstem) (Midwest Democracy Centre, 2002). 

 3.2.5.4  Logistiek van het stemmen 
In theorie wordt de Dáil verkozen voor een maximumperiode van 7 jaar; de wet bracht 
deze periode echter terug tot 5 jaar. Bovendien kan de President (op advies van de 
premier) op ieder ogenblik beslissen om de Dáil te ontbinden. Verkiezingen moeten 
binnen de 30 dagen na het ontbinden van het Lagerhuis worden uitgeschreven. Het 
initiatief daartoe wordt door de griffier van de Dáil genomen: Hij of zei verstuurt een 
brief aan de voorzitter van het stembureau binnen iedere kieskring waarmee deze de 
opdracht krijgt verkiezingen voor het vastgestelde aantal zetels in de Dáil te organiseren. 
Het enige lid van het Lagerhuis dat niet wordt verkozen, is de voorzitter van de Dáil. De 
voorzitter wordt automatisch zonder verkiezing herkozen, tenzij hij of zij aangeeft zijn 
niet langer als lid wenst te zetelen. 
De volgende stap is het vastleggen van de datum van de verkiezing. Dat gebeurt door de 
Minister for the Environment and Local Government (Minister van Milieu en Plaatselijk 
Bestuur). De dag van de verkiezing moet tussen de 18e en de 25e dag na uitvaardiging van 
het bevelschrift door de griffier van de Dáil vallen. Het stemmen gebeurt op een enkele 
dag; die dag hebben de kiezers tijd tussen 7u00 en 22u30 de tijd om hun stem uit te 
brengen.  
De kiezerslijsten worden jaarlijks door de bestuursorganen van het graafschap en 
gemeenten opgesteld . Iedere Ierse en Britse burger die in de Staat woonachtig is en die 
minstens 18 jaar oud is, is stemgerechtigd. Stemgerechtigde burgers die op de lijst niet 
voorkomen, kunnen hier alsnog om verzoeken; zij moeten hun aanvraag minstens 15 
dagen voor de verkiezingsdatum indienen. De verkiezingskandidaten kunnen zichzelf 
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kenbaar maken en door een kiesman van de Dáil worden benoemd. Kandidaten die tot 
geen enkele politieke partij behoren, moeten hun documenten voor voordracht laten 
goedkeuren door de 30 Dáil kiesmannen die in de kieskring zijn geregistreerd. 
De stemlokalen waar het eigenlijke stemmen doorgaat, worden door de raden van de 
graafschappen en gemeenten aangeduid. Doorgaans gebeurt het stemmen in 
schoolgebouwen, sportcentra of andere openbare gebouwen. De voorzitter van het 
stembureau moet erop toezien dat er in de stemplaatsen stemlokalen aanwezig zijn. Hij of 
zij is ook verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezing, voor het afdrukken 
van de stembiljetten, enz. De voorzitter van het stembureau stuurt een oproepingskaart 
naar iedere kiezer. Daarop staan het nummer van de kiezer op de kiezerslijst en het 
stemlokaal waar de stem kan worden uitgebracht. Daarnaast treft de voorzitter van het 
stembureau ook alle schikkingen voor stemmen via briefwisseling en voor het speciaal 
stemmen. 
Stemmen via briefwisseling is bedoeld voor ambtenaren en Strijdkrachten op missie in 
het buitenland. Kiezers die in Ierland wonen en hun stem wegens handicap of ziekte niet 
in een stemlokaal kunnen uitbrengen, kunnen per briefwisseling stemmen. Moet een 
kiezer aanwezig zijn in een ander kiesbureau dan dat waar hij of zij zelf moet stemmen, 
dan kan ook per briefwisseling worden gestemd. De bijzondere stemprocedures zijn 
bestemd voor kiezers die in een ziekenhuis, een verpleegtehuis of in gelijkaardige 
instellingen verblijven en hun stem niet in een stemlokaal kunnen uitbrengen. Zij kunnen 
stemmen in aanwezigheid van een speciale voorzitter van het stembureau vergezeld door 
de Garda (een politieagent). 
Op de dag van de verkiezingen krijgt iedere kiezer aan de hand van zijn naam en adres 
een stembiljet. De kans bestaat dat hij zijn identiteit moet bewijzen (een paspoort, 
kredietkaart, enz.). Zodra de identiteit van de kiezer vaststaat, stempelt de voorzitter van 
het stembureau het stembiljet af en bezorgt dit terug aan de kiezer. Bij iedere stemurne 
moet een verkiezingsambtenaar en een controleur aanwezig zijn. De kiezer brengt zijn 
stem uit in een speciaal stemlokaal. De kandidaten staan op het stembiljet in alfabetische 
volgorde. De kiezer brengt zijn stem uit door naast de naam van de eerste keuze een ‘1’ 
en naast de naam van de tweede keuze een ‘2’ enz. te plaatsen. Vervolgens vouwt hij het 
stembiljet dicht zodat zijn stem niet zichtbaar is, en schuift hij het biljet in de stemurne. 
Iedere kandidaat mag een afgevaardigde naar het stemlokaal sturen. 
De stemmen worden op het niveau van de kieskring geteld. Alle stemurnen van de 
volledige kieskring worden naar een centraal telbureau overgebracht. Ook nu weer mag 
iedere kandidaat iemand afvaardigen om het tellen van de stemmen bij te wonen. Nog 
voor het eigenlijke stemmen begint, worden de stemmen per briefwisseling en de speciale 
stemmen geopend, en bij de andere stemmen van de kieskring gevoegd. Het tellen begint 
om 9u00 de dag volgend op de verkiezingen. Het aantal stembiljetten in iedere urne 
wordt getoetst aan een officieel rapport, afgeleverd door de voorzitter van het 
stembureau. Daarna worden de stembiljetten gesorteerd volgens de eerste voorkeur die op 
de biljetten werd aangeduid. 
De berekening van de resultaten werd al in de vorige paragraaf behandeld en dus gaan we 
daar hier niet verder op in. Na het tellen van alle stemmen maakt de voorzitter van het 
stembureau de resultaten van de verkiezing bekend. Hij noteert de namen van de 
verkozenen op het bevelschrift dat hij aan de griffier van de Dáil terugbezorgt (DoEaLG, 
2006). 
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 3.2.5.5  Elektronisch Stemmen 
Zoals eerder al gezegd, vormt Ierland een geval apart. Tot op heden werd het 
elektronische stemmen nog niet algemeen toegepast, maar vonden er enkel tests plaats. 
De idee om het elektronisch stemmen in te voeren bestaat al sinds 1998. De voornaamste 
reden dat dit tot op heden nog niet werd doorgedrukt, is de enorme kritiek op dit systeem. 
Door de recente ontwikkelingen in Nederland waar hetzelfde type elektronische 
stemcomputers wordt gebruikt (NEDAP), zal het systeem wellicht nooit ingang vinden. 
Het debat rond het systeem van het elektronisch stemmen wordt in deze paragraaf verder 
uitgewerkt. Eerst willen we ons echter op de voornaamste kenmerken van het systeem 
toespitsen. 
In juni 2000 organiseerde het “Department of Environment and Local Government” een 
aanbesteding voor de aankoop van een elektronisch stemsysteem. De idee die achter de 
invoering van een elektronisch stemsysteem schuilging, ging uit van een “grotere 
snelheid, efficiëntie, precisie en gebruikersvriendelijkheid van de Ierse verkiezingen’ 
(Paris, 2004). Zoals Paris vaststelt, was het opmerkelijk dat een hogere kiesopkomst niet 
als argument naar voren werd geschoven (in tegenstelling tot de andere landen). 
Uiteindelijk viel de keuze op het Powervote/Nedap systeem (DoEaLG, 2002). In maart 
2002 publiceerde het Ministerie een informatienota over het systeem. We schetsen de 
krijtlijnen daarvan aan de hand van volgende informatie. 
Het Powervote/Nedap systeem bestaat uit een paar componenten: 

• Het IES software package, dat wordt gebruikt voor het instellen en het registreren 
van de bijzonderheden van een verkiezing. Deze software telt de stemmen en 
bepaalt het resultaat van de verkiezingen. 

• De Nedap stemmachine vervangt het stembiljet, het stemlokaal en de stemurne. 
Dit systeem laat de kiezer toe via het indrukken van knoppen op een groot scherm 
zijn stem uit te brengen. 

• De stemmodule: die dient om de stemmen op te slaan en tussen de Nedap 
machine en het IES systeem over te brengen. De selectie van de kandidaten wordt 
op de module geprogrammeerd. Ook de uitgebrachte stemmen worden op deze 
module opgeslagen. 
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Afbeelding 1: Nedap Stemmachine 

Om verkiezingen te organiseren moet een aantal stappen worden gerespecteerd: eerst 
moeten de details van het stemlokaal en het aantal kiezers per stemlokaal in een 
elementair verwijzingsbestand worden ingevoerd. Voor iedere kieskring worden de 
gegevens van de partij en de kandidaat (inclusief foto’s) in de stemmodule ingevoerd. Na 
programmering worden de modules in een NEDAP machine ingevoerd die aan een 
specifiek stemlokaal wordt toegewezen. 
Alvorens zijn of haar stem uit te brengen moet de kiezer eerst in een register worden 
aangetekend (precies zoals dit voor normale verkiezingen gebeurt). De kiezer krijgt 
echter geen stembiljet maar een penning die hij moet tonen aan de verantwoordelijke 
voor de stemmachine. Daarop activeert de beambte de stemmachine, zodat de kiezer zijn 
stem kan uitbrengen. De kiezer duidt zijn of haar voorkeur aan door de knoppen naast de 
foto’s van de kandidaat in te drukken. Om de stem te bevestigen moet hij op de knop 
bovenaan de machine drukken. Eens dit gebeurt, krijgt de verantwoordelijke een melding. 
De stemmen worden op de stemmodule in een willekeurige volgorde geregistreerd zodat 
de geregistreerde stem niet kan worden teruggekoppeld naar de kiezer die in de 
kiezerslijst staan aangeduid. 
Na het stemmen drukt de Nedap machine een afschrift af, met daarop het aantal kiezers 
dat de machine gebruikte. De gegevens op de stemmodule worden ook naar een back-
upmodule gekopieerd. Daarop worden de stemmodule en het afschrift naar de voorzitter 
van het stembureau in het telbureau verstuurd (DoEaLG, 2002). 
Tijdens de algemene verkiezingen van 17 mei 2002 organiseerde de Ierse regering drie 
initiële proefprojecten voor het Powervote/ Nedap systeem. In de kieskringen Dublin 
North, Dublin West en Meath werd elektronisch gestemd. Na deze proefprojecten pasten 
vier andere kieskringen (Dublin Mid-West, Dublin South, Dublin South-West, Dun 
Laoghaire) het elektronisch stemmen toe. Dit gebeurde naar aanleiding van het 
referendum van 19 oktober 2002. Aansluitend op het succes van deze proefprojecten 
kondigde de regering de algemene invoering van het elektronische stemsysteem voor de 
gemeenteraads- en Europese verkiezingen van 2004 aan. Op 30 april 2004, nauwelijks 
zes weken voor de verkiezingen besliste Martin Culling, Minister for the Environment, 
Heritage and Local Government (Minister van Milieu, Erfgoed en Plaatselijk Bestuur) dat 



BeVoting Study of Electronic Voting Systems, Part I, Version 1.1 

Page 37 of 270 

het elektronische stemsysteem niet zou worden gebruikt. Merk op dat het systeem op dat 
ogenblik niet werd afgevoerd, maar dat de grootschalige introductie ervan gewoon werd 
uitgesteld. De recente ontwikkelingen in Nederland waar de regering na kritiek van de 
actiegroep ‘Wij vertrouwen stemcomputers niet’ besliste om een adviescommissie op te 
richten die onderzoek naar het kiesproces moest verrichten en voorstellen tot wijziging 
ervan moest formuleren, doen de systeemcritici vermoeden dat de Ierse regering het 
systeem helemaal niet in gebruik zal nemen. Wij citeren Rop Gonggrijp, lid van de groep 
die de Nedap stemmachine hackte: ‘Positief is de reactie in Ierland, waar de 
grootschalige mediadekking van onze bevindingen de laatste hoop voor het gebruik van 
een licht gewijzigde versie van deze gekke machine voor de Ierse verkiezingen de kop 
heeft ingedrukt.’ (Gonggrijp, 2007). 

 3.2.5.6  Kritiek op het Elektronische Stemsysteem 
De kritiek ontstond al meteen bij het ontwerp van het Ierse elektronische stemsysteem. 
McGaley en Gibson publiceerden in maart 2003 een essay waarin zij een aantal 
belangrijke zwakke schakels van het Powervote/ Nedap systeem aan de kaak stelden: 

• De back-upmodule blijft na de verkiezing in de machine zitten. Dit betekent dat 
die gemakkelijk kan worden gewijzigd; dit wordt pas helemaal dramatisch moest 
de hoofdstemmodule uitvallen. 

• Het systeem beschikt niet over een VVAT (voter verified audit trail – door de 
kiezer gecontroleerd bewijs): dit zou een fysieke back-up mogelijk maken, 
waarnaar bij betwisting van de verkiezingsresultaten kan worden teruggegrepen. 

Kort nadien richtte McGaley ICTE (Irish Citizens for Trustworthy eVoting - Ierse 
Burgers voor betrouwbaar elektronisch stemmen) op. Deze groep publiceerde een aantal 
documenten waarin kritiek op de Nedap computers (en op de wijze waarop de Ierse 
overheid de introductie van eVoting afhandelde) werd geformuleerd. Hun grootste 
probleem met het systeem is het ontbreken van een VVAT. Een citaat van hun website4: 
“Het systeem beschikt niet over een VVAT (voter verified audit trail). Irish Citizens for 
Trustworthy eVoting (ICTE) is een groep modale burgers die ervan overtuigd is dat geen 
enkel elektronisch systeem betrouwbaar is tenzij een VVAT op papier wordt 
afgeleverd.”(ICTE, 2007). Precies omdat de Nederlandse protestgroep ‘Wij vertrouwen 
stemcomputers niet’ en ICTE heel wat bekommernissen delen (beide groeperingen 
bekritiseren de Nedap machines) verwijzen ze op hun websites heel vaak naar elkaar.  
Andere critici zijn onder meer Maeve Paris, die het gebrek aan aandacht voor 
gehandicapten aan de kaak stelt. Er werd enkel rekening gehouden met 
“gebruikersvriendelijkheid” (vb. grafische voorstelling) maar de regering brak zich nooit 
het hoofd over de toegankelijkheid. Mensen met gezichtsproblemen bijvoorbeeld zouden 
bij het gebruik van het systeem op zware moeilijkheden stuiten. Paris kwam tot de 
volgende vaststelling: “Het nieuwe systeem hield geen rekening met een belangrijke 
groep binnen het kiezerspubliek, en bewees daarmee niet democratischer te zijn dan het 
bestaande papieren stembiljet. Het kan zelfs nieuwe barrières aan de deelneming aan de 

                                                 
4 http://evoting.cs.may.ie/intro.shtml 
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verkiezingen hebben opgeworpen.’ (Paris, 2004). 
Een van de meest invloedrijke actoren in het hele proces is ongetwijfeld de Commission 
on Electronic Voting (CEV). De Commissie Elektronisch stemmen werd op 1 maart 2004 
door de Ierse overheid als een zelfstandige entiteit in het leven geroepen. De voornaamste 
taak van deze commissie bestond in het evalueren van het Powervote/Nedap systeem. Op 
30 april 2004 verscheen een eerste tussentijds rapport, precies op tijd voor de 
verkiezingen van 11 juni. Dit rapport kantte zich tegen de invoering van het Nedap 
systeem, omdat het het stemgeheim en de precisie compromitteerde (CEV, 2004). Na 
publicatie van dit rapport besliste Martin Culling, Minister van Milieu, Erfgoed en 
Plaatselijk Bestuur dat de introductie van het elektronisch stemsysteem zou worden 
uitgesteld. 
Nog vóór de ontbinding van deze commissie op 4 september 2006 verschenen nog twee 
andere (definitieve) rapporten over het Powervote/Nedap systeem. We geven hier een 
beknopt verslag, maar de rapporten kunt u integraal inkijken op de website van de CEV5. 
De Commissie testte 7 aspecten van het Powervote/Nedap systeem, meer bepaald: 

• De betrouwbaarheid van de software (kwaliteit, ontwikkelingsproces, enzovoort) 
• De veiligheid van de hardware (bruikbaarheid, veiligheid in het kader van een 

verkiezing) 
• Testen (uitbreiding van de vorige tests) 
• Fysieke veiligheid (beoordeling van de levenscyclus van de fysieke en 

operationele veiligheidsvoorzieningen) 
• Vergelijkende beoordeling (vergelijking tussen het Nedap systeem en het 

stembiljet op papier) 
• eVoting Best practice (de algemene evaluatie van de implementering van 

elektronisch stemmen in Ierland) 
De Commissie ontdekte verschillende zwakke schakels in de veiligheid van de soft- en 
hardware maar verklaarde dat ‘het gekozen systeem mogelijk kan worden verbeterd en 
kan leiden tot een efficiëntere administratie van de verkiezingen in Ierland…. De 
Commissie besluit dat ze de stem- en teluitrusting voor gebruik bij de verkiezingen kan 
aanbevelen,…, maar dat ze de beheersoftware voor de verkiezing voor dergelijk gebruik 
niet kan aanbevelen’ (CEV, 2006). Dit toont aan dat hoewel de hardware van een 
behoorlijke kwaliteit getuigt, de software toch verschillende (kritieke) zwakke schakels 
bevat. 
Een andere kritiek die ten slotte door de protestgroepen wordt geuit, is de aanzienlijke 
kostprijs van het systeem. Terwijl de overheid de kostprijs van het systeem raamt op 
€43m, gewagen andere auteurs van een heel wat hoger bedrag. Paris heeft het over een 
geraamde kostprijs van €52m, een cijfer dat ook door ICTE wordt gehanteerd (Paris, 
2004). ICTE raamde de kostprijs van het systeem voor de toekomst op nog eens €57 m 
(McCarthy, 2004). Hoewel deze bedragen veeleer ongewis zijn, vormen ze toch 
voldoende stof voor een levendige discussie over ook dit punt. 
                                                 
5 http://www.cev.ie 
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 3.2.6  Nederland 

 3.2.6.1  Kiessysteem6 
In Nederland worden de leden van de Tweede Kamer, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraden rechtstreeks om de vier jaar verkozen. De Tweede Kamer bestaat uit 150 
leden, die via enkelvoudige voorkeurstemmen worden verkozen. De 75 leden van de 
Eerste Kamer, ook wel Senaat genoemd, worden onrechtstreeks voor vier jaar door de 
leden van de provinciale staten van de 12 provincies verkozen. De Eerste en de Tweede 
Kamer vormen samen de Staten-Generaal of het Parlement. Sinds de invoering van het 
algemene kiesrecht voor mannen in 1917 bestond er een opkomstplicht bij de 
verkiezingen. Dit systeem bleef gehandhaafd tot 1970. 
Het Nederlandse kiesstelsel kent het systeem van de evenredige vertegenwoordiging. 
Daarbij is de verdeling van de zetels afgestemd op het aantal stemmen dat in de gehele 
kieskring wordt uitgebracht. Voor de zetelverdeling tussen de partijen vormt het gehele 
land één kiesgebied. Het totale aantal geldig uitgebracht stemmen binnen het volledige 
kiesgebied wordt gedeeld door het aantal beschikbare zetels (150 in de Tweede Kamer). 
Het totaal aantal op iedere lijst uitgebrachte stemmen wordt gedeeld door de kiesdeler. 
Het quotiënt bepaalt het aantal zetels dat in eerste instantie aan die lijst wordt 
toegewezen. De restzetels worden volgens de d’Hondt methode verdeeld. Voor de 
verkiezingen van de Tweede Kamer wordt het land in negentien kiesdistricten verdeeld. 
Dit is een zuiver technische opdeling vooral bedoeld om de politieke partijen toe te laten 
kandidaten op de lijst te plaatsen die in een bepaalde kieskring bekendheid genieten. Bij 
het bepalen van de verkiezingsuitslag worden alle stemmen die in verschillende 
kiesringen op een en dezelfde politieke partij zijn uitgebracht, samengeteld. 

 3.2.6.2  Logistiek van het stemmen 
Iedere gemeente wordt opgedeeld in een of meer kiesdistricten met een eigen stembureau 
samengesteld uit drie leden. Iedere verkiezing telt zowat 10.000 stembureaus. Als 
aanvulling op de gewone stemlokalen kunnen de burgemeester en wethouders een mobiel 
stembureau instellen zodat lichamelijk gehandicapten en oudere kiezers dichter bij huis 
kunnen stemmen. Twee weken voor de verkiezingsdag ontvangt elke kiezer een 
oproeping om op de dag van de verkiezing tussen 7u30 en 21u00 zijn stem uit te brengen 
in het stembureau van het district waar uit woont. In de meeste gemeenten wordt bij de 
stemming gebruik gemaakt van stemmachines. Na inlevering van de oproepingskaart kan 
de kiezer zijn stem uitbrengen. In de gemeenten die geen gebruik maken van machines, 
overhandigt de kiezer zijn oproepingskaart en ontvangt hij van de voorzitter van het 
stembureau een stembiljet. De kiezer brengt zijn stem uit door een witte stip in een zwart 
vierkantje voor de naam van de kandidaat van zijn keuze rood te maken. 

                                                 
6 Kiesraad/Nederlands Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Verkiezingen in Nederland’. Den Haag, 2005 
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 3.2.6.3  Elektronisch Stemsysteem 
Het elektronisch stemmen werd voor het eerst voor de verkiezingen van 1982 ingevoerd, 
maar het duurde nog een hele tijd voordat de gebruiksvoorwaarden en de bijzonderheden 
voor het testen een wettelijk kader kregen.7 De eerste Algemene Wet op het Elektronisch 
Stemmen werd uitgevaardigd in 1989 en keurde het gebruik van stemmachines goed. 
Deze Wet werd in juli 1997 door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken vervangen 
door een meer gedetailleerde Wet. De Algemene Regeling uit 1997 op het gebruik van 
stemmachines regelt alleen de voorwaarden voor de goedkeuring en het geldige gebruik 
van de machines. De meest recente Wet geeft ook bijzonderheden over het testen van de 
stemmachines en verwijst naar een onafhankelijk testinstituut. In datzelfde jaar werd 
TNO (TNO Elektronische Producten & Services) officieel door het Ministerie aangesteld 
voor het testen van de hard- en software die in de stemmachines worden gebruikt.  
De beslissing om de stemmachines bij de verkiezingen in te zetten wordt door de 
betreffende gemeenteraad genomen. Alleen de door de Minister van Binnenlandse Zaken 
goedgekeurde machines mogen tijdens de verkiezingen worden gebruikt. Na aankoop 
staan gemeentebestuur en stembureau voor de controle van de correcte werking van de 
stemmachine in. Er worden twee soorten machines gebruikt. Het eerste betreft de 
Nedap/Groenendaal machine die door zowat 90 procent van de gemeentebesturen waar 
elektronisch wordt gestemd, wordt ingezet. De tweede is de SDU machine die in de 
overige 10 procent van de gevallen wordt gebruikt. Er is geen papieren bewijs. Hoewel 
een papieren bewijs doorgaans wordt beschouwd als een middel om verkiezingen voor de 
kiezer controleerbaar te maken, beklemtoont het Nederlandse Ministerie de beperkingen 
ervan.8 Zo kunnen er problemen ontstaan met de printer (de printer kan vastlopen of de 
inkt kan opraken), het kan misgaan met het afscheuren van de strookjes (waardoor een 
kiezer nog zou kunnen zien wat de vorige kiezer heeft gestemd), wat moet er gebeuren bij 
foutmelding (wat gebeurt er met de stemmen die al zijn uitgebracht?), enz. Na de 
verkiezingen van november 2006 werd een onafhankelijke commissie ingesteld die het 
hele stemproces in Nederland moest onderzoeken en voorstellen voor verbetering of 
aanpassing diende te formuleren (zie verder).. Een van de opties die waarschijnlijk zal 
worden onderzocht is de invoering van een papieren bewijs. 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken verklaart dat het aantal ongeldig uitgebrachte 
stemmen met de invoering van de stemmachines daalde van haast 1% in 1971 naar 0,13% 
in 2003.9 Daarbij stelt het Ministerie dat menselijke telfouten bij het gebruik van 
stemmachines zijn uitgesloten. Andere vermeende voordelen: een inkrimping van het 
aantal stembureaus, een vermindering van het aantal mensen dat op het stembureau 
aanwezig moet zijn, de verbeteringen op het vlak van de electorale administratie en de 

                                                 
7 Niemoller, K., Appendix 2K. Experience with Voting Machines in the Netherlands and 
Germany. Dublin: Trinity College, The Policy Institute, 2004:330 
8 
http://www.minbzk.nl/onderwerpen/grondwet_en/verkiezingen_en/veelgestelde_vrage
n 
9 http://www.minbzk.nl/onderwerpen/grondwet_en/verkiezingen-en/stemmachines 
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snellere verwerking van de verkiezingsresultaten.10 

In 1998 verzocht de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken de Kiesraad hem met 
betrekking tot elektronisch stemmen over een aantal punten te adviseren (bekendmaking 
van de eerste, voorlopige verkiezingsresultaten; de mogelijkheid van een zogenaamd 
paper-trail voor de individuele kiezer; de noodzaak aan meer gedetailleerde regelingen op 
het gebruik van software voor de resultaatsberekening en het beperken van de risico’s als 
gevolg van de algehele afhankelijkheid van de ondernemingen die de hard- en software 
leveren) .11 De Kiesraad trok een extern consultant aan die haar diende te adviseren over 
deze kwesties. De aanbevelingen werden in 1999 grotendeels door het Parlement 
goedgekeurd.12 Een van de conclusies van het rapport, op basis van een telefonische 
enquête bij 47 gemeenten, is dat moet worden overwogen over te gaan tot de invoering 
van de wettelijke vereisten en van een test- en goedkeuringsprocedure voor de systemen 
voor verwerking van de verkiezingsresultaten. De voornaamste redenen die voor de 
omschakeling van bepaalde gemeenten op de stemmachines werden aangehaald, zijn de 
verhoogde efficiency op het stembureau, de kostenbesparingen voor de constructie en de 
inrichting van de stemlokalen en de snellere bekendmaking van de uitslag. 
Het elektronisch stemmen verscheen een tweede keer, in 2002, op de agenda van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken.13 Bij het softwarematig tellen van de definitieve 
zetelverdeling tijdens de twee verkiezingen van 2002 had zich immers een aantal 
problemen voorgedaan. In maart 2003 formuleerde de Kiesraad hierover een paar 
aanbevelingen.  
Het Elektronische stemmen werd nooit echt afgeschaft, maar in de herfst van 2006 
keurde Minister Nicolaï de SDU stemmachine drie weken vóór de verkiezingen af. Dit 
gebeurde nadat een actiegroep een rapport publiceerde over de veiligheidsproblemen van 
de stemmachines die in Nederland werden gebruikt. De Nederlandse regering vreesde dat 
de Verkiezingsdag in het gedrang kwam. 
De onvrede over het gebruik van de stemmachines neemt in Nederland daadwerkelijk 
toe. De actiegroep ‘wijvertrouwen-stemcomputersniet.nl’ lanceerde een publiek debat. In 
oktober 2006 (een maand vóór de Nederlandse nationale parlementsverkiezingen van 22 
november) publiceerde de actiegroep een rapport “Nedap/Groenendaal ES3B 
stemcomputer: een veiligheidanalyse dat de ernstige leemten in de beveiliging van de 
Nedap/Groenendaal ES3B stemmachine, die in Nederland werden gebruikt, trachtte aan 
te duiden. Dit specifieke systeem wordt door 90 procent van het Nederlandse kiespubliek 
gebruikt. Er is ook een andere door SDU geproduceerde machine in gebruik. Die 
machine luistert naar de naam ‘Newvote’. Deze machine is gebaseerd op een PC en 
                                                 
10 Niemoller, K., Appendix 2K. Experience with Voting Machines in the Netherlands and 
Germany. Dublin: Trinity College, The Policy Institute, 2004:331 
11 Niemoller, K., Appendix 2K. Experience with Voting Machines in the Netherlands and 
Germany. Dublin: Trinity College, The Policy Institute, 2004:330 
12 Het Expertise Centrum, Stand van zaken automatisering rond verkiezingsproces. ’s 
Gravenhage, 28 mei 1999 
13 Niemoller, K., Appendix 2K. Experience with Voting Machines in the Netherlands and 
Germany. Dublin: Trinity College, The Policy Institute, 2004: 330 
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gebruikt in de plaats van knoppen een touch screen. Geen van beide systemen levert een 
papieren bewijs af. Het niet-elektronisch hertellen is bij een twijfelachtig resultaat niet 
mogelijk. In totaal maakt nog slechts een tiental kleine districten gebruik van potlood en 
papier. 
Dit rapport beschrijft de resultaten van een bespreking van de Nedap ES3B elektronische 
stemcomputer. In haar rapport meldt de actiegroep dat de binnenste behuizing rond de 
elektronica enkel werd beschermd door een heel eenvoudig slot. Daardoor is het vrij 
gemakkelijk om de software en hardware te vervangen (vb. het vervangen van de 
geheugenchip: dit betekent dat het geheugen waarin de stemgegevens zitten opgeslagen, 
niet is versleuteld). De leden van de actiegroep dreigden ermee de minister voor 
bestuurlijke vernieuwing Atzo Nicolaï voor de rechtbank te brengen, omdat zij er niet van 
overtuigd waren dat de verkiezingen van november 2006, zoals hij beweerde, fraudevrij 
zouden verlopen. In antwoord op de aantijgingen en de eerdere aandacht die de campagne 
van de actiegroep in de media kreeg, voerde Nicolaï nieuwe veiligheidsmaatregelen voor 
de stemmachines in om het vertrouwen bij het publiek in deze machines te versterken. 
Nedap controleerde al haar machines op geknoei, installeerde nieuwe chips en software 
die minder gemakkelijk konden worden gehackt en voorzag de machines van een uniek 
metalen zegel.  
Na controles stelde de regering op 30 oktober vast dat er zich een probleem met de SDU 
stemmachines voordeed. De signalen konden immers tot binnen een straal van 10 meter 
van de machines draadloos worden opgevangen. Deze machines konden met andere 
woorden het stemgeheim niet in voldoende mate garanderen. Deze machines die in 35 
gemeenten werden geïnstalleerd – waaronder Amsterdam – dienden nog voor de 
verkiezingen te worden verbeterd of vervangen door een alternatief systeem. Heel wat 
gemeenten, onder meer ook Amsterdam, beslisten terug te grijpen naar de traditionele 
stemmethode met potlood en pen, en lieten de SDU machine voor wat ze was. In januari 
2007 dagvaardde SDU de Nederlandse staat wegens de eenzijdige schorsing van de SDU 
stemmachines. 
Als gevolg van de controverse rond de stemmachine in 2006 besloot Minister Nicolaï 
over te gaan tot de oprichting van een adviescomité dat het kiesproces in Nederland 
moest onderzoeken en verbeteringen of wijzigingen diende te formuleren. De diepere 
criteria voor dergelijke voorstellen zijn vrije, betrouwbare en transparante verkiezingen 
voor het volledige kiezerspubliek, op gelijke basis, een realistisch kiesproces inzake 
praktische implementering, en het vermogen om de verkiezingen te controleren en daarbij 
het stemgeheim te waarborgen. Een van de thema’s dat door het comité zal worden 
onderzocht, is het risico inherent aan het gebruik van de huidige stemmachines. 
Voorzitter en tevens lid van de Adviescommissie is Minister van Staat, dhr. F. Korthals 
Altes. De commissie dient haar advies voor 1 oktober 2007 aan de regering voor te 
leggen.14  

Samenvattend kunnen we een aantal thema’s onderscheiden die het voorwerp vormen 
van het debat, namelijk: 

• De openbaarheid van de zogenaamde broncodes 

                                                 
14 http://www.minbzk.nl/bzk2006uk/subjects?ActItmIdt=104270 
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• Het gebrek aan een door de kiezer gecontroleerd papieren bewijs. 
• De goedkeuring van de software voor de zetelverdeling (de hardware en software 

worden door TNO getest maar de testrapporten zijn niet openbaar) 
Het debat of de controverse in Nederland is geconcentreerd op de veiligheidsaspecten van 
elektronisch stemmen en stemmen via het internet, veeleer dan op de juridische en 
sociaalpolitieke vragen (zoals de digitale kloof). Tot in 2006 was de discussie rond de 
invoering en het gebruik van stemmachines veeleer onbeduidend. 

 3.2.6.4  Stemmen via het internet 
Op 4 oktober 2000 ontvouwden de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en de Ministers van Grootsteden en Integratiebeleid plannen om het 
kiezen plaatsonafhankelijk (of minder plaatsafhankelijk) te laten verlopen.15 Zij stelden 
een grootschalig experiment voor waarbij de uitgebrachte stemmen zouden meetellen 
voor de resultaten van de verkiezingen voor de Provincieraad in maart 2003. De kiezers 
kregen de kans om vanuit e-Voting stembureaus op openbare plaatsen, (verschillend van 
de klassieke stemlokalen) hun stem elektronisch uit te brengen. Om deze plannen door te 
voeren, riep de Minister van Binnenlandse Zaken het Project Kiezen op afstand 
(elektronisch), waarvoor een budget van 8.1 miljoen Euro werd uitgetrokken, in het 
leven.16 In februari 2002 informeerden beide Ministers de Tweede Kamer dat zij niet 
zeker waren dat hun plan haalbaar was. Zes maanden later, in juni 2002, verstuurden de 
twee Ministers een brief naar de Tweede Kamer waarin zij tot het besluit kwamen dat ze 
een goede basis voor een voortzetting van het project Kiezen op Afstand hadden 
gevonden. Ze stelden een stapsgewijze benadering voor en kwamen tot de slotsom dat de 
eerste fase bij de Verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2004 kon worden 
doorgevoerd. Daarbij zouden zij experimenteren met kiezers die hun stem uitbrachten in 
een stemlokaal van hun keuze en via PC/telefoon voor Nederlandse kiezers in het 
buitenland. 
In juni 2004 (de Europese Parlementsverkiezingen) vond dan een eerste experiment 
plaats met stemmen via het internet en via telefoon voor Nederlandse kiezers in het 
buitenland en voor kiezers die hun stem uitbrachten in een stemlokaal naar keuze.17 De 
Kieswet biedt twee categorieën kiezers de mogelijkheid om hun stemrecht vanuit het 
                                                 
15 Nederlands Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Evaluatierapport. 
Experiment met het stemmen via internet en telefoon voor kiezers in het buitenland. Den 
Haag, 2004 
16 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W. Remkes, Kiezen Op 
Afstand. Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Den Haag, 
25 maart 2002 
17 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rapport over het stemmen via 
internet en telefoon. Den Haag, 2004 
In 2006 werd het experiment waarbij kiezers hun stem konden uitbrengen in een 
stemlokaal naar keuze binnen hun gemeente voor de gemeenteraadsverkiezingen 
voortgezet (http://www.minbzk.nl/bzk2006uk/subjects?ActItmIdt=52964). 
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buitenland uit te oefenen. Nederlandse kiezers die in het buitenland wonen en kiezers die 
op de dag van de verkiezing om professionele redenen in het buitenland verblijven (en de 
gezinsleden die hen vergezellen). De gedachte om het stemmen voor kiezers in het 
buitenland te vereenvoudigen bracht de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister 
voor Stedelijk- en Integratiebeleid op de idee om naast de bestaande methoden (per 
volmacht of met een kiezerskaart) een experiment met het stemmen via internet en 
telefoon te organiseren. Na registratie werden 5351 stemmen via de stemservice 
uitgebracht. 480 stemmen via de telefoon en 4871 via het internet. Dit initiatief bracht 
enige controverse op gang.18  

De eerste reden had te maken met veiligheid en de vrees voor hackers. Critici stelden 
voor om het stemmen via het internet op plaatselijk niveau uit te testen om zo de 
veiligheidsrisico’s te identificeren. Het ‘Verslag over het experiment met het stemmen 
via Internet en telefoon” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties verwijst naar pogingen om de ‘standaard” tekortkomingen van het 
internet te kraken en naar een paar gevallen waarbij een bezoeker van de Internet 
stemwebsite probeerde om een willekeurige toegangs-/stemcode in te voeren of om 
toegang te krijgen tot een willekeurige of onbestaande pagina op de webserver. Het 
rapport stelt dat al deze pogingen door de firewall of door de webserver werden 
afgeslagen. In zes gevallen werd het IP adres op bevel van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken als voorzorgsmaatregel geblokkeerd, zodat er geen trafiek meer 
mogelijk was vanaf het betreffende IP adres naar de stemservice. De tweede reden van de 
controverse was veeleer filosofisch en hield verband met de niet-transparantie van de 
programma’s die door LogicaCMG werden geleverd.  
Artikel 53 van de Experimentenwet schrijft voor dat experimenten die onder de 
Experimentenwet gevoerd worden moeten worden geëvalueerd. Dit was ook het geval 
met het experiment op het stemmen via internet en telefoon. Voornaamste doel van deze 
evaluatie is na te gaan of het experiment aan deze voorwaarde voldoet. Om zich te 
verzekeren van het verdict van de kiezer over het stemmen via het internet en via de 
telefoon gelastte het Ministerie van Binnenlandse Zaken het onderzoeksbureau “Research 
voor Beleid” een peiling te organiseren bij de kiezers die vanuit het buitenland hun stem 
voor de Europese Parlementsverkiezingen hadden kunnen uitbrengen. Er werd ook 
gebruik gemaakt van de oproepen die de Service Desk tussen 10 december 2003 en 1 juli 
2004 ontving. Omdat dit vrij eenvoudig was en relatief weinig tijd in beslag nam, bleken 
de respondenten hun stem hoofdzakelijk via de telefoon of het internet te hebben 
uitgebracht. De open vragen weerspiegelden nieuwsgierigheid naar het experiment. 16% 
van de kiezers die hun stem via het Internet en de telefoon hadden uitgebracht, 
verklaarden dat zij aan de verkiezingen deelnamen omdat er nieuwe stemmethoden 
beschikbaar waren. De respondenten die per briefwisseling stemden, deden dat omdat ze 
met de procedure vertrouwd waren. Een andere frequent aangehaalde reden was dat 
stemmen per briefwisseling eenvoudig was. Een van de vragen was een open vraag 
waarmee werd gepeild naar commentaar, suggesties, enz. In het Evaluatierapport 
(2004:18) luidt het dat: “Nog al wat respondenten zeggen dat het stemmen per internet de 
opkomst zal vergroten en roepen daarom op het stemmen per internet in Nederland 

                                                 
18 DELWIT, P., KULAHCI, E., PILET, J-B., Le vote électronique: un choix légitime? 
Bruxelles/Gent : Politique scientifique fédérale/Academia Press, 2004:70 
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mogelijk te maken. Een enkele kiezer vreest dat het stemmen per internet zal leiden tot de 
toename van het aantal verkiezingen (zoals in de VS en Zwitserland). (…) Enkele 
opmerkingen (bijna allemaal in combinatie met een positieve beoordeling van het 
stemmen per internet en telefoon) zijn gemaakt over de beveiliging en de 
betrouwbaarheid van het stemmen per internet. Een enkele kiezer suggereert een instantie 
te creëren die zich uitspreekt over de betrouwbaarheid van het systeem”. 
In 2006 was er een nieuw experiment met stemmen via het Internet. Het experiment van 
2006 verschilde van dat van 2004. In 2006 konden de kiezers zich registreren via 
“www.kiezenuithetbuitenland.nl”. Het stemmen verliep over vijf in plaats van over tien 
dagen. Stemmen via de telefoon behoorde niet meer tot de mogelijkheden. De procedure 
voor de echtverklaring verliep een stuk kiezersvriendelijk. Nederlandse kiezers die op 22 
november 2006 (21 593) waren geregistreerd en die in het buitenland woonden, konden 
hun stem voor de Nederlandse Parlementsverkiezingen via het Internet uitbrengen. 
Voornaamste doel van dit experiment was het verbeteren van de stemmogelijkheden. 
Nederlandse ex pats konden nog steeds gebruik maken van het systeem van stemmen per 
briefwisseling. Na registratie konden de kiezers kiezen om hun stem via het internet dan 
wel telefonisch uit te brengen. Het experiment van 2006 zal worden gevolgd door een 
evaluatie. De resultaten daarvan zullen in een politiek debat over de implicaties en de 
wensbaarheid van internetstemmen worden gebruikt. 

 3.2.7  Zwitserland 

 3.2.7.1  Introductie 
Op het vlak van de kieswet bestaan er in Zwitserland verschillende machtsniveaus. Het 
federale niveau staat in voor de verkiezing van de Nationale Raad. Maar ook de 
kantonale overheden hebben hun zeg. Zij organiseren de verkiezingen voor de Staatsraad 
en voor de Kantonraden. Beide niveaus kunnen ook referenda organiseren. Binnen die 
bestuurlijke context bestaande uit meerdere lagen werd eVoting slechts in een paar 
domeinen en slechts voor enkele proefprojecten ingevoerd. Drie kantons 
experimenteerden tot nu toe met elektronisch stemmen: Neufchatel, Zurich en Geneve. 
Het relatief beperkte gebruik van elektronisch stemmen in Zwitserland heeft te maken 
met het feit dat deze methode niet de voorkeur van de Zwitserse overheid wegdraagt om 
de opkomst te verhogen. Zij meent dat de technische oplossingen moeten worden 
onderzocht om het stemmen vlotter en toegankelijker te doen verlopen zodat de 
belangstelling om deel te nemen aan verkiezingen en referenda toeneemt. Net zoals in het 
Verenigd Koninkrijk werd sinds begin van de jaren 1990 meer aandacht besteed aan de 
veralgemening van het stemmen per briefwisseling dan aan elektronisch stemmen.  
In dit korte verslag stellen we de drie voornaamste proefprojecten van elektronisch 
stemmen in Neufchatel, Zurich en Geneve voor. Eerst geven we echter een beschrijving 
van de kiessystemen die in Zwitserland worden gebruikt. Doel van dit rapport is de 
voornaamste voordelen en problemen van elektronisch stemmen in de Zwitserse context 
te beklemtonen om het Belgische debat te verrijken. 
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 3.2.7.2  Kiessysteem 
Je kan het nauwelijks hebben over “het” Zwitserse kiessysteem. In een land met 
bestuurlijke inrichtingen op verschillende niveaus verdeeld over 26 kantons bestaat er 
eigenlijk een waaier aan kiessystemen. Voor de verschillende raden (Nationale Raad, de 
Staatsraad, de Kantonsraad) bestaan er verschillende systemen. Anderzijds kunnen er ook 
voor de verkiezing van een en hetzelfde orgaan binnen verschillende kantons andere 
kiessystemen worden toegepast.  
Voor de verkiezing van de Nationale Raad (200 afgevaardigden die om de vier jaar 
worden verkozen) kent het kiessysteem de volgende kenmerken:  

• Kiesformule: De evenredige vertegenwoordiging (Hagenbach-Bischoff quota) in 
districten met meerdere afgevaardigden voor de meeste kantons, behalve in de zes 
kantons (Obwalden, Nidwalden, Glarus, Uri, Appenzell Ausserrhoden en 
Appenzell Innerrhoden) waar er slechts een zetel te verdelen valt. In deze zes 
kantons worden de zetels toegewezen volgens het eennamig meerderheidsstelsel. 

• Grootte van de districten: Ieder kanton vormt een kieskring. De grootte hangt af 
van de bevolking van ieder kanton met een minimum van een verkozen lid en een 
maximum van 34 in het kanton Zurich.  

• Stemprocedure: in districten met een enkele afgevaardigde, is de procedure 
kandidaat-gericht, aangezien de kiezers wordt gevraagd voor een individuele 
kandidaat en niet voor lijsten te stemmen. In districten met meerdere zetels gelden 
open lijsten met panacheren. Het systeem van panacheren geeft iedere kiezer een 
aantal stemmen gelijk aan het aantal te verdelen zetels. De kiezer kan deze 
stemmen op verschillende wijzen gebruiken. Ten eerste kan hij de volledige lijst, 
zonder wijziging, goedkeuren. Ten tweede kan hij één lijst wijzigen door 
bepaalde kandidaten twee stemmen toe te kennen en andere kandidaten op de lijst 
van zijn keuze te schrappen. Ten derde kan hij ook een eigen lijst opmaken door 
zijn stem toe te kennen aan kandidaten van verschillende lijsten (panacheren). 

• Tussentijdse verkiezing: Wordt in een eennamig district een zetel vóór de datum 
van de volgende verkiezing vacant, dan wordt een tussentijdse verkiezing 
georganiseerd om een nieuwe afgevaardigde te kiezen. In PR districten, wordt de 
eerste niet-verkozen kandidaat op dezelfde lijst als de afgevaardigde die zijn zetel 
verlaat, automatisch verkozen voor de Nationale Raad. 

Voor de tweede kamer van de Bondsvergadering, de Ständerat, verloopt het kiessysteem 
voor de 46 afgevaardigden die om de vier jaar worden verkozen als volgt: 

• Kiesformule: De wijze waarop de verkiezingen gebeuren, wordt overgelaten aan 
de kantons. In alle kantons bestaat er een meerderheidsstelsel (de 
toepassingsmodaliteiten kunnen van kanton tot kanton wijzigen). Enige 
uitzondering hierop vormt het kanton Jura waar een evenredige 
vertegenwoordiging wordt toegepast. 

• Grootte van de districten: 20 kantons sturen twee afgevaardigden en zes kantons 
(Obwalden, Nidwalden, Glarus, Uri, Appenzell Ausserrhoden en Appenzell 
Innerrhoden) sturen een afgevaardigde naar de Ständerat.  



BeVoting Study of Electronic Voting Systems, Part I, Version 1.1 

Page 47 of 270 

• Stemprocedure: Omdat het in haast alle gevallen om een verkiezing volgens het 
meerderheidssysteem gaat, betreft het een “candidate-centered” procedure, 
aangezien de kiezers voor een enkele individuele kandidaat en niet voor lijsten 
moeten stemmen.  

Over het kiessysteem van de kantonale verkiezingen beslist iedere kanton afzonderlijk. In 
de meeste gevallen worden de leden voor de kantonraden verkozen volgens een systeem 
van eenvoudige meerderheid. Kiezers kunnen uitsluitend voor kandidaten en niet voor 
partijen stemmen. Iedere kiezer kan één stem toekennen aan één kandidaat. De kandidaat 
met de meeste stemmen achter zijn naam wint.  
Gezien de meerlagige structuur van het Zwitserse kiessysteem, dienen twee elementen bij 
elektronisch stemmen te worden beklemtoond. Ten eerste kan de wetgeving over de 
stemmethoden op twee niveaus worden goedgekeurd: Federaal en kantonaal. Om die 
reden kunnen de eVoting initiatieven klaarblijkelijk op de twee niveaus onafhankelijk 
worden genomen. Ten tweede: wil men overgaan tot de invoering van elektronisch 
stemmen dan moet de wetgever er rekening mee houden dat het gekozen systeem 
voldoende flexibel is om verschillende stemmen onder de verschillende stelsels voor de 
Bondsraad, voor de Ständerat, voor de kantonraden, maar ook voor de referenda toe te 
laten. 

 3.2.7.3  Experimenten met Elektronisch Stemmen 
In 1998 lanceerde de Zwitserse federale overheid een project waarmee zij alle burgers de 
mogelijkheid wilde bieden “al hun politieke rechten”, gaande van het ondertekenen van 
petities tot en met het stemmen voor verkiezingen en referenda online uit te oefenen Dit 
initiatief kende al vrij snel heel wat bijval. Peilingen toonden aan dat zowat twee derde 
van de Zwitserse burgers voorstander was van elektronisch stemmen. De meeste politieke 
partijen waren enthousiast over dit project. De kantonale overheid liet al snel weten zich 
ook achter dit initiatief te willen scharen (Geser, 2002).  
Vandaag, zowat tien jaar later, is een en ander geëvolueerd. De twee voornaamste 
problemen stellen zich op juridisch en organisatorisch vlak. Eerst moet de kantonale 
overheid de constitutionele basis vastleggen die een verschuiving van het stemmen op 
papier naar het elektronisch stemmen toelaat. In heel wat gevallen zijn de kantonale 
overheden in dit opzicht bijzonder traag. Ten tweede moeten er heel wat middelen 
worden vrijgemaakt om de nodige menselijke en technologische expertise vrij te maken 
voor de organisatie van elektronische verkiezingen of referenda. Dat laatste kan bijzonder 
problematisch zijn in een land dat onderverdeeld is in zowat 3.000 gemeenten met vaak 
erg beperkte middelen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de drie grootste 
experimenten met eVoting in drie (overwegend) stedelijke kantons op het getouw werden 
gezet. Neufchatel, Zurich en Geneve. In de drie kantons werden experimenten opgezet in 
een beperkt aantal gemeenten in 2001-2 (in slechts vier gemeenten van het kanton 
Geneve voor een totaal kiezerspubliek van 13.000). Dit experiment werd op grotere 
schaal herhaald in de jaren nadien (in 2004, 8 gemeenten in het kanton Genève met een 
totaal van om en bij de 41.400 kiezers). 
De burgers van deze drie kantons konden kiezen tussen drie verschillende kiesmethoden: 
de traditionele stembureaus, stemmen per briefwisseling en stemmen via het internet. 
Kiezers die voor een van de laatste twee methoden kozen, konden hun stem in de dagen 
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voorafgaand aan de Verkiezingsdag uitbrengen. Enkele weken voor de verkiezing 
ontvangen de kiezers hun oproep met een ID en een wachtwoord dat zij kunnen 
gebruiken om zich toegang tot de online stemwebsite te verschaffen en om zich voor het 
stemmen te identificeren. Wie niet opteert voor het stemmen via het internet kan gebruik 
maken van het stemmen per briefwisseling of zich op de dag van de verkiezingen naar 
het stemlokaal begeven. Er zijn geen plannen om de verkiezingen of referenda in de 
toekomst 100% online te laten verlopen. De overheid wil de kiezers de keuze laten. 
Uit de eerste experimenten bleek dat de meeste kiezers de voorkeur gaven aan stemmen 
per briefwisseling (ongeveer 70 procent). Het stemmen via internet komt op de tweede 
plaats en is goed voor ongeveer 20 procent van de kiezers. Slechts een minderheid van 
het kiespubliek (minder dan 10 procent) begeeft zich op de dag van de verkiezingen nog 
naar het stemlokaal. Merkwaardig genoeg zijn de kiezers die via het internet stemmen 
kiezers die vroeger hun stem per briefwisseling uitbrachten, en niet het publiek dat in het 
verleden naar het stemlokaal trok. Het stemmen via internet is bovendien ook in trek bij 
de gelegenheidskiezer en niet zo zeer voor de weinige kiezers die hun stem uitbrengen bij 
alle verkiezingen en referenda (Christin & Trechsel, 2005). 

 3.2.7.4  Debatten over Elektronisch Stemmen 

 3.2.7.4.1  De Argumenten PRO 
Er bestaan vier grote argumenten ten gunste van het stemmen via Internet (Auer & 
Trechsel, 2001). In de eerste plaats is er de verwachte positieve impact van het 
elektronisch stemmen op de kiezersopkomst. Het online stemmen zou het stemmen heel 
wat comfortabeler en gemakkelijker maken. In dit opzicht zouden occasionele 
stemonthouders ertoe kunnen worden aangespoord regelmatiger deel te nemen aan de 
verkiezingen. In een land als Zwitserland waar de opkomst voor verkiezingen schommelt 
rond de 50 procent en zelfs lager voor de meeste referenda, is de opkomst een cruciaal 
punt. In dat opzicht is de context waarbinnen elektronisch stemmen in Zwitserland werd 
ingevoerd, behoorlijk verschillend van de situatie in België waar er een opkomstplicht 
bestaat. 
Het tweede argument is dat online stemmen de kwaliteit van de stem ten goede zou 
komen. De logica achter dit argument is dat de kiezers nog voor ze hun definitieve stem 
online uitbrengen, heel wat informatie over de verkiezing of over het referendum kunnen 
opvragen. Verwacht wordt dat kiezers zich eerst op tal van sites zullen informeren nog 
voor ze hun stem aan een kandidaat of partij toekennen. Om beter toegang te krijgen tot 
de politieke informatie overwogen de Zwitserse overheidsorganen websites over de 
officiële online kieswebsite te maken, die alle relevante en neutrale informatie vergaart 
maar ook een aantal nuttige internetlinks toont naar websites van bijvoorbeeld politieke 
partijen). 
Als derde argument werd aangehaald dat het stemmen via internet de menselijke 
inspanning en de financiële kosten van de verkiezingen zou drukken. In de eerste plaats 
zouden er minder stemlokalen moeten worden geopend als de meeste kiezers hun stem 
per briefwisseling of via het internet willen uitbrengen. Ook de kostprijs voor het drukken 
van de stembiljetten zou hierdoor wegvallen. Voor het tellen van de stemmen zou er 
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bovendien minder volk moeten worden gemobiliseerd. Al deze elementen zouden tot een 
aanzienlijke besparing op de kosten van de verkiezingen en referenda kunnen leiden. 
Tot slot beklemtoonden de Zwitserse voorstanders dat het stemmen via internet een 
natuurlijke stap voorwaarts betekent voor iedere moderne samenleving. Zwitserland 
ontwikkelde behoorlijk geavanceerde internetapplicaties voor de controle van het 
transitverkeer of voor contacten tussen de burger en het bestuur (Geser, 2002). ICT is ook 
alom aanwezig binnen de verschillende aspecten van het dagelijkse leven (banking, 
online shopping…). De overgang van het stemmen met potlood en papier naar 
elektronisch stemmen zou daarom een natuurlijke verandering vormen binnen iedere 
moderne samenleving. 

 3.2.7.4.2  Argumenten contra 
De argumenten die in Zwitserland tegen het stemmen via internet worden ingeroepen, 
kunnen in drie grote groepen worden ingedeeld. In de eerste plaats wordt erop gewezen 
dat het stemmen via het Internet een nieuwe vorm van maatschappelijke uitsluiting met 
zich kan meebrengen, aangezien slechts 50% van de Zwitserse burgers met het internet is 
vertrouwd (Auer& Trechsel, 2001). Een digitale kloof zou ertoe kunnen leiden dat 
bepaalde maatschappelijke groepen van het democratische proces worden uitgesloten. De 
vrees bestaat dat oudere personen, minder hoog opgeleide personen, vrouwen en burgers 
die over minder economische middelen beschikken – allemaal groepen met een moeilijke 
toegang tot ICT - het lastig zouden krijgen als ze hun stem via het internet zouden moeten 
uitbrengen.  
Het tweede argument dat in Zwitserland tegen het elektronisch stemmen wordt 
aangehaald, is van psychologische aard. Dit argument hangt samen met het gebrek aan 
vertrouwen dat de kiezers bij het stemmen via internet zouden ervaren. Door de twijfel 
over de veiligheid en de transparantie van het online stemmen, kan het vertrouwen van de 
kiezer in het stemmen via het Internet worden aangetast (Cotti, 2002). Dit gebrek aan 
vertrouwen heeft betrekking op twee categorieën van burgers. Eerst en vooral kunnen 
burgers met een beperkte ICT-kennis worden afgeschrikt door iets wat ze niet kennen. 
Omdat ze niet begrijpen hoe het elektronisch stemmen precies verloopt, kunnen ze bij het 
gebruik van ICT om hun stem uit te brengen problemen ervaren. De tweede categorie 
kiezers die met potentiële vertrouwensproblemen ten aanzien van het stemmen via 
internet kan af te rekenen krijgen, zijn de kiezers die bijzonder onderlegd zijn in ICT. Die 
burgers weten precies hoe kwetsbaar de internetsystemen voor hackers en virussen zijn. 
Daarom stellen zij zich weigerachtig op tegen het gebruik van het internet voor 
verkiezingen en referenda. 
Tot slot hoort men in Zwitserland ook de kritiek dat het eigenlijke stemmen door het 
gebruik van internet veel sterker door emoties zou kunnen worden beïnvloed. De kans 
bestaat dat de burger minder tijd en minder energie gaat besteden aan het stemmen. Zij 
zouden zich ertoe kunnen beperken in te loggen op het netwerk, (misschien) informatie 
op te zoeken en tot slot hun stem uit te brengen. Het risico bestaat dat beslissingen bij 
verkiezingen en referenda sterker worden beïnvloed door indrukken op korte termijn, en 
dat er minder diep wordt nagedacht over de argumenten (Linder, 2001).  
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 3.2.7.4.3  Evaluaties 
Na de bestaande argumenten te hebben toegelicht, ronden we af met de eerste resultaten 
van de verschillende experimenten rond het stemmen via internet in Zwitserland.  
Als eerste punt moeten we aanstippen dat uit niets blijkt dat de Zwitserse overheid door 
het beschikbaar stellen van het online stemmen de opkomst voor verkiezingen en 
referenda heeft kunnen verhogen. Tijdens de verkiezingen van 2004 werd in het kanton 
Geneve waar 8 gemeenten via het internet konden stemmen een opkomst geregistreerd 
van 43,9 procent. In de overige gemeenten werd een opkomst opgetekend van 41,1 
procent. Er is met andere woorden een licht positieve impact van het online stemmen – 
die ook in eerdere verkiezingen al werd vastgesteld. Het effect is echter uiterst beperkt 
zodat hieruit geen algemene besluiten kunnen worden getrokken 
(http://www.geneve.ch/evoting/rapports_20041128.asp). 
Op de vraag wie de kiezers zijn die hun stem online uitbrengen, moet allereerst worden 
opgemerkt dat de sociaal-demografische factor (leeftijd, geslacht, opleiding,…) hier geen 
doorslaggevende rol in lijkt te spelen. Ook al blijkt dat de kans op online stemmen 
afneemt met de leeftijd en toeneemt bij de hogere looncategorieën, toch lijkt de meest 
doorslaggevende variabele de vertrouwdheid met ICT te zijn (Christin & Trechsel, 2005). 
Naarmate een burger vaker gebruik maakt van het internet en er zich ook gemakkelijker 
toegang toe kan verschaffen, hoe groter zijn neiging om online te stemmen. Om die reden 
schuilt het risico van een digitale kloof niet gewoon tussen rijkere en armere burgers, 
tussen hoger en lager opgeleiden, tussen oudere en jongere categorieën van de bevolking, 
maar vooral tussen diegenen die niet bang zijn van ICT omdat ze relatief goed bekend 
zijn met de nieuwe technologieën enerzijds en zij die maar heel weinig van ICT afweten 
anderzijds. De sociaal-demografische variabelen hangen sterk samen met de bekendheid 
met ICT, maar sommige minder begoede burgers kunnen vertrouwd zijn met het internet 
en daarom geen bedenkingen bij het online stemmen hebben. 

 3.2.8  Het Verenigd Koninkrijk 

 3.2.8.1  Introductie 
Net als in de meeste Europese landen, lijkt ook de opkomst van het kiezerspubliek in het 
Verenigd Koninkrijk in vrije val. Zowel voor de plaatselijke verkiezingen als voor de 
Europese verkiezingen is de opkomst bijzonder laag. De plaatselijke verkiezingen van 
2000 brachten slechts 30 procent van de stemgerechtigden op de been. Voor de Europese 
Parlementsverkiezingen van 2004 bracht slechts 37,2 procent van alle stemgerechtigden 
zijn stem uit. Geconfronteerd met die situatie besliste de Britse overheid om een aantal 
initiatieven op het getouw te zetten die de deelneming van de bevolking aan de 
verkiezingen moest optrekken. 
In de eerste plaats werd in 2000 de Electoral Commission (Kiescommissie) opgericht. 
Haar taak bestaat erin verkiezingen te organiseren en eventuele hervormingen door te 
voeren die een positieve impact kunnen hebben op de wijze waarop verkiezingen in 
Groot-Brittannië worden georganiseerd. De Electoral Commission wordt in haar taak 
bijgestaan door het Department of Constitutional Affairs en de Electoral Modernization 
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Unit. Beide organen drongen er bij de Britse overheid op aan om nieuwe methoden van 
stemmen te onderzoeken om te komen tot een hogere opkomst.  
Sindsdien zagen er allerhande experimenten van nieuwe stemmethoden in Groot-
Brittannië het levenslicht. Die kwamen er overwegend voor de plaatselijke verkiezingen. 
De experimenten variëren van stemmen per briefwisseling tot elektronisch stemmen, 
stemmen via het internet en zelfs stemmen via SMS. Inderdaad, tot op vandaag werd nog 
geen enkele beslissing genomen om het elektronisch stemmen voor alle verkiezingen toe 
te passen.  

 3.2.8.2  Kiessysteem 
Voor we dieper ingaan op de kwestie van het elektronisch stemmen in het Verenigd 
Koninkrijk, verdient het Britse kiessysteem aandacht. Eigenlijk zouden we het hier 
moeten hebben over de verschillende kiessystemen aangezien er voor de verkiezingen op 
de verschillende machtsniveaus andere regels gelden. Op nationaal niveau worden de 659 
leden van het House of Commons (Lagerhuis) om de vijf jaar (maximale periode) 
volgens het first-past-the-post stelsel verkozen. Bij dit systeem strijden individuele 
kandidaten voor een zetel per kieskring. Binnen iedere kieskring wordt de kandidaat met 
de meeste stemmen – zelfs minder dan 50 procent van alle geldige stemmen - verkozen. 
De voornaamste kenmerken van dit systeem zijn: 

• Kiesformule: Eennamig meerderheidsstelsel (SMP) of ook First-past-the-post 
(FTP). 

• Grootte van de districten: 659 kiesdistricten kiezen elk een afgevaardigde 
• Stemprocedure: De kiezer kan geen lijststemmen uitbrengen, maar slechts op één 

enkele kandidaat stemmen (candidate-centered). 
• Tussentijdse verkiezing: Komt er voor het einde van de termijn een zetel vrij dan 

wordt een tussentijdse verkiezing georganiseerd om een nieuwe afgevaardigde te 
kiezen. 

Het first-past-the-post principe wordt ook gebruikt voor de plaatselijke verkiezingen in 
Engeland en Wales. Maar voor alle machtsniveaus gelden verschillende regels. Primo, 
voor de Europese verkiezingen, sinds 1999, worden de Britse Leden van het Europees 
Parlement (MEP’s) verkozen volgens de evenredige vertegenwoordiging die aldus wordt 
georganiseerd: 

• Kiesformule: Lijstproportionaliteisprincipe (D’Hondt quota); in Noord-Ierland 
wordt de Single-Transferable Vote (Enkelvoudig Overdraagbare Stem) toegepast. 

• Grootte van de districten: 12 kiesregio’s (Schotland, Wales en Noord-Ierland, 
en 9 Engelse regio’s) die elk 3 tot 10 MEP’s kiezen. 

• Stemprocedure: Het gesloten lijstsysteem, de kiezers kunnen enkel stemmen voor 
een lijst en niet voor kandidaten die op deze lijst voorkomen. 

Voor de verkiezing van het Schotse Parlement en de Nationale Vergadering van Wales 
wordt een gemengd kiessysteem toegepast, het zogenaamde Additional Member System 
(AMS – een vorm van evenredige vertegenwoordiging van additionele leden van 
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partijlijsten). Iedere stemgerechtigde beschikt over twee stemmen voor twee categorieën 
van leden van het regionale parlement (MRPs): constituency MRPs (MRP’s van het 
kiesdistrict) en top-up MRPs Deze twee categorieën verwijzen naar de wijze waarop de 
MRP’s worden verkozen. Eerst wordt de meerderheid van de MRP’s volgens het First-
past-the-post systeem verkozen. Voor de tweede categorie van de MRP’s brengt de kiezer 
zijn stem uit op een partijlijst volgens de evenredige vertegenwoordiging. Deze 
aanvullende zetels worden niet toegewezen volgens het gewone proportionaliteisbeginsel; 
zij worden toegewezen om de onevenredige resultaten van de verkiezingen in de 
kiesdistricten als het ware te corrigeren. Na de verkiezing van de FPTP MRPs, worden 
partijen met een aandeel zetels gelijk aan of groter dan hun verhouding stemmen voor de 
toekenning van de aanvullende zetels niet langer in aanmerking genomen. Alleen partijen 
die ondervertegenwoordigd zijn, krijgen aanvullende zetels toegewezen om hun 
vertegenwoordiging volgens hun stemmenaandeel te verhogen. De aanvullende zetels 
bevoordelen vooral kleinere partijen die daardoor een vertegenwoordiger krijgen in het 
parlement die ze niet zouden krijgen onder FPTP. 
In Schotland gelden de volgende regels voor het AMS systeem: 

• Kiesformule: Het systeem van de aanvullende leden met een combinatie van een 
stem uitgebracht op een kandidaat uit een kiesdistrict en een stem uitgebracht op 
een lijst voor het aanduiden van 56 aanvullende zetels. 

• Grootte van de districten: 73 kiesdistricten met een enkele kandidaat voor de 
rechtstreekse zetels en acht kiesregio's die elk 7 MRP's toewijzen (56 in totaal). 

• Stemprocedure: De stemgerechtigden kiezen kandidaten voor de FPTP zetels en 
volgens een gesloten lijstsysteem voor de aanvullende zetels. 

In Wales gelden voor het AMS systeem de volgende regels: 
• kiesformule: Het systeem van de aanvullende leden met een combinatie van een 

stem uitgebracht op een kandidaat uit een kiesdistrict en een stem uitgebracht op 
een lijst voor de aanduiding van 56 aanvullende zetels. 

• Grootte van de districten: 40 kiesdistricten met een enkele kandidaat voor de 
rechtstreekse zetels en vijf kiesregio's die in totaal 20 MRP's toewijzen. 

• Stemprocedure: De stemgerechtigden kiezen kandidaten voor de FPTP zetels en 
volgens een gesloten lijstsysteem voor de aanvullende zetels. 

Voor het Noord-Ierse parlement en voor de lokale verkiezingen in Schotland (voor het 
eerst in 2007) wordt het single-transferable vote systeem (STV) gebruikt. In Noord-
Ierland gelden voor het STV systeem de volgende regels: 

• kiesformule: single-transferable votes (enkelvoudig overdraagbare stemmen). 
• Grootte van de districten: 18 kiesdistricten die elk 6 leden van het Stormont 

Parliament kiezen. 
• Stemprocedure: De stemgerechtigden stemmen voor een kandidaat en 

rangschikken deze in de volgorde van hun voorkeur. 
De verscheidenheid aan kiessystemen in het Verenigd Koninkrijk veronderstelt dat de 
wetgever voor de invoering van het elektronische stemmen op zoek moet gaan naar een 
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systeem dat voldoende flexibiliteit biedt om op de verschillende kiesregels te kunnen 
worden toegepast. Een ander element waarmee rekening moet worden gehouden is dat 
verschillende actoren beslissen over de wijze waarop de verkiezingen worden 
georganiseerd. In de meeste gevallen is het de nationale overheid die beslist. Voor 
plaatselijke verkiezingen in Schotland is het de Schotse overheid die beslist; bovendien 
kan die ook beslissen over het eigenlijke stemsysteem dat moet worden toegepast. De 
plaatselijke overheden beslissen ook over de organisatie van de stemmethoden (stemmen 
op papier, elektronisch stemmen, stemmen per briefwisseling) voor de verkiezingen van 
de lokale organen (raden, districten, gemeenten,…). 

 3.2.8.3  Experimenten met Elektronisch Stemmen 
In 2000 gaf de Britse regering de plaatselijke overheden de toestemming om nieuwe 
stemmethoden voor de plaatselijke verkiezingen uit te testen19. Op het vlak van 
elektronisch stemmen waren de lokale verkiezingen van 2002-3 cruciaal. De regering 
trok 30 miljoen pond uit voor 17 experimenten met elektronisch stemmen, verspreid over 
het hele land. Daarbij kregen 1,5 miljoen (1.426.318) stemgerechtigden de kans om hun 
stem elektronisch uit te brengen20. Bedoeling daarvan was alle burgers een ruimer scala 
van stemmethoden aan te reiken. Het was geenszins de bedoeling om het stemmen op 
papier te vervangen; men wilde de burger alleen de keuze laten tussen verschillende 
manieren van stemmen. De voornaamste methoden die werden uitgetest, worden 
hieronder toegelicht 

 3.2.8.3.1  Stemmen op afstand via het internet 
Voor 14 lokale verkiezingen werd een speciale verkiezingswebsite gecreëerd. Iedere 
stemgerechtigde kreeg een oproep met een aantal elementen voor legitimatie (doorgaans 
een ID en een wachtwoord) om zich op de website aan te melden. Eens aangemeld diende 
de kiezer de verkiezing aan te duiden waaraan hij wilde deelnemen (gemeente of district) 
en vervolgens te stemmen voor zijn favoriete kandidaat, door zijn of haar naam aan te 
klikken. De stem diende te worden bevestigd alvorens te kunnen worden gevalideerd.  
Aantal proefprojecten: 14 
Totaal aantal betrokken kiezers: 1.252.312 

                                                 
19 Sinds 2000 is ook het stemmen per briefwisseling toegestaan. Tegenwoordig mogen de 
burgers voor alle verkiezingen hun stem in het stemlokaal of per briefwisseling uitbrengen. 
In sommige gebieden wordt geëxperimenteerd met elektronisch tellen. In dit rapport 
willen we ons uitsluitend beperken tot de nieuwe stemmethoden waarbij de stemmen 
elektronisch of via ICT machines worden uitgebracht. Daarom gaan we niet nader in op 
het stemmen per briefwisseling of het elektronisch stemmen. 
20 Bij de meeste proefprojecten werden gelijktijdig meerdere elektronische 
stemmethoden uitgetest.  
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 3.2.8.3.2  Elektronisch Stemmen in Stemlokalen 
Dit systeem toont grote gelijkenissen met het systeem dat we in België kennen. De 
kiezers trekken naar het stemlokaal en brengen hun stem daar uit op een computer, en dus 
niet op een papieren stembiljet. Bedoeling bestaat erin ongeldige stemmen te vermijden 
en het stemmen eenvoudiger en sneller te laten lopen, vooral dan op het vlak van het 
tellen van de stemmen. De kiezer identificeert zich in het stemlokaal aan de hand van zijn 
oproepkaart. Daarop krijgt hij een smart card waarop de stem wordt geregistreerd. Die 
smart card wordt in de computer ingevoerd. Eerst verschijnt een scherm met alle 
kandidaten. Ze kunnen hun kandidaat kiezen door hun naam op het scherm aan te raken. 
Dan worden ze verzocht hun stem te bevestigen. Vervolgens bezorgt de kiezer de smart 
card terug aan de beambten in het kieslokaal. De voorzitter van het stemlokaal voert de 
smart card voor het verdere telproces in een computer in. 
Aantal proefprojecten: 8 
Totaal aantal betrokken kiezers: 729.088 

 3.2.8.3.3  Stemmen via de telefoon 
Deze manier van stemmen was enkel toegankelijk voor burgers die over een telefoon met 
toetsen beschikten. Kiezers die via de telefoon hun stem wilden uitbrengen, dienden eerst 
te bellen naar een gratis nummer vermeld op hun kiesbrief. Daarna diende hij zich aan te 
melden door de legitimatiegegevens vermeld op de kiesbrief in te voeren. Een 
stemcomputer gaf vervolgens de nodige instructies om via een kandidaatscode de stem 
uit te brengen (die code stond vermeld op de kiesbrief). Daarop werd de naam van de 
gekozen kandidaat herhaald door de stemcomputer en diende de kiezer zijn stem te 
bevestigen.  
Aantal proefprojecten: 12 
Totaal aantal betrokken kiezers: 1.135.378 

 3.2.8.3.4  Stemmen per SMS 
Tot slot vonden ook een paar proefprojecten plaats met stemmen per SMS. Deze methode 
verschilt van de vorige doordat ze minder interactief is. Op iedere kiesbrief staat een 
nummer naar waar de stem moet worden verzonden. De kiezer wordt verzocht een enkel 
bericht met zijn legitimatiegegevens, de code van zijn district en de code van de 
kandidaat op wie hij wil stemmen te versturen. Is het bericht geldig dan wordt een 
bevestigings-SMS naar de kiezer verstuurd. 
Aantal proefprojecten: 4 
Totaal aantal betrokken kiezers: 471.383 

 3.2.8.3.5  Stemmen via digitale TV 
Deze manier van stemmen toont qua toepassing sterke gelijkenissen met het stemmen via 
het internet. De kiezers moeten door het menusysteem van hun digitale TV browsen om 
toegang te krijgen tot het elektronisch stemmen. Daarna moet hij zijn legitimatiegegevens 
(vermeld op de kiesbrief) invoeren. Na de identificatie kan de kiezer zijn favoriete 
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kandidaat selecteren, zijn stem op haar of hem uitbrengen en tot slot bevestigen. 
Aantal proefprojecten: 1 
Totaal aantal betrokken kiezers: 39 472 
 
Een belangrijke opmerking in de marge van deze proefprojecten tijdens de lokale 
verkiezingen van 2003 is dar er verschillende service providers bij waren betrokken. Niet 
minder dan vijf ondernemingen namen deel aan zeventien proefprojecten21. Doel van de 
regering was enige concurrentie in de hand te werken, maar ook de verschillende 
procedures te testen die door de verschillende service providers werden voorgesteld. 
Voor de volgende lokale verkiezingen van mei 2007 zullen nieuwe methoden van 
elektronisch stemmen worden uitgetest. Dan zal het stemmen via internet en via de 
telefoon worden getest.  

 3.2.8.4  Debatten over Elektronisch Stemmen 

 3.2.8.4.1  De Argumenten PRO 
Zoals eerder al aangestipt lag een streven naar een ommekeer in de dalende trend bij de 
opkomst van de verkiezingen op alle niveaus aan de basis van de invoering van het 
elektronisch stemmen in het Verenigd Koninkrijk (Pratchett & Wingfield, 2002). Volgens 
de voorstanders van stemmen via het internet, de telefoon, digitale TV en SMS zal het 
toegenomen comfort van de kiezer, de grotere eenvoud en de hogere snelheid waarmee 
stemmen kunnen worden uitgebracht, een aantal stemonthouders over de streep kunnen 
halen. Wie meent dat stemmen heel wat tijd en energie vergt, komt misschien onder de 
indruk van de variëteit en de flexibiliteit van de nieuwe methode voor het stemmen. Een 
ander argument dat met stemonthouding samenhangt, is dat het stemmen op afstand, 
onder welke vorm dan ook de regering ertoe zou kunnen aanzetten de duur waarbinnen 
de stemmen kunnen worden uitgebracht te verlengen. Er zouden minder bijzitters moeten 
worden opgeroepen om de stemprocedures te controleren en bovendien zou er geen 
openbaar gebouw moeten worden opgevorderd. Daarom zouden de verkiezingen over 
meer dan een dag kunnen worden gespreid, zonder dat de kostprijs van de verkiezingen 
stijgt. Gezien het grote aantal kiezers dat bij de verkiezingen niet komt opdagen, is het 
duidelijk dat de context waarbinnen het elektronisch stemmen in het Verenigd Koninkrijk 
werd ingevoerd aanzienlijk verschilt van de context in België waar er opkomstplicht 
bestaat. 
Een ander argument dat ten gunste van het elektronisch stemmen wordt aangehaald, is dat 
de Staat om het elektronisch stemmen maatschappelijk te rechtvaardigen, de evolutie van 
de maatschappij zou moeten volgen. Tegenwoordig kan men zowel via het internet als 
telefonisch vliegtuig- of treintickets boeken, bankzaken verrichten, boeken en tal van 
andere artikelen aankopen, en zelfs mee doen aan televoting. Het is dan ook goed 
mogelijk dat de burgers niet erg gunstig staan tegenover de vraag van de Staat om, zoals 
het honderd jaar geleden nog het geval was, te stemmen met potlood en papier. Dit 
                                                 
21 Athena, Opt2Vote, Strand, BT en Unisys. 
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argument wordt naar voor geschoven door Richard Allen MP die verklaarde dat "een 
democratie om respect af te dwingen, op dezelfde wijze moet functioneren als de mensen 
in hun dagelijks leven’ (Pratchett et al, 2002). In die zin is elektronisch stemmen een 
moderne manier om te stemmen voor een modern Groot-Brittannië (Office of the 
eEnvoy, 2002). 
Een derde argument dat door de voorstanders van elektronisch stemmen in Groot-
Brittannië wordt aangehaald is de enorme keuzemogelijkheid waarover de kiezer 
beschikt. Van meet af aan maakte de Overheid duidelijk dat de nieuwe methoden van 
stemmen een aanvulling diende te vormen op de traditionele stemmethoden. Er is beslist 
geen sprake van om de verkiezingen volledig elektronisch te laten verlopen. De kiezers 
moeten uit een hele waaier van stemmogelijkheden kunnen kiezen (Office of the Deputy 
Prime Minister, 24 mei 2002). Ook op dit punt verschilt de Britse logica sterk van de 
Belgische waar de kiezer slechts een mogelijkheid krijgt: stemmen met potlood en papier 
of elektronisch stemmen. 

 3.2.8.4.2  Argumenten contra 
Hoewel er weinig animo heerst rond het al dan niet invoeren van elektronisch stemmen in 
het Verenigd Koninkrijk, werd het debat verrijkt door een aantal auteurs die de klemtoon 
leggen op de volgens hen voornaamste barrières bij de veralgemeende invoering van 
elektronisch stemmen voor de Britse verkiezingen. Er werden drie grote hindernissen 
aangetoond. Eerst is er de kwestie veiligheid. Het voornaamste risico is dat bij het 
gebruik van stemmen via het internet – maar ook via digitale televisie, telefoon en SMS, 
hackers hun kans schoon zouden zien om het systeem aan te vallen om stemmen te stelen 
of om het volledige systeem plat te leggen, waardoor de resultaten van de verkiezingen 
minder betrouwbaar zouden worden (Coleman, 2002). Als verkiezingen een gemakkelijk 
doelwit zijn voor hackers, zou de burger de legitimiteit van de verkozen organen in 
twijfel kunnen trekken. 
Het tweede probleem met stemmen op afstand is het probleem om het stemgeheim te 
waarborgen. In dat opzicht kunnen de technieken van stemmen op afstand in tegenspraak 
zijn met verschillende conventies die door het Verenigd Koninkrijk werden geratificeerd, 
zoals de Europese Conventie van de Rechten van de Mens, de documenten van de OESO, 
en een aantal EU teksten zoals de Verklaring van Kopenhagen van 1990 (Watch & Birch, 
2002). Al deze documenten beklemtonen de verplichting van de Staat om het stemgeheim 
te waarborgen, maar ook dat de kiezer bij het uitbrengen van zijn stem niet door anderen 
wordt beïnvloed. In de stemlokalen kan aan deze twee vereisten worden voldaan maar bij 
het stemmen op afstand is daar geen controle op. 
Tot slot, het derde probleem van alle methoden van elektronisch stemmen, is dat het 
principe van gelijkheid hierdoor kan worden geschonden. Sommige kiezers zou het recht 
op stemmen worden ontzegd als er enkel via het internet, de telefoon, SMS, digitale 
televisie, maar ook via computers in stemlokalen kan worden gestemd. Eerst en vooral 
zouden stemgerechtigden die geen toegang hebben tot de nieuwe media het moeilijk 
krijgen om hun stem uit te brengen. In 2002 had 7 procent van alle volwassenen in het 
Verenigd Koninkrijk geen telefoon, 27 procent had geen mobiele telefoon, 63 procent 
had geen digitale televisie en 47 procent had geen toegang tot het internet. Ook al mocht 
de overheid toegang tot deze technologieën verschaffen, dan nog zouden burgers die 
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hiermee niet vertrouwd zijn, worden afgeschrikt om te stemmen. Zij dreigen te geloven 
dat het stemmen voor hen via ICT te moeilijk is. Dit kan dan weer tot een lagere 
participatiegraag bij deze categorie kiezers leiden. Het probleem zijn de vooroordelen ten 
opzichte van de toegang tot ICT en de bekendheid met de nieuwe media. Met name 
minder begoede volwassenen met een lager inkomen, vrouwen en oudere burgers blijken 
minder vaak toegang te hebben tot de nieuwe technologieën (Independent Commission 
on New Voting Methods, 2002). 

 3.2.8.4.3  Evaluaties 
In dit laatste gedeelte over elektronisch stemmen in het Verenigd Koninkrijk behandelen 
we de eerste elementen van de evaluatie van de proefprojecten met het elektronisch 
stemmen. De eerste conclusie is dat de opkomst niet aanzienlijk toenam in gebieden waar 
de kiezer uit meerdere stemkanalen kon kiezen. In dat opzicht is stemmen per 
briefwisseling veel efficiënter gebleken dan het elektronisch stemmen. De opkomst voor 
de lokale verkiezingen van 2000 daalde tot minder dan 30 procent. Op plaatsen waar in 
2003 proefprojecten met stemmen per briefwisseling liepen, steeg de opkomst tot 49,2 
procent. De verschillende methoden van elektronisch stemmen zorgden dan wel voor een 
hogere opkomst – tot 37,3 procent. Niettemin bleef de opkomst onder het niveau van het 
stemmen per briefwisseling (Electoral Commission 2003). 
Een ander opmerkelijk en noemenswaardig element is dat wanneer de kiezers tussen het 
traditionele stemmen met potlood en papier, stemmen per briefwisseling en elektronische 
stemmethoden konden kiezen, zij heel zelden opteerden voor deze laatste. Bij de 
proefprojecten van 2002 bleek binnen de 17 proefprojecten 14,6 procent van de kiezers te 
opteren voor stemmen via het internet, 6,1 procent voor stemmen via de telefoon en 2,7 
procent voor SMS, terwijl 76,5 procent van de kiezers opteerde voor het stemmen per 
briefwisseling en voor de traditionele methode met potlood en papier (Electoral 
Commission, 2002: 44). 
De proefprojecten met het elektronisch stemmen werden ook geëvalueerd in een 
onderzoek van de Electoral Commission geleid door MORI (Market & Opinion Research 
International) waarbij het gedrag van de Britse kiezers werd nagegaan in gebieden waar 
de proefprojecten werden gehouden. Eerst werd nagegaan in welke mate de nieuwe 
methoden voor elektronisch stemmen gebruikersvriendelijk zijn. De resultaten tonen aan 
dat geen enkele methode van stemmen eigenlijk moeilijk is (zie tabel 1). Van de vijf 
methoden van elektronisch stemmen die werden getest (Internet, telefoon, SMS, 
stembureaus en digitale telefoon) werd het stemmen via de telefoon als de eenvoudigste 
methode ervaren. Opmerkelijk is dat dit het voorwerp is waar de kiezers het best meer 
vertrouwd zijn. 
 
  Heel 

eenvo
udig 

Behoo
rlijk 
eenvo
udig 

Niet 
eenvoudig 
noch 
moeilijk 

Behoorl
ijk 
moeilijk 

Heel 
moeilij
k 

Weet 
niet 

Stemmen via het internet 33 26 7 3 4 27 
Stemmen via de telefoon 49 27 6 4 3 12 
Stemmen per SMS 41 23 5 3 5 23 
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Stemmen via digitale TV 22 28 11 5 5 29 
Stemmen via elektronisch 
stembureau 

33 26 8 4 2 27 

Tabel 1: Hoe eenvoudig was het gebruik van…? (uitgedrukt in percentage), Bron: 
MORI (2003) 

 
Tijdens het MORI onderzoek werd ook nagegaan of het gebruik van elektronische 
stemmethoden de perceptie van de kiezers op het stemmen via het internet, de telefoon en 
via de stembureau verandert. Bij deze analyse werd een staal van kiezers die een van de 
elektronische stemmethoden daadwerkelijk hadden gebruikt vergeleken met een andere 
groep die nooit eerder gebruik maakte van elektronisch stemmen. Beide groepen werd 
gevraagd naar de gebruikersvriendelijkheid, het comfort, de veiligheid en de 
geheimhouding (zie tabel 2). 
 
  Gebruikersvri

endelijkheid 
Comfort Veiligheid Geheimhouding

 Totaal aantal 
ondervraagde 
kiezers: 

Aandeel van 
de positieve 
antwoorden 

Aandeel van 
de positieve 
antwoorden 

Aandeel van 
de positieve 
antwoorden 

Aandeel van de 
positieve 
antwoorden 

      
Telefoon 119 88% 98% 71% 87% 
Telefoon 2733 70% 84% 37% 52% 
      
Internet 207 93% 98% 59% 81% 
Internet 3134 52% 67% 23% 40% 
      
Stembureaus 182 84% 79% 60% 57% 
Stembureaus 808 54% 54% 42% 49% 

Tabel 2: Gebruikersvriendelijkheid, comfort, veiligheid en geheimhouding van de 
nieuwe stemmethoden. Bron: MORI (2003) 

 
De vet afgedrukte regels verwijzen naar de kiezers die de nieuwe stemmethoden 
daadwerkelijk gebruikten. De andere regels hebben betrekking op de kiezers die nooit 
gebruik maakten van de nieuwe stemmethoden. Uit tabel 2 blijkt dat ervaring met de 
nieuwe stemmethoden het enthousiasme voor het elektronisch stemmen daadwerkelijk 
doet toenemen. Het aandeel kiezers dat positief staat tegenover het stemmen via internet, 
telefoon en stembureaus is aanzienlijk hoger bij respondenten die geen ervaring hadden 
met deze nieuwe stemwijzen. Dit verschil tussen de twee groepen geldt ook voor de 
gebruikersvriendelijkheid, het comfort, de veiligheid en de geheimhouding. Deze cijfers 
tonen aan dat zelfs een eenmalig gebruik van het elektronisch stemmen de angst bij 
bepaalde kiezers voor nieuwe manieren van stemmen kan demystificeren. 
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 3.3  Evaluatie van het Elektronisch Stemmen in België 

 3.3.1  De Effecten op het Stemgedrag 
Kiessystemen zijn niet neutraal. Vaak hebben ze een sterke impact op de wijze waarop de 
kiezers stemmen. De technische aspecten van het stemmen – zoals het stemmen op papier 
of met een computer – zouden echter geen effecten op de stem mogen hebben.  
De invoering van het elektronisch stemmen in België werd in fasen doorgevoerd, en is tot 
op heden nog niet voltooid. Dit creëerde een ideale omgeving voor een analyse over de 
effecten van de invoering. De dynamiek van het stemmen binnen een en dezelfde 
verkiezing kon daardoor worden vergeleken binnen de gebieden waar met potlood en 
papier werd gestemd en in die districten waar de computer werd gebruikt. Met name de 
verkiezingen van 1999 vormden een ideaal ogenblik om de effecten ervan na te gaan. In 
1999 was het aantal kantons waar elektronisch werd gestemd voldoende groot om een 
vergelijking toe te laten met de plaatsen waar potlood en papier werden gebruikt. Voor 
heel wat kiezers was het elektronisch stemmen een nieuw fenomeen dat gevolgen had 
kunnen hebben op het stemgedrag. Zoiets zou in 1999 al vrij duidelijk moeten geweest 
zijn. 
Maar de conclusies laten er geen misverstanden over bestaan: de invoering van het 
elektronisch stemmen had geen significant effect op het stemgedrag. Wij vatten de 
conclusies hieronder samen: 

• Geen van de partijen wint of verliest door de invoering van het elektronisch 
stemmen. De electorale verschuivingen zijn niet significant verschillend in deze 
twee soorten kantons en de verschillen in het totale resultaat per soort kanon, 
vallen te verklaren door de verschillen in de resultaten van deze kantons tijdens 
eerdere verkiezingen.  

• De invoering van het elektronisch stemmen vermindert – zoals kon worden 
verwacht – het aantal blanco en ongeldige stemmen. Doordat ongeldig stemmen 
met een computer uitgesloten is, kan deze daling gemakkelijk worden verklaard.  

• Het lijkt erop dat de invoering van het elektronisch stemmen de opkomst van de 
kiezer lichtjes heeft verminderd. Dit is heel duidelijk in de Vlaamse kantons waar 
de opkomst bij het elektronisch stemmen 1% lager lag. In Brussel daalde de 
opkomst in 1995 lichtjes, maar niet alleen in de kantons waar via computer werd 
gestemd. Daarom was dit geen gevolg van het elektronisch stemmen. De opkomst 
daalde ook algemeen in Wallonië in 1995, maar niet in 1999. Daarom is het effect 
op de opkomst klein en vrij gemengd.  

In Brussel stelden we opmerkelijke lay-outeffecten vast, waarbij kandidaten op 
“zichtbare plaatsen” op het computerscherm, boven- of onderaan de kolommen, meer 
voorkeurstemmen in de wacht sleepten. Dit is echter geen gevolg van het elektronisch 
stemmen als dusdanig. Ook bij het stemmen met potlood en papier kunnen lay-
outeffecten spelen. 



BeVoting Study of Electronic Voting Systems, Part I, Version 1.1 

Page 60 of 270 

 3.3.2  De Aanvaarding door het Publiek 
Uit onze vergelijkende analyse met andere landen waar elektronisch stemmen werd 
ingevoerd, blijkt dat er discussies ontstaan over de legitimiteit van het gebruik van 
computers. In sommige landen – en nog heel recent in met name Nederland – waren de 
discussies bijzonder verhit. Dit was in België nooit het geval. De geleidelijke invoering 
van de stemcomputers heeft nooit de systematische kritiek van groepen of actiecomités 
gewekt. Op de Verkiezingsdag zelf worden er soms wel klachten over technische 
mankementen gehoord, maar er is nauwelijks sprake van gebrek aan vertrouwen in de 
machines en in het systeem.  
Een onderzoeksteam van de ULB ging in 2003 de legitimiteit van het elektronische 
stemmen na (samenvatting van het rapport in de bijlage). Op dat ogenblik was 
elektronisch stemmen niet echt nieuw meer. Hoewel het goed was om de effecten 
onmiddellijk na de invoering na te gaan om te kunnen komen tot een quasi-experimenteel 
design, kon het ULB team nagaan of het herhaald gebruikt van het elektronisch stemmen 
– in geval van wantrouwen – had geleid tot aanvaarding van het systeem.  
De resultaten waren vrij duidelijk. De afwezigheid van een systematische mobilisatie 
tegen het systeem weerspiegelt een ruime en elementaire aanvaarding ervan door het 
kiezerskorps. Delwit & co schreven in hun conclusie:  
“Uitgaande van de gegevens van dit onderzoek dat werd gevoerd aan de hand van 
vragenlijsten blijkt overduidelijk dat de Belgische kiezer vrij positief staat tegenover het 
elektronisch stemmen. Zowel wat de gebruikersvriendelijkheid als de maatschappelijke 
aanvaarding betreft, toonden de onderzoeken aan dat er een ruime steun bestaat voor de 
nieuwe stemmethode”. 
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 3.4.2.1  Introductie 
Veronderstelt een representatieve democratie… vertegenwoordiging? Wat wordt precies 
bedoeld met vertegenwoordiging? Heel algemeen betekent dit dat de wetgevende 
(Parlement en regering) en de uitvoerende (regering) organen de meningen van de 
vertegenwoordigden vertegenwoordigen. 
De primaire methode voor het uitdrukken van een mening in een democratie is het 
stemproces. De parlementen worden uit vertegenwoordigers samengesteld op basis van 
de verschillende gevoeligheden van de publieke opinie waarop de verkiezingen hebben 
gewezen. We kunnen dus stellen “dat een op het principe van de vertegenwoordiging 
gebaseerd regime betekent dat de conflicten en de verdeeldheid van de samenleving 
worden geprojecteerd op het speelterrein van de verkiezingen en hun inhoud geven aan 
de machtsinzet van de krachtmeting ”22. Het algemeen kiesrecht is geen historisch 
gegeven en evenmin een vanzelfsprekend hedendaags gegeven.  
Er werden en worden nog steeds personen uitgesloten van verkiezingen en van het 
algemeen kiesrecht23. Verschillende Europese landen hebben lange tijd representatieve 
en parlementaire regimes gekend die geen democratieën waren. De verkozenen en de 
kiezers vertegenwoordigden de elites (economische of culturele) en het kiesrecht werd 
maar aan kleine delen van de bevolking toegekend. Dit werd gevolgd door een 
toenemende voornaamheid van de politieke relaties. “Politieke en electorale legitimiteit 
krijgt de bovenhand op maatschappelijke autoriteit en achting waarvan het een 
“natuurlijke” uitbreiding is”24. Of zoals Max Weber het stelde, je leeft niet van politiek 

maar voor de politiek25. Er waren en er zijn nog steeds heel wat beperkingen aan het 
algemeen stemrecht. Heel lang hebben de bestuurders de toegang tot het stemrecht 
vertraagd of beteugeld. 
Vandaag de dag stelt de problematiek zich in nieuwe en bijna tegengestelde termen. De 
vraag is eerder hoe men de burger naar de stembus krijgt om zo de legitimiteit van het 
democratische regime duurzaam te maken. 
Al twintig jaar neemt het percentage van de electorale participatie immers af. In heel wat 
Europese landen is de stemonthouding sinds het einde van de jaren zeventig lineair 
toegenomen. Geconfronteerd met die tendens en rekening houdend met de toename van 
de electorale keuze voor partijen die a priori niet in de regering zitten, vragen heel wat 
analisten en politiek verantwoordelijken zich af hoe dat proces kan worden ingetoomd. 
De bespiegelingen omtrent elektronisch stemmen passen gedeeltelijk in dat kader. Een 
aantal wetenschappers en politiek verantwoordelijken denkt na over de factoren van 
geïnstitutionaliseerde beperkingen die de huidige stand van zaken kunnen verbeteren. 
                                                 
22 Pierre Avril, Essais sur les partis politiques, Petite bibliothèque Payot, 1990, 223 pagina’s, p. 176. 
23 René Rémond, « Pour une histoire idéologique du suffrage universel : d’une utopie contestée au 
consensus relativisé » (1982), in R. Rémond, La politique est-elle intelligible?, Brussel, Complexe, 1999, 
p. 211. 
24 Yves Deloye, Sociologie historique du politique, Paris, La découverte, 1997, p. 96. 
25 Max Weber, Le savant et le politique, Paris, Plon, 1963 
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Uiteraard is geautomatiseerd stemmen binnen dat patroon slechts één gegeven tussen de 
vele andere. Op dat vlak is Arend Lijphart ongetwijfeld het verst gegaan, aangezien hij in 
1997 voorstelde om de stemplicht (opnieuw) in te voeren in de democratische staten 
teneinde een antwoord te bieden op het verval van de electorale participatie: “Stemplicht 
kan het conflict tussen de idealen van participatie en gelijkheid niet oplossen, maar door 
de participatie van de kiezer zo gelijk mogelijk te maken, is dit een heel geldige 
gedeeltelijke oplossing”26. 

De wil om de stemonthouding te doen verdwijnen is niet de enige factor die aan de basis 
ligt van de bespiegelingen over het eventueel invoeren of uitbreiden van elektronisch 
stemmen. Het inzetten van nieuwe communicatiemiddelen en –technologie voor 
electorale doeleinden staat ook op het spel. Specifiek de ongelukkige stemmentelling in 
de staat Florida tijdens de presidentsverkiezingen van 2000 beklemtoonde de 
ongerustheid over de traditionele methoden voor het stemmen en het tellen van de 
stemmen27. 

Onderhavig rapport behandelt eerst kort de problematiek van geautomatiseerd stemmen 
vanuit het oogpunt waarop de Belgische burgers reageerden op de invoering van het 
elektronisch stemmen. Wij stellen de resultaten voor van een groot onderzoek naar de 
mening van de Belgen over het elektronisch stemmen. Dit onderzoek werd tijdens de 
federale verkiezingen van 18 mei aan de uitgang van de stemlokalen gevoerd. Er werden 
twee grote kwesties nagegaan. In welke mate wordt geautomatiseerd stemmen zoals dat 
in België wordt toegepast, als gemakkelijk dan wel moeilijk ervaren. Aanvaarden de 
kiezers die met het elektronisch stemmen worden geconfronteerd deze methode of 
verwerpen ze die net? 

 3.4.2.2  De Belgen en Geautomatiseerd Stemmen 
Op 18 mei 2003 trok een team van zevenentwintig onderzoekers geleid door zeven 
vorsers en professoren van de Université Libre de Bruxelles naar dertien stemlokalen in 
het land. Het terreinwerk werd uitgevoerd in Lens (provincie Henegouwen), in Luik 
(centrum), in Seraing en in Sart Tilman (provincie Luik), in Asse (provincie Vlaams-
Brabant), Antwerpen (centrum) en Borgerhout (provincie Antwerpen), in Anderlecht, 
Jette, Brussels (centrum) en Sint-Gillis (administratief arrondissement Brussel 
Hoofdstad). Twee onderzoeksteams zijn bovendien naar Waarschot (provincie Oost-
Vlaanderen) en Verlaine (provincie Luik) getrokken waar de zogenaamde 
‘ticketingtechniek’ werd uitgeprobeerd. 
De vragenlijst die aan de uitgang van de stemlokalen op 18 mei 2004 werd voorgelegd, 
omvatte drie delen. Het eerste deel bevatte een reeks vragen waarmee het 
sociodemografisch profiel van de ondervraagden kon worden bepaald.  

                                                 
26 Arend Lijphart, “Unequal Participation: Democracy’s Unresolved Dilemma”, 
American Political Science Review, maart 1997, Vol. 91, nr. 1, p. 11. 
27 Robert Jarvis, Bush vs Gore. The fight for Florida’s vote, New York, Kluwer Laws’s 
International Vote, 2001. 
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De vragen dienden een dubbel doel. Enerzijds kon de waarde van de steekproef op het 
vlak van representativiteit ermee worden afgeleid. Anderzijds kon ermee worden 
nagegaan of bepaalde sociaal-economische groepen of bepaalde leeftijdscategorieën een 
problematische verhouding hebben met elektronisch stemmen. 
Het tweede deel van de vragenlijst bracht een tweede luik met objectieve gegevens over 
het profiel van de ondervraagden aan. De bedoeling ervan was de nodige middelen te 
verschaffen om na te gaan of de mate waarin de kiezers vertrouwd waren met informatica 
en de informatie die ze vooraf over de nieuwe stemmethode hadden gekregen, een 
invloed hadden op de manier waarop ze tegenover stemmen met de computer stonden. 

 3.4.2.3  Is elektronisch stemmen gemakkelijk of 
moeilijk? 

De ondervraagden moesten zeggen of elektronisch stemmen “zeer gemakkelijk”, 
“gemakkelijk”, “moeilijk” of “zeer moeilijk” was. Uit de cijfers blijkt duidelijk dat als de 
ondervraagden zaken verweten aan elektronisch stemmen, dat zeker niet was omdat die 
stemmethode moeilijk was. 
Iets minder dan driekwart van de ondervraagden verklaarde immers dat stemmen met de 
computer “zeer gemakkelijk” is. De positieve waardering van de gebruiksvriendelijkheid 
van elektronisch stemmen stijgt zelfs tot 95,11% als men de 24,92% ondervraagden erbij 
telt die verklaarde dat stemmen met de computer “gemakkelijk” is. Met uitzondering van 
een uiterst kleine minderheid van 3,28% heeft iedereen dus een positieve mening over de 
gebruiksvriendelijkheid van elektronisch stemmen.  
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Gemakkelijkheid/moeilijkheid van elektronisch stemmen 
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Kr

uist men het gebruiksgemak met het scholingspotentieel dan kan men nagaan in welke 
mate het elektronisch stemmen meer toegankelijk is voor hogeropgeleiden. De gegevens 
die ons onderzoek ons heeft opgeleverd, kunnen in zekere mate die hypothese bevestigen. 
Het is immers bij de ondervraagden met het grootste scholingspotentieel (universitair 
diploma en hoger onderwijs) dat de percentages van de personen die verklaren dat 
elektronisch stemmen “zeer gemakkelijk” is, het hoogst zijn. In de twee gevallen komt 
men dicht in de buurt van 80% (78,16% voor de ondervraagden met een universitair 
diploma en 79,95% voor de ondervraagden met een diploma hoger onderwijs). 
Daartegenover staat dat de personen met het kleinste scholingspotentieel minder zeer 
gunstige antwoorden gaven. Ze komen bijvoorbeeld maar in 41,76% van de gevallen 
voor bij de personen die als hoogste diploma het diploma van lager onderwijs hebben. 
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De graad van gemakkelijkheid hangt af van de scholingsgraad 
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 3.4.2.4  Sociale Aanvaarding van Elektronisch Stemmen 
De tweede variabele die werd getest, was de sociale aanvaarding van het elektronisch 
stemmen. Daarbij kwam het erop aan om bij onze proefpersonen na te gaan of 
elektronisch stemmen voor problemen op principieel vlak zorgt.  
Om na te gaan of de ondervraagden binnen dat register grieven te formuleren hadden, 
werd hen een speciaal daartoe bestemde vraag gesteld. Er werd hen gevraagd om aan te 
geven of elektronisch stemmen “een groot principieel probleem”, “een klein principieel 
probleem” of “geen principieel probleem” vormt.  
 

De princiepskwestie 
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Met betrekking tot de kwestie van de sociale aanvaarding van elektronisch stemmen zijn 
de cijfers ondubbelzinnig. Een zeer grote meerderheid van de ondervraagden (84,97%) 
verklaarde dat de nieuwe stemmethode geen enkel principieel probleem vormde. Slechts 
12,34% van de ondervraagden gaf één van de andere twee antwoorden. 
Het is dus duidelijk dat in onze steekproef van 18 mei 2003 aan de uitgang van de 
stemlokalen elektronisch stemmen sociaal werd aanvaard. 

 3.4.2.5  De Kwestie van het vertrouwen / wantrouwen in 
elektronisch stemmen 

De derde en laatste vraag peilde naar het vertrouwen dat de burgers hebben in 
geautomatiseerd stemmen. Die variabele is cruciaal voor de legitimiteit van stemmen met 
de computer. Zoals tal van auteurs al aangaven, kan een eventuele veralgemening van de 
nieuwe stemprocedure problematisch worden als die legitimiteit er niet is.  
In steekproef was het vertrouwen in geautomatiseerd stemmen ruimschoots in de 
meerderheid. In 88,88% van de gevallen werd een gunstig antwoord gegeven (“het volste 
vertrouwen” en “vertrouwen”). Slechts 8,5% van de ondervraagden wantrouwt stemmen 
met de computer (“weinig vertrouwen” en “helemaal geen vertrouwen”).  
 

Vertrouwen/wantrouwen in elektronisch stemmen 
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Hoewel het gevoel van vertrouwen domineerde, was dit niet altijd zonder voorbehoud. 
De ondervraagden (54%) die zeggen dat ze allemaal vertrouwen hebben in elektronisch 
stemmen zijn wel in de meerderheid, maar ongeveer een derde nuanceert dat vertrouwen 
(34,88%).  
De situatie was dus anders dan bij de vraag over de gebruiksvriendelijkheid. Daar was het 
aantal genuanceerde antwoorden veel kleiner. 
Net als met het gebruiksgemak, was het belangwekkend om deze gegevens te kruisen met 
verschillende onafhankelijke variabelen. Bij de eerste ronde werd het scholingspotentieel 
nagegaan.  
De eerste conclusie die we konden trekken, was dat ongeacht het einddiploma de 
meerderheid zijn vertrouwen uitdrukte. In alle gevallen verklaarde meer dan 80% van de 
respondenten het volste of een vrij groot vertrouwen te hebben in stemmen per computer. 
En toch konden we een paar verschillen tussen het scholingspotentieel vaststellen. Het 
volste vertrouwen was het hoogst bij respondenten met het laagste scholingspotentieel 
(‘geen diploma’ [61.22%] en ‘diploma lager onderwijs [60.22%], en bij personen die een 
technische opleiding volgden (62.73%).  
De respondenten met diploma’s van hoger of lager secundair onderwijs en afkomstig uit 
het beroepsonderwijs gaven qua vertrouwen de laagste graad weer. De respondenten die 
een diploma beroepsonderwijs behaalden, vertegenwoordigden de groep die het 
frequentst “veeleer vertrouwen” antwoordde (43.75%).  
 

Vertrouwen versus wantrouwen volgens de scholingsgraad 
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De verschillen waren vooral opmerkelijk tussen “Volste vertrouwen” en “Tamelijk 
vertrouwen”. Ongeacht de scholingsgraad bleef het totaal voor deze positieve antwoorden 
rond 80 tot 90%. 
Met andere woorden de respondenten die hun wantrouwen uitten (‘eerder geen 
vertrouwen’ en ‘helemaal geen vertrouwen') vormden in alle gevallen een minderheid. De 
hoogste cijfers scoorden in de buurt van 10%. Van de respondenten met een diploma 
lager secundair onderwijs gaf 13,19% uiting aan zijn wantrouwen. We kunnen ook het 
voorbeeld aanhalen van personen met een diploma van het beroepsonderwijs. Zij stelden 
met 13,54% het hoogste wantrouwen te koesteren.  
De leeftijdscategorie die zich het minst van al ‘Vol vertrouwen’ over het elektronisch 
stemmen uitliet zijn de 30- tot 39-jarigen, die ook uitpakten met het grootste aantal 
respondenten (91.9%) met vertrouwen (‘totaal vertrouwen’ of ‘tamelijk vertrouwen’).  
Deze opmerkelijk vreemde revelatie weerspiegelde een ruimere trend die aangaf dat 
naarmate de leeftijd van de respondenten toeneemt, er meer ‘totaal vertrouwen’ maar ook 
meer wantrouwen was. 
Ongeacht de leeftijd van de respondenten bleken de sceptische antwoorden (‘tamelijk 
geen vertrouwen’ en ‘totaal geen vertrouwen’) ruim in de minderheid. We kwamen uit op 
gemiddelden van tussen de 5 en 13%.  
Met 5,3% was de leeftijdscategorie van de 30- tot 39-jarigen het minst wantrouwig. Aan 
het andere uiteinden troffen we de 60- tot 69-jarigen aan voor wie stemmen per computer 
in 13,24% van de gevallen wantrouwen wekte. Zowel voor hen als voor de categorie van 
de 70-plussers liepen de antwoorden ‘totaal geen vertrouwen’ zelfs op tot 6,85%. We 
komen terug op deze kwestie. 
Daarom leek het dat de oudste personen, die ook het minst vertrouwd waren met 
computers en IT meer voorbehoud formuleerden ten aanzien van deze nieuwe manier van 
stemmen. De relatie tussen leeftijd en wantrouwen was echter niet rechtlijnig. Binnen de 
leeftijdscategorieën van de 30- tot 39-jarigen en de 50- to 59-jarigen werd het minste 
wantrouwen geuit. In beide gevallen bleef het wantrouwen onder de 8%.  
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Wat tot slot met de experimenten met ticketing? Het experiment met ticketing in 
Waarschoot en Verlaine deed het vertrouwen wat toenemen, maar wijzigde vooral de 
aard ervan. 70% van de kiezers in die stemlokalen zegde het volste vertrouwen te hebben 
in stemmen met de computer, terwijl in de andere stemlokalen slechts 52% van de kiezers 
dat verklaarde. Bovendien was het percentage kiezers dat wantrouwig stond tegenover 
elektronisch stemmen het kleinst, namelijk 3%, tegenover 9% in de ander stemlokalen. 
Ticketing zorgt dus blijkbaar voor een meerwaarde op het vlak van vertrouwen.  
 

Vergelijkende tabel van vertrouwen/wantrouwen in stemlokalen met ticketing en in 

andere stemlokalen. 
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Waarschot/Verlaine Others

El
ektronisch stemmen maakt zijn opmars ten koste van het papieren stembiljet. In dit 
verband was het interessant om na te gaan hoe de Belgische kiezers het elektronisch 
stemmen ervoeren vergeleken bij de vroegere stemmethode.  
De voorgaande cijfers tonen aan dat stemmen per computer relatief weinig negatieve 
reacties over de gebruikersvriendelijkheid, de sociale aanvaarding en vertrouwen uitlokte. 
Men kon zich echter wel de vraag stellen of de Belgen positiever dan wel negatiever 
stonden tegenover de nieuwe stemmethode dan tegenover stemmen op papier. 
Er werd dan ook een vraag in de vragenlijst opgenomen over het vertrouwen in stemmen 
met een papieren stembiljet.  
De meerderheid van de ondervraagden zegde vertrouwen te hebben in stemmen op 
papier. 32.19% van de ondervraagden zegde “het volste vertrouwen” te hebben en 
44,59% had “vertrouwen”, met andere woorden 76,8% van de ondervraagden gaf een 
positief antwoord. 
17,26% van de ondervraagden antwoordde negatief (10,93% ‘tamelijk weinig 
vertrouwen” en 6.29% ‘totaal geen vertrouwen). 5,93% hield er helemaal geen mening op 
na. In die laatste groep bevinden zich waarschijnlijk de kiezers die nooit met een papieren 
stembiljet hun stem hebben uitgebracht. 
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Vertrouwen of wantrouwen in het papieren stembiljet 
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t als voor het elektronisch stemmen was het vertrouwen van de respondenten verregaand 
positief. En toch was dit vertrouwen meer genuanceerd dan voor de nieuwe stemmethode. 
Het stemmen op papier kreeg vaker de waarde “tamelijk vertouwen” dan ‘het volste 
vertrouwen’. Bij elektronisch stemmen had 54% ‘het volste vertrouwen’ en 34,88% 
“vertrouwen”. Die vergelijking moet echter met de nodige omzichtigheid worden 
benaderd. Een reële situatie – het elektronisch stemmen op 18 mei 2003 – werd immers 
vergeleken met een voorbije situatie – stemmen met een papieren stembiljet – of zelfs 
met een virtuele situatie – in het geval van de kiezers jonger dan 30 jaar die misschien 
nooit met een papieren stembiljet hun stem hebben uitgebracht. 
Kortom de twee stemmethoden krijgen het vertrouwen van de ondervraagden. Niettemin 
is het vertrouwen in stemmen op papier iets gematigder. 
De houding van de ondervraagden ten aanzien van elektronisch stemmen zou aan een 
kruiscontrole kunnen worden onderworpen. Doel daarvan was na te gaan of de houding 
ten aanzien van de vroegere methode dezelfde was als voor het stemmen per computer. 
Onderstaande tabel kan als volgt worden gelezen. De kiezers die het volste vertrouwen 
hadden in het stemmen per computer staan in de zwarte kolommen. De respondenten 
werden onderverdeeld tussen de vier antwoorden over stemmen op papier en volgens de 
percentages boven de lijnen. Diezelfde logica geldt ook voor de overige drie kleuren. 
De respondenten die zegden het volste vertrouwen in elektronisch stemmen te hebben, 
antwoordden ook “volste vertrouwen” voor de andere stemmethode (43,14%). Het 
antwoord dat de tweede plaats bekleedde was ‘tamelijk vertrouwen’ (37,71%. In 12,71% 
van de gevallen was er sprake van ‘tamelijk geen vertrouwen” en in 6,79% van ‘totaal 
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geen vertrouwen’ Algemeen stelden de respondenten met het volste vertrouwen in 
elektronisch stemmen aanzienlijk vertrouwen in het stemmen op papier. En toch 
verklaarde minder dan de helft van de respondenten vertrouwen te hebben in beide 
gevallen. 
 

Gekruiste controle van het vertrouwen in elektronisch stemmen en stemmen op papier 
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Van de respondenten die zegden “tamelijk vertrouwen” te hebben in elektronisch 
stemmen, antwoordde 63,5% “tamelijk vertrouwen” te hebben in stemmen op papier. Het 
tweede geval was “volste vertrouwen” met 21,04%. Dit werd gevolgd door ‘tamelijk 
weinig vertrouwen’ met 10,24% en ‘totaal geen vertrouwen’ in 5,21% van de gevallen. 
Driekwart (73.08%) van de ondervraagden die zich tamelijk wantrouwig opstelde 
tegenover elektronisch stemmen, stond veeleer open voor de andere methode. Op het 
stemmen met papier antwoordde 50% van de ondervraagden “tamelijk vertrouwen” en 
23,08% “volste vertrouwen”. 5,13% van de respondenten gaf aan totaal geen vertrouwen 
in het stemmen op papier te hebben. 
De kiezers die aan de uitgang van de stemlokalen werden benaderd en verklaarden “totaal 
geen vertrouwen” te hebben in elektronisch stemmen, bleken een zekere voorkeur te 
hebben voor het oude systeem. 37,5% gaf aan het volste vertrouwen te hebben in het 
stemmen op papier, 42,86 verklaarde “tamelijk vertrouwen” te hebben. 16,07% bleek 
‘totaal geen vertrouwen’ te hebben in geen van de twee stemmethoden. Tot slot had 
3,75% van de respondenten binnen deze categorie ‘tamelijk weinig vertrouwen’ in het 
stemmen op papier. 
Kortom, er tekenden zich twee trends af. Een meerderheid van de respondenten die 
vertrouwen stelden in elektronisch stemmen, stelden ook, weliswaar gematigd 
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vertrouwen in het stemmen op papier. Anderzijds viel het wantrouwen ten aanzien van de 
nieuwe methode vaak te verklaren door de voorkeur voor de vroegere techniek. 
De houding van de ondervraagden ten aanzien van elektronisch stemmen werd 
geanalyseerd op basis van drie variabelen; Sociale aanvaarding, gebruiksvriendelijkheid 
en vertrouwen. Er werd nog een vierde, meer omvattende vraag aan de vragenlijst 
toegevoegd: de ondervraagden werd gevraagd of ze stemmen met de computer 
uiteindelijk gunstig gezind waren of niet. 
Een zeer grote meerderheid (87,84%) gaf een positief antwoord op die vraag. Minder dan 
10% antwoordde negatief (8.43%). 3,67% van de respondenten gaf geen antwoord. Zoals 
ook uit de antwoorden op de andere vragen bleek, heeft men een positieve mening over 
elektronisch stemmen. Men dient echter wel rekening te houden met de nuances die 
werden aangebracht door de sociodemografische variabelen en de mate waarin de kiezer 
vertrouwd is met informatica. 
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Een vergelijking tussen de kiezers van de ticketing-stemlokalen en de kiezers in de 
andere stemlokalen wijst alweer in de richting van een grotere aanvaarding bij de eerste 
groep. Ongeveer 92% van de burgers van Verlaine en Waarschoot verklaarde het 
stemmen per computer gunstig gezind te zijn, terwijl op andere plaatsen slechts 87,3% 
van de kiezers dat verklaarde. Slechts 6,6% van de burgers denkt er anders over 
vergeleken met 8,7% in de tweede categorie. 

 3.4.2.6  Conclusie 
In iedere representatieve democratie is de kiesdaad zonder meer een struikelblok. Via de 
kiesdaad oefenen de burgers hun soevereiniteit uit, via de kiesdaad kiezen ze hun 
vertegenwoordigers, oefenen ze controle uit over de machtshebbers, beslissen ze over 
maatschappelijke projecten. Deze brede waaier van functies toont het belang van het 
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stemmen aan. Verliest de stembus onder deze voorwaarden haar representativiteit, 
legitimiteit of geloofwaardigheid, dan komt het volledige democratische systeem op losse 
schroeven te staan.  
In de strijd tegen stemonthouding staat de institutionele verplichting helemaal bovenaan 
de lijst. Deze benadering kan tot vrij radicale suggesties leiden: de wereldvermaarde 
deskundige politieke wetenschapper Arend Lijphart stelde voor de stemplicht (opnieuw) 
in te voeren28. Ook “meer gematigde” voorstellen worden onderzocht. Een van de 
voornaamste oplossingen zou erin kunnen bestaan het stemmen vlotter te laten verlopen.  
Daarbij zou het stemmen door een aantal verbeteringen eenvoudiger worden gemaakt. 
Hierdoor zou het stemmen eenvoudiger worden, waardoor een kettingreactie zou ontstaan 
die meer kiezers (terug) naar het stemlokaal moet brengen, ook al kan de stemonthouding 
eigenlijk worden beschouwd als ‘in remissie’ van het kiessysteem.  
Deze diagnose verdient echter wel een paar nuances. Een aantal studies toonde aan dat 
een evolutie in de kiesmethoden de participatie van de kiezer kan opvoeren. Zo stelden 
Jean Blondel, Richard Sinnott en Palle Svensson een hogere graad van stemonthouding 
vast in landen waar de verkiezingsdag op een weekdag valt, ten opzichte van landen die 
de verkiezingen organiseerden op zondag de 8e. Deze secundaire elementen waren echter 
niet de voornaamste oorzaak voor de daling van de participatie van de kiezer, die veeleer 
leken veroorzaakt door het belang van de verkiezing. 
Hoe dan ook, de technische oplossingen voor de stemonthouding leidden tot tal van 
wetgevende initiatieven. Op tal van niveaus experimenteerden heel wat landen met 
technische innovaties, die het de kiezer gemakkelijker moesten maken.  
Als technische innovatietechniek kan het geautomatiseerd stemmen gevolgen hebben op 
het vlak van sociale cohesie. In België zou het vier categorieën van polarisatie kunnen 
intensifiëren: 

1. tussen rijk en arm,  
2. tussen personen met een hogere scholingsgraad en die met een minimale 
scholingsgraad,  
3. tussen jong en oud,  
4. en tussen het noorden en het zuiden van het land. 
 
Evenals Nederland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Brazilië heeft België die 
nieuwe stemmethode gedeeltelijk ingevoerd.  
In 1991 werden de gemeenten Waarschot en Verlaine als laboratorium voor de nieuwe 
stemmethode gebruikt. De proef werd als voldoende geslaagd beschouwd zodat de 
nieuwe methode voortaan ook op andere plaatsen kon worden gebruikt. Bij de jongste 
verkiezingen van 18 mei 2003 werd de nieuwe methode door ongeveer 44% van de 
kiezers gebruikt.  
In die context is het Centre d’étude de la vie politique of the Université Libre de 
                                                 
28 Arend Lijphart, “Unequal Participation: Democracy’s Unresolved Dilemma”, American 
Political Science Review, maart 1997, Vol. 91, nr. 1, p. 11. 
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Bruxelles (Centrum voor de studie van het politieke leven van de Université libe de 
Bruxelles) gestart met een zeer omvangrijk terreinonderzoek. Zo werd er onder meer op 
18 mei 2003 een onderzoek uitgevoerd aan de uitgang van de stemlokalen. In totaal 
leverde dat 1637 ingevulde vragenlijsten op.  
In het onderhavige beknopte verslag hebben we de resultaten van dit onderzoek kort 
voorgesteld. Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de eventuele bezwaren tegen het 
elektronisch stemmen geen betrekking hebben op de gebruikersvriendelijkheid ervan. Iets 
minder dan driekwart van de ondervraagden zegt immers dat het heel gemakkelijk was 
om met de computer te stemmen.  
Algemeen lijkt het erop dat eerdere ervaringen met stemmen via computer maar ook de 
bekendheid van de respondent met IT in sterke mate het comfort van geautomatiseerd 
stemmen bevordert. Er werden een paar bescheiden elementen van de digitale kloof 
vastgesteld: er tekende zich een onderliggende trend af waarbij personen met de laagste 
scholingsgraad met de meeste moeilijkheden werden geconfronteerd. We stelden dit 
voorbehoud vast bij slechts een minderheid van de respondenten, maar de observatie 
werd bevestigd door onze “exit pool” en ook voor drie doelcategorieën die we na de 
verkiezingen aan een onderzoek onderwierpen.  
De resultaten van het onderzoek aan de uitgang van de stemlokalen tonen aan dat er op 
het vlak van sociale aanvaarding geen grote problemen zijn. Een zeer grote meerderheid 
van de ondervraagden (84,97%) zegt geen principieel probleem te hebben met de nieuwe 
stemmethode. De sociale aanvaarding van elektronisch stemmen wordt in onze 
steekproef van 18 mei 2003 aan de uitgang van de stemlokalen weinig en slechts in heel 
lichte mate aangevochten. Slechts 8,5% van de ondervraagde Belgen heeft een “klein 
principieel probleem” met geautomatiseerd stemmen en 3,5% heeft een groot bezwaar 
tegen die stemmethode. 
De derde afhankelijke variabele die werd geëvalueerd was het vertrouwen dat de nieuwe 
stemmethode geniet bij de Belgische kiezers. In 88,88% van de gevallen werd een 
positief antwoord gegeven (“het volste vertrouwen” en “vertrouwen”).  
Het vertrouwen in het papier stemmen daarentegen is minder duidelijk. De respondenten 
drukten hun matig vertrouwen (‘tamelijk vertrouwen”) vaker en vollediger uit (“volste 
vertrouwen”). We dienden deze methode echter met de nodige omzichtigheid te 
benaderen, omdat hier twee verschillende dingen werden vergeleken: een experiment dat 
werd becommentarieerd (geautomatiseerd stemmen) en een hypothetisch scenario 
(stemmen op papier) wat althans sommige Belgische kiezers nooit hadden beleefd.  
Na de analyse van de kruising van bepaalde sociodemografische gegevens met de niveaus 
van het vertrouwen in elektronisch stemmen, kunnen er enkele nuances worden 
aangebracht. Zo zijn er verschillen naargelang van het scholingsniveau. Het volste 
vertrouwen was het meest uitgesproken bij de respondenten met de laagste 
scholingsgraad (61,22% bij de respondenten zonder diploma). Dit was met andere 
woorden precies het tegenovergestelde van wat we vaststelden bij 
gebruikersvriendelijkheid.  
De tweede kruising toetste het vertrouwen/wantrouwen aan de invloed van de leeftijd van 
de respondenten. Ook hier gaf de overgrote meerderheid aan vertrouwen te hebben. 
Binnen alle leeftijdscategorieën verklaarde meer dan 80% van de respondenten “het 
volste vertrouwen” of “tamelijk vertrouwen” te hebben. We stelden echter vast dat de 
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houding naarmate de leeftijd van de respondenten toenam negatiever werd: respondenten 
met volledig zelfvertrouwen en respondenten met een diep ingeworteld wantrouwen. 
De voorgaande cijfers tonen aan dat stemmen per computer relatief weinig negatieve 
reacties uitlokte over de gebruikersvriendelijkheid, de sociale aanvaarding en vertrouwen. 
Er moet echter wel een aantal nuances worden aangebracht na een analyse van de 
gegevens op basis van bepaalde attributen: Scholingspotentieel, leeftijd en de mate van 
vertrouwdheid met computers.  
Bovendien konden wij vaststellen dat in de stemlokalen van Verlaine en Waarschot, waar 
er werd geëxperimenteerd met ticketing, de sociale aanvaarding van en het vertrouwen in 
stemmen met de computer boven het gemiddelde lagen.  
Als stemmen met de computer in combinatie met ticketing financieel en organisatorisch 
haalbaar is, biedt het vanuit twee standpunten voordelen:  

• Vanuit het standpunt van de kiezers zorgt het voor meer vertrouwen in het 
elektronisch uitbrengen van de stemmen. 

• Vanuit het standpunt van de politieke en sociale actoren – partijen, politiek 
verantwoordelijken, kandidaten, verenigingen,…- laat het verificatie toe in het 
geval van ernstige twijfels en betwistingen.  

Het zou in elk geval verstandiger zijn om het officiële karakter van het stembiljet om te 
keren; het biljet dat getuigt van de rechtsgeldigheid zou het biljet van het geautomatiseerd 
stemmen moeten zijn. Het “papieren biljet” zou alleen dienst doen als er om een 
verificatie zou worden verzocht. De “papieren telling” bleek in de stemlokalen van 
Verlaine en Waarschot op 18 en 19 mei 2003 immers uiterst problematisch te zijn en er 
moest gedurende een groot deel van de nacht beroep worden gedaan op 
verwerkingsteams. 
Ten aanzien van het bestrijden van stemonthouding op Europees niveau konden we de 
geleidelijke invoering van computer stemmen in België evalueren. Het onderzoek dat 
werd gevoerd door het Centre d’étude de la vie politique of the Université Libre de 
Bruxelles laat een betrouwbare analyse van de vraag toe. Uitgaande van de gegevens van 
dit onderzoek aan de hand van vragenlijsten blijkt overduidelijk dat de Belgische kiezer 
vrij positief staat tegenover het elektronisch stemmen. Zowel wat de 
gebruikersvriendelijkheid als de maatschappelijke aanvaarding betreft, toonden de 
onderzoeken aan dat er een ruime steun bestaat voor de nieuwe stemmethode.  
Een aantal categorieën van burgers formuleerde enig voorbehoud en de laagst 
geschoolden ervoeren de grootste problemen met het gebruik van elektronisch stemmen. 
Diezelfde logica geldt ook voor de oudere burgers.  
De jongste kiezers gaven een gematigder vertrouwen in dit opzicht aan. In geen enkel 
voorbeeld kregen de negatieve opinies de overhand. De maatschappelijke legitimiteit van 
de nieuwe stemmethode binnen de steekproef van Belgische kiezers waarop deze analyse 
was gebaseerd, bleek geen onoverkomelijke problemen voor de interpretatie van deze 
resultaten te vormen.  
Deze bevindingen zijn uiteraard op representatief niveau. Zij drukken het gevoelen van 
de kiezers uit over een (relatief) nieuwe stemmethode. Ze zeggen als dusdanig niets over 
het bestaan of niet-bestaan van potentiële problemen. Voor een overgrote meerderheid 
van de kiezers stelde het geautomatiseerd stemmen in het stemlokaal geen bijzondere 
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moeilijkheden op het vlak van het gebruik, en evenmin bijzondere problemen met het 
tellen of de bekendmaking van de resultaten.  
We beklemtonen dat een peiling bij de andere actoren over deze stemmethode ook 
interessante gegevens zou opleveren. Daarbij denken we meer bepaald aan de voorzitter 
van de stembureaus op de Dag van de Verkiezing en aan de plaatselijke 
vertegenwoordigers die deels instaan voor de materiële en financiële organisatie van de 
verkiezingen. Dit zou het voorwerp kunnen vormen van nieuw onderzoek tijdens de 
volgende verkiezingen. 
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 4  Bruikbaarheid en Toegankelijkheid 

 4.1  Bruikbaarheid van de Elektronische en 
Internetstemsystemen29 

De enorme vooruitgang in de ontwikkeling van interactieve applicaties tijdens de 
afgelopen jaren heeft heel wat kansen gecreëerd voor elektronisch stemmen en stemmen 
via het internet (eVoting). De huidige technologie biedt de kiezer de mogelijkheid te 
stemmen via machines in stembureaus, op het internet, op draagbare toestellen en zelfs 
via interactieve televisie. Enerzijds bieden deze elektronische stemsystemen tal van 
voordelen waaronder een snellere bekendmaking van de verkiezingsresultaten, stemmen 
van thuis uit en stemmen vanuit het buitenland. Anderzijds verschillen de elektronische 
of eVoting systemen op het vlak van het ontwerp van het traditionele stemmen met 
papier. Elektronische of eVoting systemen kunnen bijvoorbeeld andere input 
mechanismen gebruiken dan papieren stembiljetten om een stem uit te brengen. Denk 
bijvoorbeeld aan tipschermen, knoppen, een muis of een pen. De stemrepresentatie bij 
elektronische of eVoting systemen, waaronder lay-out, kleurgebruik, gebruik van 
lettergroottes en de voorstelling van de kandidaat (volgens naam of met een afbeelding) 
kan ook anders zijn dan bij het traditionele stemmen met potlood en papier. De 
verschillende ontwerpaspecten van een elektronische of eVoting stemmachine kan 
doorslaggevend zijn voor de bruikbaarheid en de ervaren veiligheid van elektronische of 
eVoting systemen en kan bijgevolg het vermogen van de kiezer om te stemmen (de 
gebruiksprestatie), de resultaten van de verkiezingen en de ervaren legitimiteit van de 
verkiezing beïnvloeden (Hernson, Niemi, Hanmer, Bederson, Conrad & Traugott, 2006). 
Wanneer een kiezer de namen van een aantal kandidaten niet kan lezen omwille van een 
slecht contrast tussen de gebruikte lettergrootte en de gekozen achtergrond of omwille 
van een schittering op het scherm, kan hij een vergissing begaan en stemmen voor een 
persoon die hij in het geheel niet wil verkozen zien. In dit geval was het elektronisch of 
eVoting systeem niet aan de behoeften van de gebruiker aangepast (de gebruiker had 
nood aan een scherper contrast tussen tekst en achtergrond). Door deze 
gebruiksonvriendelijkheid veroorzaakte het stemsysteem fouten. Omdat stemmen een 
recht is voor alle Belgische burgers vanaf 18 jaar, is het belangrijk dat alle 
stemgerechtigden het elektronisch of eVoting systeem correct en geheim kunnen 
gebruiken. Daarom moeten de Belgische kiezer en de officiële ambtenaren van de 
verkiezingen bij de ontwikkeling van een nieuw elektronisch of een eVoting systeem 
voor de Belgische verkiezingen in het achterhoofd worden gehouden. Dit is mogelijk 
wanneer de gebruiker in het centrum van het ontwerpproces wordt geplaatst. 

 4.1.1.1  User-Centered Ontwerp 
Om een gebruikersvriendelijk en bruikbaar elektronisch of eVoting systeem te kunnen 
ontwikkelen is een ontwerp waarbij de gebruiker centraal staat primordiaal. Volgens de 
                                                 
29 auteurs: Ilse Bakx, Dirk Bollen & Johan Pelssers, K.U.Leuven-CUO;  
e-mail: ilse.bakx@soc.kuleuven.be 
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definitie is “Bruikbaarheid de mate waarin een product door een bepaalde gebruiker kan 
worden gebruikt om bepaalde doelen effectief, efficiënt en naar tevredenheid binnen een 
bepaalde context” (ISO/IEC 9241-11). Om een bruikbaar of gebruikersvriendelijk 
systeem te creëren zal de benadering van het user-centered ontwerp daarbij steeds de 
gebruiker, de omgeving en de taakeigenschappen bij iedere stap van de ontwerpcyclus in 
aanmerking nemen om de ontwerpwijzigingen zo flexibel mogelijk te implementeren 
teneinde de doeltreffendheid, de efficiëntie en de tevredenheid van een taakprestatie te 
maximaliseren (selecteren van een kandidaat). Daarom moeten voor het user-centered 
ontwerp de eindgebruiker, de gebruikscontext en de taakvereisten meteen in de 
ontwerpcyclus worden gedefinieerd.  
Bij user-centered ontwerp zullen aanvankelijk de gebruiker, de omgeving en de 
taakeigenschappen worden geïdentificeerd.Uitgaande van de geïdentificeerde behoeften 
zal een conceptmodel of prototype van de applicatie worden ontwikkeld. In een tweede 
instantie wordt aan de hand van bruikbaarheidstesten nagegaan of het conceptmodel of 
het prototype beantwoordt aan de bruikbaarheidsvereisten. Het testen van de 
bruikbaarheid gebeurt aan de hand van gestructureerde observaties van representatieve 
gebruikers (kiezers en officiële verkiezingsambtenaren) die de voornaamste taken (van de 
stemprocedure) uitvoeren in een relevante omgeving (stemlokaal) (Federale 
kiescommissie, 2003a. Uitgaande van de doeltreffendheid, de efficiëntie en de 
tevredenheid waarmee de gebruiker zijn taak heeft kunnen uitvoeren, kunnen de 
elementen worden aangetoond die een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van 
de applicatie. De bruikbaarheid van stemmachines kan bijvoorbeeld objectief (aantal 
fouten, vereiste tijd om fouten te herstellen) en subjectief worden gemeten (ervaren 
gebruiksgemak en de gequoteerde opinie van de gebruiker). Na analyse van de 
problemen voor de bruikbaarheid kan de applicatie worden hertekend om beter afgestemd 
te zijn op de gebruiker, de omgeving of op de taken zodat de geïdentificeerde problemen 
vervolgens worden opgelost. Om na te gaan of de wijzigingen aangebracht aan het 
ontwerp de bruikbaarheid van de applicatie verbeteren, moet de applicatie andermaal 
door de gebruikers worden getest. De frequentatieve aard van het user-centered ontwerp 
wordt geïllustreerd in Afbeelding 2Voor bijkomende informatie over user-centered 
ontwerp kunt u terecht bij ISO/IEC 13407,; voor meer specifieke informatie over user-
centered ontwerp en stemsystemen verwijzen we u naar “Procuring a User-centered 
voting system” (2003b).  

 
Afbeelding 2 Illustratie van user-centered ontwerp 

 
De bruikbaarheid moet herhaaldelijk tijdens de volledige ontwerpfase worden getest, 
m.a.w. vanaf het begin van de ontwikkeling tot na de voltooiing van de applicatie. De 
bruikbaarheid enkel aan het einde van de ontwerpcyclus testen beperkt de mogelijkheden 
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om over te gaan tot een nieuw ontwerp van het systeem. Hierdoor is het niet langer 
mogelijk de bruikbaarheidsproblemen die tijdens de bruikbaarheidstesten hadden kunnen 
worden geïdentificeerd op te lossen. ‘Het vroegtijdig testen op bruikbaarheid biedt de 
mogelijkheid om problemen te ontdekken op een ogenblik dat ze gemakkelijker en tegen 
een minder hoge prijs kunnen worden rechtgezet’ (Federal election Commission, 2003a). 
Daarom is het testen van de bruikbaarheid essentieel om tekortkomingen in het interface 
ontwerp vast te stellen (Federal election Commission, 2003a). Het belang van het testen 
van de bruikbaarheid wordt uitvoerig beschreven in het ‘Usability testing of Voting 
systems’ rapport van de Federal Election Commission (2003a). 
In een eerste stap naar de ontwikkeling van een nieuw elektronisch of eVoting systeem 
voor de Belgische verkiezingen biedt de tweede paragraaf een beknopt overzicht van de 
ervaring in het buitenland met de bruikbaarheid van elektronische of eVoting systemen. 
Uitgaande van de samengevoegde research naar de bruikbaarheid in het buitenland, 
worden in de derde paragraaf een aantal algemene richtlijnen voor elektronische of 
eVoting systemen omschreven en aangereikt. 
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 4.1.1.2  Verwante Studies over de Bruikbaarheid van 
Elektronische en eVoting systemen 

Na 1998 werd men zich algemeen bewust van het belang van het testen van elektronische 
stemsystemen op hun bruikbaarheid (Quesenbery, 2001). Dit bewustzijn sproot 
gedeeltelijk voort uit het falen van stemsystemen tijdens eerdere verkiezingen (Ferguson, 
2004). Dit wordt aangetoond door de volgende twee voorbeelden: 

• De tumultueuze presidentsverkiezingen van 2000 in de Verenigde Staten toonden 
de werkelijke kwetsbaarheid van de actuele stemsystemen aan. Omwille van een 
slecht design van de ponskaarten die voor de verkiezingen werden gebruikt, 
dienden de resultaten in Palm Beach Florida te worden herteld. Uiteindelijk waren 
de kiesresultaten in Florida bepalend voor de presidentsverkiezingen (Bederson, 
Lee, Sherman, Herrnson & Niemi, 2003).  

• Tijdens een verkiezing in 1998 in Australië bedroeg het verschil tussen twee 
kandidaten slechts drie of vier stemmen. Na het tellen werden 100 vergissingen 
vastgesteld op een totaal van 80.000 stembiljetten. 

Terwijl deze gebeurtenissen verantwoordelijk waren voor een verschuiving naar de 
elektronische stemsystemen, bevestigden ze toch ook het belang van goed ontworpen, 
bruikbare stemsystemen. Bij verkiezingen is een foutmarge van 3-4% normaal (Simons 
2004). De kans dat het aantal stemmen dat de twee kandidaten behaalde zo nauw bij 
elkaar ligt, is erg klein, en doet zich haast nooit voor. Wanneer problemen zoals bij de 
presidentsverkiezingen van 2000 zich voordoen, blijkt pas de behoefte aan meer 
betrouwbare en bruikbare systemen.  
Er zijn niet zoveel kansen geweest om de bruikbaarheid van een elektronisch 
stemsysteem na te gaan (Hochheiser, Bederson, Johnson, Karat & Lazar, 2005). De reden 
daarvoor is dat men zich enkel recent bewust werd van het belang van een 
bruikbaarheidsevaluatie en dat verkiezingen slechts om de vier of om de twee jaar 
plaatsvinden. De meeste studies naar de bruikbaarheid vonden plaats in de Verenigde 
Staten en dan nog na de presidentsverkiezingen van 2000. Andere landen die gebruik 
maken van elektronische stemsystemen spitsten hun onderzoek toe op de veiligheid van 
de stemsystemen en op de houding ten aanzien van het elektronisch stemmen. Hoewel 
meer dan 19 landen gebruik maken van elektronische stemsystemen, vinden we slechts 
weinig informatie over onderzoek naar de bruikbaarheid van deze systemen. Een aantal 
landen experimenteerde zelfs met elektronisch stemmen via nieuwe media zoals het 
internet en sms, maar het onderzoek daarnaar is veeleer schaars. In het volgende 
hoofdstuk beschrijven we een paar voorbeelden van haalbaarheidsstudies gevoerd in 
verschillende landen. 

 4.1.1.3  De Verenigde Staten van Amerika 
De problemen met de presidentsverkiezingen van 2000 toonden duidelijk aan dat er een 
enorme behoefte bestond aan bruikbare stemmethoden. Na deze verkiezingen keurde het 
Amerikaanse Congres de ‘Help America Vote Act’ (HAVA) goed. Deze wet bevat een 
aantal aanbevelingen voor aanpassingen aan het registratiesysteem van de kiezers, de 
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omschakeling van het systeem met ponskaarten naar elektronische methoden die de 
kiezers moeten toelaten hun stem uit te brengen zonder hulp (Bederson et al., 2003, 
Simons 2004). Onderzoek toonde aan dat de meeste stemlokalen in de Verenigde Staten 
gebruik maken van verouderde stemsystemen, waaronder de onbetrouwbare ponskaarten. 
Slechts een derde van het kiespubliek kon elektronisch stemmen met behulp van optische 
scantoestellen of systemen voor het rechtstreeks registreren. Ook bleek dat de verouderde 
systemen die het meest vatbaar zijn voor vergissingen worden gebruikt in gebieden die 
bevolkt door hoofdzakelijk arme, etnische en raciale minderheden (Bederson et al., 
2003).  
Een vergelijkende studie van verschillende stemsystemen in de Verenigde Staten gaat na 
of de elektronische stemmachines een oplossing kunnen vormen voor de problemen 
veroorzaakt door de verouderde stemsystemen. Deze studie werd uitgevoerd door het 
stemtechnologieproject Caltech MIT. Dit onderzoek ging vijf types stemmachines na, 
namelijk manueel getelde stembiljetten, mechanische hefboommachines, stembiljetten in 
de vorm van ponskaarten, optisch gescand papier en elektronische stemmachines. Het 
onderzoek toonde aan dat de elektronische machines de tweede hoogste score van niet in 
aanmerking genomen, niet getelde en verloren stembiljetten bij de presidents-, senaats- 
en gouverneursverkiezingen van de afgelopen 12 jaar optekenden (metingen 1988-2000) 
(Alvarez, 2005). Hoewel elektronische machines bepaalde voordelen bieden, slagen ze er 
in de wijze dat ze vandaag worden gebruikt niet in om het aantal niet in aanmerking 
genomen, niet-getelde en verloren stemmen te doen dalen. De studie toonde aan dat er 
behoefte bestaat aan een diepgaand bruikbaarheidsonderzoek om de interface tussen 
de kiezers en het elektronisch stemsysteem te verbeteren.  
De University of Maryland voerde in 2 graafschappen een exit poll om de prestaties van 
de nieuwe stemmachines na te gaan. Het systeem dat werd getest was het AccuVote-TS 
met tipscherm (Herrnson, Bederson & Abbe, 2002). Uit de resultaten bleek dat de meeste 
kiezers de elektronische stemsystemen het meest gebruiksvriendelijk vonden en dat ze 
vertrouwen hadden in de wijze waarop hun stemmen worden geregistreerd. En nog had 
een groot aantal gebruikers hulp nodig om hun stem uit te brengen. Anderzijds werd het 
systeem ook geanalyseerd vanuit het standpunt van het computergebruik, onderwijs, ras, 
geslacht en leeftijd. De resultaten daarvan treft u aan bij Herrnson, Bederson & Abbe 
(2002). 
In een ander onderzoek van de universiteit van Maryland werden 4 
onderzoeksmethodologieën voor de bruikbaarheid toegepast op de evaluatie van 
elektronische stemsystemen in de Verenigde Staten (Herrnson, Niemi, Hanmer, 
Bederson, Conrad & Traugott, 2006). Volgende onderzoeksmethoden werden toegepast: 

• Onderzoek door een deskundige Mens-Computer 
• Experiment in het laboratorium 
• Grootschalig experiment op het terrein 
• Natuurlijk onderzoek in Flordia en Michigan 

 4.1.1.4  Argentinië 
Het Caltech voting project voerde een proefonderzoek naar vier elektronische 
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stemsystemen in Buenos Aires (Alvarez, Ansolabehere, Antonsson, Bruck, Graves, 
Negroponte, Palfrey, Rivest & Stewart, 2001). In 43 stemlokalen verspreid over de stad 
werden waarnemingen gedaan. Voor dit onderzoek werden de volgende methoden voor 
het vergaren van informatie gebruikt: Korte vragenlijsten (alle deelnemers), lange 
vragenlijsten (een subcategorie van deelnemers), registratie en waarnemingen van het 
stemsysteem. Een paar voorbeelden van de waarnemingen over de bruikbaarheid:  

• Sommige kiezers hadden het moeilijk om hun stembiljet in het mechanisme aan te 
brengen.  

• Sommige machines vertoonden problemen bij het aanvaarden van correct 
ingevulde stembiljetten.  

• Sommige (oudere kiezers) meldden problemen met het aanbrengen van de smart 
card in de elektronische stemmachine. Sommige kiezers probeerden alle 
mogelijke combinaties uit om de smart card in de machine aan te brengen, 
alvorens ze de juiste methode vonden. 

 4.1.1.5  Het EU CyberVote Project 
In september 2000 lanceerde de Europese Commissie het CyberVote project. Onderdeel 
van het CyberVote project was de ontwikkeling van een eVoting systeem dat werd getest 
bij verschillende verkiezingen in 2002-2003. 
De eerste test werd georganiseerd in de Franse stad Issy-les-Moulineaux in 2002. 860 
kiezers kozen hun vertegenwoordigers voor het stedelijke district elektronisch. De tweede 
test vond plaats in 2003 aan de Universiteit van Bremen. Het experiment had betrekking 
op de verkiezing voor de drie representatieorganen van de Universiteit: de 
universiteitsraad, de raden van de verschillende universiteitsdepartementen en de 
studentenraad met een totaal van 47 kiezers die hun stem elektronisch uitbrachten. De 
laatste test vond plaats in het Zweedse Kista met de deelneming van de oudere burgers 
van Kista in 2003. Het had wel heel wat voeten in de aarde om kiezers ouder dan 55 voor 
dit project warm te maken. Het experiment liep over de hele dag gedurende een week. 
Aan het einde brachten 226 kiezers hun stem elektronisch uit. In juli 2003 werd het 
CyberVote project officieel afgesloten. http://www.eucybervote.org/main.html.  

 4.1.1.6  Nederland 
In Nederland werden tot in 1974 mechanische stemmachines gebruikt. Geleidelijk aan 
werden ze vervangen door elektronische systemen. De Universiteit van Twente voerde 
een onderzoek uit naar de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid van de NEDAP 
elektronische stemmachine (Hoof van, Gosselt, de Jong, 2007). De NEDAP stemmachine 
wordt gebruikt voor de provinciale, nationale en Europese verkiezingen. Deze studie 
werd uitgevoerd in reactie op de mediadekking over mogelijke nadelen van elektronische 
stemsystemen. Bedoeling van de proefstudie was (1) voorlopige antwoorden te geven 
over de mate van betrouwbaarheid en gebruikersvriendelijkheid van het NEDAP 
stemsysteem en (2) de haalbaarheid van dit type onderzoek voor toekomstige 
verkiezingen te onderzoeken. 
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Dit onderzoek werd uitgevoerd in het stadhuis van Enschede (NL). Aan deze studie 
namen 566 kiezers deel. De deelnemers werden speciaal voor deze studie naar een 
afzonderlijk vertrek geleid waar een stemlokaal werd gesimuleerd. Daar kregen ze een 
opdracht. De deelnemers dienden een stem met de NEDAP stemmachine en met het 
traditionele stembiljet uit te voeren. Het stemproces werd met een videocamera 
geregistreerd. De studie toonde aan dat de output van de NEDAP stemmachine 
overeenstemt met de input. Er werd slechts een beperkt aantal bruikbaarheidsproblemen 
gemeld. Laten we de persoonlijke vergissingen en problemen met de organisatie van het 
onderzoek buiten beschouwing, dan veroorzaakten de twee types stemsystemen 1% 
problemen die met de bruikbaarheid verband hielden.  
http://www.sos.cs.ru.nl/research/society/voting/index.html 

 4.1.1.7  België 
België voerde het elektronisch stemmen in bij de federale verkiezingen van 1991. 
Sindsdien werd het elektronisch stemmen gebruikt voor de lokale, provinciale en 
Europese verkiezingen in 1994-2000, de regionale en nationale verkiezingen in 1995, 
1999 en 2003. Om het elektronische stemproces te verbeteren heeft België getracht om te 
leren uit de problemen van het verleden. 
Tijdens de federale verkiezingen van 18 mei 2003 organiseerde het Centrum voor de 
studie van het politieke leven van de Université libre de Bruxelles een exit-poll (Delwit, 
Kulahci & Pilet, 2003). Opzet van dit onderzoek was de sociale aanvaarding van 
elektronisch stemmen na te gaan. 1455 kiezers dienden vragen over de betrouwbaarheid 
en bruikbaarheid te beantwoorden. De meerderheid van de kiezers had geen problemen 
met het elektronisch stemsysteem. Slechts een kleine minderheid van 4,28% maakte 
melding van problemen met het elektronische stemproces. Verdere resultaten tonen een 
omgekeerde relatie aan tussen het onderwijsniveau en het aantal gemelde problemen. 
Binnen de groep van kiezers met een laag of totaal geen diploma, meldde 20,37% dat het 
stemmen “moeilijk” tot “zeer moeilijk” verliep. 

 4.1.1.8  Andere Relevante Projecten 
Een overzicht van de projecten van elektronisch stemmen in verschillende landen: 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting#_note-vec 
• http://www.aceproject.org/ace-en/focus/e-voting/countries 

 
Een overzicht van projecten die informatie vergaren over de elektronische stemsystemen 
en bruikbaarheidsonderzoek:  

• Usability Professionals Association (UPA): Voting and Usability project “Het 
UPA Voting and Usability project concentreert zich op Design for Democracy 
(Ontwerp voor Democratie) om een interdisciplinaire groep van onderzoeks- en 
ontwerpprofessionals te mobiliseren rond een verhoogde participatie van de 
ervaring van de burger. Hun doel bestaat erin een positieve impact op de 
ervaringen tussen de regering en de burgers te genereren.” 
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• Louise Ferguson: eVoting Usability and User Experience Services “Dit 
document bevat meer dan 200 bronnen met aantekeningen over stemmen en 
elektrisch stemmen (eVoting): Ontwerp, bruikbaarheid, toegankelijkheid en 
veiligheidsaspecten (waaronder geverifieerd stemmen) van zowel oude als nieuwe 
technologieën. Dit bevat materiaal betreffende stembureau (DRE) systemen en 
Internetstemmen op afstand. Er is slechts weinig materiaal beschikbaar over de 
bruikbaarheid van stemmen en elektronisch stemmen - het meeste materiaal is 
Amerikaans. U treft dit materiaal aan onder het Amerikaanse gedeelte.” 
 http://www.louiseferguson.com/resources/evoting.htm 

 4.1.2  Richtlijnen voor elektronische stemsystemen 
Uit buitenlands onderzoek naar de bruikbaarheid van elektronische stemsystemen blijkt 
dat de gebruikte elektronische stemsystemen algemeen al gunstig worden beoordeeld op 
hun bruikbaarheid. Herrnson, Bederson en Abbe (2002) en ook Bederson, Lee, Sherman, 
Herrnson en Niemi (2003), naast vele anderen, stellen dat respectievelijk 90% en 86% 
van alle kiezers de bruikbaarheid van het gebruikte elektronische stemsysteem gunstig 
beoordeelde. De meeste kiezers hadden een positieve indruk van het systeem en hadden 
geen probleem om het te gebruiken (Hochheiser et al., 2007). Bederson et al. (2003) 
rapporteerden dat slechts 10% van alle gebruikers het geteste elektronische stemsysteem 
moeilijk of vrij ingewikkeld te gebruiken vond. Bovendien lijkt het alsof stemmachines 
97% tot 98% van de kiezers toelaten correct te stemmen (Herrnson et al., 2002). Volgens 
de universiteit van Twente (2007) werden in slechts 0,9% van alle tests met het 
Nederlandse elektronische stemsysteem fouten gemaakt door de kiezers als gevolg van 
problemen op het vlak van de bruikbaarheid. Dit is hetzelfde percentage verkeerd 
uitgebrachte stemmen als gevolg van bruikbaarheidsfouten als bij stembiljetten. Hoewel 
een ongemaksfactor van 10% en een foutenmarge van 1% tot 3% vrij klein zijn, is het 
belangrijk de bruikbaarheid van elektronische stemsystemen te verbeteren om alle kiezers 
in de gelegenheid te stellen hun fundamentele stemrecht gemakkelijk en correct uit te 
oefenen. 
Vragen over de gebruikersinterface met betrekking tot elektronisch stemmen kunnen 
worden ingedeeld in drie grote categorieën (Hochheiser, Bederson, Johnson, Karat & 
Lazar, 2007). Ten eerste moet men bepalen welke kennis beschikbaar moet worden 
gesteld vóór het systeem wordt gebruikt om de stemprocedure met succes te voltooien en 
welke informatie aan de gebruiker moet worden geleverd om de bruikbaarheid van het 
systeem te vergroten. Ten tweede moet een elektronisch of e-stemsysteem de kiezers 
toelaten correct en vrij gemakkelijk, d.i. met een minimum aan bijstand, te stemmen. 
Daartoe moet men nagaan of de gebruikers het stemsysteem gemakkelijk en met 
vertrouwen kunnen begrijpen, de inhoud van het stembiljet kunnen lezen en hun stem 
kunnen uitbrengen. Ten derde mag er bij de kiezer geen wantrouwen bestaan ten opzichte 
van de volledige procedure of van de wettigheid van de verkiezingsuitslagen. Bijgevolg 
moet een nieuw elektronisch of e-stemsysteem voor de Belgische verkiezingen bruikbaar 
zijn en als veilig worden beschouwd. Onderzoek naar de bruikbaarheid van elektronische 
stemsystemen heeft geleid tot het vaststellen van verschillende richtlijnen voor bruikbare 
en veilige/veilig geachte elektronische of e-stemsystemen. De richtlijnen voor de 
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bruikbaarheid en (gepercipieerde) veiligheid van elektronische en e-stemsystemen 
worden geafficheerd op elektronische stemsystemen. 

 4.1.2.1  Onderricht 
Verkiezingen voor de verschillende regeringen in België en Vlaanderen en voor de lokale 
overheden komen slechts voor in cycli van vier of vijf jaar, met telkens een andere datum 
voor iedere verkiezing. Bijgevolg zijn er slechts ongeveer om de twee jaar verkiezingen. 
Als gevolg van dit gebrek aan regelmaat en van het feit dat verkiezingen eerder zeldzaam 
zijn, is het moeilijk – en vooral waarschijnlijk ook zinloos – om de kiezers te 
onderrichten in het gebruik van elektronische stemsystemen. Ten eerste mogen we 
aannemen dat kiezers, als gevolg van het gebrek aan regelmaat van verkiezingen, zich 
niet zullen herinneren hoe ze het systeem dat ze bij vorige verkiezingen hebben gebruikt, 
opnieuw moeten gebruiken. Stemmen met behulp van een elektronisch stemsysteem 
wordt nooit een regelmatige activiteit of gewoonte. Bijgevolg moet onderricht in het 
gebruik van elektronische stemsystemen worden georganiseerd en aan de gebruikers 
worden aangeboden ter gelegenheid van elke nieuwe verkiezing. Dit doet de kosten hoog 
oplopen en is in de praktijk moeilijk te realiseren. In België wordt dit gewoonlijk bereikt 
door het publiek de kans te bieden om in de week vóór elke verkiezing te oefenen om te 
stemmen met het elektronisch stemsysteem. Ten tweede kan het formaat van het 
stemsysteem van verkiezing tot verkiezing verschillen. Dit heeft tot gevolg dat de kiezers 
altijd stemmen met een systeem waarmee ze niet vertrouwd zijn. Als gevolg van de 
constante wijzigingen aan gebruikersinterfaces van de ene tot de andere verkiezing moet 
het onderricht in het gebruik van het stemsysteem ter gelegenheid van elke verkiezing 
worden aangepast en aan alle kiezers worden aangeboden. Ook dit kan worden vermeden 
door aan het publiek de kans te bieden om in de weken vóór de verkiezingen te oefenen 
in het stemmen met het elektronisch stemsysteem. 

 4.1.2.2  Gebruiksvriendelijkheid 
In het ideale scenario moeten stemsystemen gebruiksvriendelijk (‘walk-up and use’) zijn. 
Dit betekent dat kiezers weinig of geen onderricht nodig hebben voor ze in het stemhokje 
hun stem uitbrengen (Hochheiser et al., 2007). Zodra hij bij het elektronisch stemsysteem 
aankomt, moet het voor de gebruiker onmiddellijk en volkomen duidelijk zijn hoe hij het 
systeem moet gebruiken zonder dat hij moet terugvallen op enig onderricht in het gebruik 
van het elektronisch stemsysteem. Met andere woorden, het elektronisch stemsysteem 
moet intuïtief werken. Hochheiser et al. (2007) stellen dat gebruiksvriendelijke 
elektronische stemsystemen aan de onderstaande criteria moeten beantwoorden. Opdat 
een elektronisch stemsysteem gebruiksvriendelijk zou zijn, moet dit systeem ten minste 
worden ontwikkeld op basis van een design waarin de gebruiker centraal staat, teneinde 
tegemoet te komen aan de behoeften van de gebruiker, aan omgevingsvereisten en 
taakvereisten. Met andere woorden, de bruikbaarheid van elektronische stemsystemen 
moet voor alle gebruikers maximaal zijn. 

 4.1.2.3  Bruikbaarheidsrichtlijnen voor het ontwerpen 
van elektronische stemsystemen 

Oostveen en van den Besselaar (2005) en Hochheiser et al. (2007) onderscheiden vier 
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fasen in het stemproces: registreren, valideren, stemmen en controleren. In de praktijk 
kan elke fasen zowel fysiek als door middel van een elektronisch stemsysteem worden 
verricht. Aangezien de vier fasen via een elektronisch stemsysteem kunnen verlopen, 
worden de bezorgdheid inzake bruikbaarheid en de richtlijnen voor de vier fasen in de 
volgende paragraaf voorgesteld. Wie onvoldoende oog heeft voor aspecten van 
bruikbaarheid in de hele stemprocedure, loopt het risico dat hij mogelijke belangrijke 
problemen over het hoofd ziet (Hochheiser et al., 2007). 

 4.1.2.3.1  Registratie en validatie 
In de eerste fase, d.i. de registratiefase, communiceert de potentiële kiezer met een 
gevestigde overheid die controleert dat hij als individu inderdaad in aanmerking komt om 
zijn stem uit te brengen. Tijdens deze fase krijgt de kiezer ook de nodige bewijsstukken 
die hem/haar toelaten deel te nemen aan de volgende fase. Tijdens de validatie wordt 
vastgesteld dat de persoon inderdaad de persoon is van wie de identiteit werd 
gecontroleerd. Indien de registratie en validatie geautomatiseerd verlopen, is het 
belangrijk te verzekeren dat alleen een correct geïdentificeerde en gevalideerde kiezer 
zijn stem kan uitbrengen. Tot vandaag gebeurden de registratie en validatie in België op 
manuele wijze door een verkiezingsambtenaar. Met de invoering van de elektronische 
identiteitskaart kunnen de registratie en validatie worden geautomatiseerd via een 
kaartlezer. In combinatie met een validatiecode (code van 4 cijfers) kan de elektronische 
identiteitskaart dienst doen als een kiezerskaart die elke Belgische burger in staat stelt 
zichzelf te identificeren, te registreren en te valideren als een al dan niet kiesgerechtigde 
kiezer. Blijft de vraag of een dergelijk registratie- en validatiesysteem gebruiksvriendelijk 
is. Mensen kunnen immers hun code van 4 cijfers vergeten en als gevolg daarvan kan het 
systeem hun het recht ontzeggen om hun democratisch stemrecht uit te oefenen. Indien 
een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer worden gebruikt voor registratie en 
validatie bij het stemmen, moet het elektronisch stemsysteem rekening houden met de 
onderstaande richtlijnen inzake bruikbaarheid. 

• De stemprocedure moet bij voorkeur beginnen met het inbrengen van de 
elektronische identiteitskaart (of stemkaart). Er moeten duidelijke instructies zijn 
voor het inbrengen van de elektronische identiteitskaart in de kaartlezer om de 
stemprocedure te starten. 

• De kaart en de kaartlezer moeten duidelijk vermelden hoe de kaart in de 
elektronische kaartlezer moet worden ingebracht. 

• De elektronische kaartlezer moet duidelijk zichtbaar zijn voor de gebruiker en 
moet op een duidelijk herkenbare en intuïtieve plaats worden opgesteld. 

• Er mag slechts één kaartlezer beschikbaar zijn voor de gebruiker. Zo raakt de 
gebruiker niet in de war over welke kaartlezer hij moet gebruiken. 

• De kaartlezer moet de kaart aanvaarden conform ATM-machines. Dit betekent dat 
de gebruiker de kaart tot halverwege moet inbrengen, waarna de elektronische 
kaartlezer de kaart als het ware ‘inslikt’. Gebruikers verwachten dat de kaart 
wordt ingeslikt nadat ze die tot halverwege de gleuf van de kaartlezer hebben 
ingebracht, aangezien bijna elke kaartlezer van bank- of ATM-machines op 
dezelfde wijze functioneert (Herrnson et al., 2002). Bijgevolg moet het gebruik 
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van kaartlezers worden vermeden waarbij een kaart moet worden ingebracht tot 
men een klik hoort. 

• Cijfercodes kunnen noodzakelijk zijn bij elektronische validatie, maar dit vereist 
dat de gebruiker in het begin van de stemprocedure een extra controleverrichting 
uitvoert die erin bestaat cijfers in te voeren op een numeriek toetsenbord of een 
ander instrument voor het invoeren van gegevens (Herrnson et al., 2006). Een 
bruikbaar stemsysteem moet de gebruikers toelaten onmiddellijk te beginnen met 
het kiezen van de kandidaten, zonder handelingen vóór het eigenlijke stemmen 
(Herrnson et al., 2006). Bijgevolg moet worden beslist of elektronische registratie 
en validatie wenselijk zijn. 

• De kaartlezer mag de elektronische stemkaart niet teruggeven zolang de 
stemprocedure niet met succes is voltooid. 

 4.1.2.3.2  Uitbrengen van de stem 
Zoals gezegd moeten elektronische stemsystemen gebruiksvriendelijk zijn. Wanneer de 
kiezer bij het elektronisch stemsysteem aankomt, moet duidelijk zijn hoe hij het systeem 
moet gebruiken en welke handelingen hij moet stellen om met succes te stemmen. Om de 
bruikbaarheid van het stemsysteem te vergroten, is het mogelijk dat het systeem 
instructies moet verstrekken aan de gebruiker. Volgens Hochheiser et al. (2007) moeten 
de instructies op elektronische stemsystemen: 

• duidelijke, eenvoudige en gemakkelijk verstaanbare tekstuele toelichting geven, 
in combinatie met indicatieve afbeeldingen van de gebruikersinterface voor de 
stemprocedure; 

• eenvoudige en duidelijke taakgebaseerde instructies geven betreffende het gebruik 
van het systeem; 

• duidelijk leesbaar zijn voor alle gebruikers (zie ‘Voorstelling van de informatie’); 

• de gebruiker stap voor stap door de stemprocedure leiden; 

• vóór de verkiezingen in de praktijk worden getest door een groep van 
representatieve kiezers; 

• toegankelijk zijn voor alle potentiële kiezers; 

• overeenkomen met de instructies op de gebruikte labels. 

 4.1.2.3.2.1  Voorstelling van de informatie 
De voorstelling van de informatie en de stembiljetten moeten leesbaar en intuïtief zijn 
voor de gebruiker. De gebruiker moet de instructies en de stembiljetten kunnen lezen en 
vlot door de stembiljetten kunnen gaan. 

• Typografie 
o Gebruik consequent één lettertype in de hele stemprocedure. 
o Gebruik consequent één letterstijl in de hele stemprocedure. 
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o Vermijd het gebruik van cursief op computerschermen. 
o Selecteer het lettertype volgens de functie: 

 Schreefletters om het lezen regel per regel te verbeteren. 
 Geen schreefletters om het overlopen van het stembiljet te 

verbeteren. 

• Gebruik van kleuren 
o Kies een bruikbaar en duidelijk contrast tussen achtergrond en tekst. 
o Maak consequent gebruik van achtergrond- en tekstkleur in de hele 

stemprocedure. 

• Taal 
o Consequent taalgebruik in de hele stemprocedure. 
o Eenvoudige en betekenisvolle taal voor een brede groep van gebruikers 

(ervaring, opleiding, geletterdheid). 

• Labels 
o Maak consequent gebruik van betekenisvolle en duidelijke labels in de 

hele stemprocedure. 
o Betekenisvolle labels: het label moet de functie van een toets duidelijk 

aangeven. 
o Stem de instructies af op de gebruikte labels. 

• Opmaak en voorstelling van de stembiljetten 
Vóór en tijdens de stemprocedure maken kiezers al gebruik maken van heel wat 
cognitieve middelen om te beslissen voor welke kandidaat ze gaan stemmen (Lau & 
Redlawsk, 2001; in: Robertson, 2005). Om nog meer cognitieve en ingewikkelde 
processen te vermijden, maakt de kiezer gebruik van andere strategieën om te bepalen of 
de gewenste kandidaat op het stembiljet staat: plaatschecklist (plaats van de kandidaat op 
de checklist), het voorkomen van de kandidaat of het symbool of de naam van de partij 
die de kandidaat vertegenwoordigt. Lau et al. (2001; in Robertson 2005) hebben 
aangetoond dat kiezers gebruik maken van heuristiek bij het nemen van politieke 
beslissingen. Bovendien, wanneer mensen vóór de verkiezingen een voorbeeld van een 
stembiljet te zien krijgen, moet de plaats van elke kandidaat op het voorbeeldbiljet 
dezelfde zijn als de plaats van die kandidaat op het stemsysteem (switchboard). Mensen 
maken gebruik van lokalisatiestrategieën en herinneren zich op welke plaats de gewenste 
kandidaat staat. Wanneer een kandidaat of een partij op het definitieve stembiljet niet op 
dezelfde plaats staat, zullen mensen de gewenste kandidaat niet terugvinden of stemmen 
ze blind op de derde persoon vanaf beneden op de lijst zonder te merken dat die persoon 
niet degene is op wie ze van plan waren te stemmen. 
Om vergissingen te vermijden die het gevolg zijn van het gebruik van heuristiek, moet 
het stemsysteem gebruik maken van: 

• iconen (voor partijen) of foto’s (voor kandidaten) waarmee kiezers de partij of 
kandidaat van hun voorkeur gemakkelijk terugvinden; 
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• een logisch geordende lijst om de partij of kandidaat van voorkeur terug te 
vinden; 

• lettersoorten die het mogelijk maken vlot door de stembiljetten te gaan. 
Wanneer u een overzicht geeft van alle mogelijke kandidaten of partijen, plaats dan niet 
alle kandidaten van elke partij op één en hetzelfde scherm. Het overzicht van alle 
beschikbare informatie zal de gebruiker overweldigen, zodat hij de gewenste informatie 
niet zal terugvinden (Herrnson et al., 2006). Stel de kiezers in de gelegenheid om eerst de 
partij te selecteren waarvoor ze willen stemmen. Na selectie van de gewenste partij, 
moeten alle kandidaten van de geselecteerde partij waarvoor men kan stemmen op het 
scherm verschijnen. 

 4.1.2.3.2.2  Navigeren 
Het is van het grootste belang dat kiezers met vertrouwen en vlot door alle menu’s 
kunnen navigeren en het gevoel hebben dat ze de controle bewaren over de 
stemprocedure en de stem die ze uitbrengen. Bijgevolg: 

• moet het systeem de gebruikers toelaten de snelheid van hun stemprocedure te 
controleren; 

• moet het systeem navigatiecontroles gebruiken die duidelijk en intuïtief zijn 
(compatibiliteit stimulus-respons); 

• moet het systeem duidelijke labels geven voor de verschillende knoppen; 

• moeten de controles zodanig georganiseerd zijn dat ze het per ongeluk voltooien 
van het stemmen tot een minimum beperken; 

• moet het systeem de input zo eenvoudig mogelijk maken (bv. de relevante optie 
aanraken); 

• moet het systeem alle gebruik van ‘scrollbars’ vermijden: alle informatie moet op 
één scherm passen; 

• moet het systeem duidelijke feedback geven over waar men zich bevindt in het 
stemsysteem. Zo maken ‘breadcrumbs’ duidelijk voor welke verkiezing of partij 
iemand stemt; 

• moet het aantal stappen in gelijk welke procedure in het stemsysteem tot 3 
worden beperkt. Creëer bijgevolg geen menu’s of procedures met een hiërarchie 
van meer dan 3 keuzes (‘AIGA design for democracy – election design: Models 
for Improvement’). (bv.: Kies verkiezing > Kies partij > Kies kandidaat / 
Parlement > Groene partij > Adam Sanders); 

• moet het navigeren gemakkelijk en eenvoudig zijn: terug, vooruit en annuleer; 

• moet er een knop ‘terug’ zijn op elk scherm van het elektronisch stemsysteem 
(behalve op het startscherm/eerste scherm) en een knop ‘terug’ die terugvoert naar 
de vorige verkiezing waarvoor men al een definitieve stem heeft uitgebracht); 

• moeten knoppen tot onmiddellijke actie leiden en mogen ze niet worden 
geactiveerd door nadien op een ‘startknop’ te duwen; 



BeVoting Study of Electronic Voting Systems, Part I, Version 1.1 

Page 93 of 270 

• mag het systeem geen schermen overslaan: er mag niet te snel van scherm worden 
veranderd, zoniet hebben de kiezers het gevoel dat ze de controle verliezen 
(Herrnson et al., 2006). Er mag ook niet al te traag van scherm worden veranderd. 

 4.1.2.3.2.3  Navigatieformaat 
Navigeren zoals op papier 
Bij navigatie zoals op papier voor elektronische stemsystemen kan de gebruiker de 
pagina’s van het stembiljet omslaan zoals hij dat bijvoorbeeld kan doen met een klassiek 
boek. Hij moet de pagina’s van het boek omslaan tot bij de gewenste kieslijst om het 
stembiljet van de gewenste partij te zien. Een dergelijk stemsysteem biedt oudere 
gebruikers de kans op traditionele wijze te stemmen en is gebruiksvriendelijker aangezien 
het is gebaseerd op gewoonte. Dankzij de analogie met een boek kan het stemsysteem 
intuïtief worden gebruikt. Een voorbeeld van navigeren zoals op papier bij elektronische 
stemsystemen vindt u in het project voor elektronisch stemmen dat op onderstaande link 
wordt voorgesteld: 
http://www.ontwerpwetenschappen.be/po/projecten/index.cfm?section_id=61&category_
id=484&year=2004&startrow=78&maxrows=1 
 
Aanraakschermen 
Aanraakschermen zijn intuïtief in gebruik. Men hoeft alleen maar de zone op het scherm 
aan te raken waar de gewenste kandidaat of optie wordt vermeld. Stemsystemen met 
aanraakschermen kunnen echter problemen veroorzaken wanneer de gebruiker niet 
vertrouwd is met de technologie van het aanraakscherm (Hochheiser et al., 2007). 
Daarom moet het systeem aanvankelijk (of consequent) de instructie vermelden om de 
gewenste keuze aan te raken op het aanraakscherm teneinde de bewuste kandidaat te 
selecteren of de voorgestelde actie uit te voeren. Om te vermijden dat een kandidaat of 
partij wordt bevoordeeld, moeten de gebieden die men moet aanraken aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 

• dezelfde afmetingen voor alle partijen; 

• dezelfde afmetingen voor alle kandidaten; 

• de aanraakgebieden moeten ten minste de volgende afmetingen hebben: 
o 2 cm op 2 cm (minimum = afmetingen van een vinger), 
o tussenruimte minimum 3 mm. 

• Mogelijk gevaar met aanraakschermen: parallax leidt ertoe dat de gebruiker duwt 
op een plaats waar hij niet de bedoeling had te duwen. 

• Het systeem moet feedback geven wanneer het scherm wordt aangeraakt 
(oplichten en/of geluid). 

• Vermijd schuiven (‘scrolling’) op een aanraakscherm. 

• Aanraakschermen laten geen speciale navigatiemogelijkheden toe: geen menu’s 
‘drag-and-drop’, ‘drop-down’, meerdere vensters, dubbelklikken. Deze acties 
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moeten worden vermeden bij elektronische stemsystemen daar ze niet intuïtief 
zijn. 

• Beperk het aantal handbewegingen die nodig zijn om te stemmen; 
o telkens een keuze wordt gemaakt, wordt een deel van het scherm door de 

hand aan het oog onttrokken; 
o vermijd dat de arm moe wordt; 
o kies de plaats van de aanraakgebieden zo intuïtief mogelijk. 

• Voorkom dat de cursor op het scherm wordt voorgesteld, zodat de gebruikers zich 
op het scherm concentreren, niet op de cursor. 

• Gebruik een heldere achtergrond bij aanraakschermen: zo vermijdt u dat 
vingerafdrukken zichtbaar worden. 

• Zorg ervoor dat het lokaal waar het stemsysteem is opgesteld, correct wordt 
verlicht om schittering op het scherm te vermijden. Zorg ervoor dat het licht niet 
rechtstreeks op het scherm valt. 

• De hoek van het scherm moet aangepast zijn aan de positie van de gebruiker 
(Figuur 3): 

o Zittende gebruiker: 30° 
o Rechtstaande gebruiker: 30°-55° 
o In het ideale geval moet de gebruiker het scherm zelf kunnen verstellen. 
o Dit wordt voorgesteld in Figuur 3. 

 
Figuur 3 – De ideale hoek van een aanraakscherm 

 4.1.2.3.3  Controle 

 4.1.2.3.3.1  De uitgebrachte stem herbekijken 
Nadat de kiezer de kandidaat van zijn voorkeur heeft geselecteerd, moet die kiezer zijn 
keuze opnieuw kunnen bekijken alvorens daadwerkelijk te stemmen (Herrnson et al., 
2006). Bijgevolg moet het systeem een overzicht van de gemaakte keuzes bieden en twee 
opties aanbieden: ‘keuzes verbeteren’ en ‘stem uitbrengen’. Geef voldoende feedback op 
het scherm waar de keuzes worden herbekeken. Maak duidelijk dat het erom gaat de 
gemaakte keuzes opnieuw te bekijken en ze te bevestigen of te verbeteren (Herrnson et 
al., 2006). Het scherm waar de kiezer zijn keuzes opnieuw kan bekijken, moet dezelfde 
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opmaak hebben als het scherm met het stembiljet waar de initiële keuzes werden 
gemaakt. 

 4.1.2.3.3.2  Een stem verbeteren of wijzigen 
Wanneer de gebruiker bij het uitbrengen van zijn stem of het herbekijken van de stem 
vaststelt dat hij de verkeerde kandidaat heeft geselecteerd, moet hij zijn fout in beide 
fasen gemakkelijk kunnen verbeteren. 

• Een stem veranderen moet mogelijk zijn door de verkeerd geselecteerde kandidaat 
te selecteren. 

• Het wissen van alle keuzes op de kandidatenlijst om slechts één verkeerd 
geselecteerde kandidaat te verbeteren, moet worden vermeden. Door het wissen 
van alle vorige keuzes, moet de gebruiker zich alle eerder gemaakte keuzes 
herinneren. Het wissen van het volledige stembiljet moet een optie zijn, geen 
standaard voor het verbeteren van verkeerd uitgebrachte stemmen. 

• Kan er per verkiezing slechts één kandidaat worden gekozen, dan moet het 
mogelijk zijn een stem te verbeteren door gewoon een andere kandidaat te kiezen. 
In deze situatie moet men vermijden dat de keuze van de verkeerd gekozen 
kandidaat ongedaan moet worden gemaakt alvorens men een andere kandidaat 
kan kiezen (Herrnson et al., 2006). 

• Maak het voor de gebruikers mogelijk hun fouten ter plaatse te verbeteren, m.a.w. 
op hetzelfde scherm als dat waarop de herziening of het stembiljet wordt 
voorgesteld. Vraag hen niet te wachten op een overzichtsscherm op het einde van 
de stemprocedure alvorens ze de fout kunnen verbeteren. Het moet mogelijk zijn 
fouten onmiddellijk te verbeteren, zoniet bestaat de kans dat gebruikers vergeten 
de verbetering aan te brengen. 

• Maak ‘overstemmen’ onmogelijk. Herinner de gebruiker eraan dat stemmen voor 
kandidaten van verschillende partijen niet worden aanvaard. Dit kan worden 
bereikt door de stemmen voor individuele kandidaten te wissen bij het terugkeren 
naar het scherm waar de verschillende partijen kunnen worden geselecteerd. Dit 
biedt het voordeel dat ‘overstemmen’ niet mogelijk is; het nadeel is echter dat alle 
geselecteerde stemmen worden gewist wanneer iemand per ongeluk terugkeert 
naar het scherm waar de partijen worden geselecteerd.  

 4.1.2.4  Veiligheid en bruikbaarheid 
Hoewel elektronische stemsystemen best wel voordelen kunnen opleveren op het vlak 
van het automatisch en snel opmaken van de resultaten, is ook gebleken dat ze kwetsbaar 
zijn als gevolg van technische fouten en het vervalsen van resultaten. Zo rapporteerden 
Feldman, Halderman en Felten (2006) dat kwaadaardige software, die de 
verkiezingsuitslagen kan veranderen zonder dat hiervan sporen overblijven, in minder 
dan één minuut op een stemsysteem kan worden aangebracht. Wie een gedetailleerde 
beschrijving van deze procedure wenst, vindt op internet een toelichting per video 
(http://itpolicy.princeton.edu/voting/; 30 maart 2007). Ook Simons (2004) meldde 
specifieke gevallen waarbij elektronische stemsystemen uitslagen opleverden die 
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technisch gezien onmogelijk waren. Zo rapporteerde een elektronisch stemsysteem in 
2003 dat 144.000 stemmen waren uitgebracht terwijl in werkelijkheid slechts 5.532 
burgers aan de verkiezing hadden deelgenomen. Nog meer specifieke voorbeelden van 
het vervalsen van uitslagen of van technische fouten vindt men in ‘Electronic Voting 
Systems: The good, the bad and the stupid’ (Simons, 2004). Bijgevolg leeft algemeen het 
gevoel dat geautomatiseerd stemmen voordelen heeft, maar dat de veiligheid 
ontoereikend is (Oostveen et al., 2005). De gebrekkige veiligheid en de kwetsbaarheid 
voor technologische fouten ondermijnen het vertrouwen van de kiezers in elektronische 
stemsystemen. ‘Indien de mensen geen vertrouwen kunnen hebben in het feit dat de 
verkiezingen waaraan ze deelnemen eerlijk verlopen en dat de machines de stemmen 
correct tellen, zullen ze nooit aanvaarden dat die uitgebrachte stemmen hun stem 
vertegenwoordigen’ (Oostveen et al., 2005). Bijgevolg is het niet alleen belangrijk om 
een veilig en foutloos elektronisch stemsysteem te ontwikkelen, maar ook om de 
gepercipieerde veiligheid van de elektronische stemsystemen door de gebruiker te 
verbeteren.  
De conclusie lijkt eenvoudig. Maak een elektronisch stemsysteem, met inbegrip van 
hardware, software en stemprocedures, dat veilig en betrouwbaar is om de door de 
kiezers gepercipieerde veiligheid te vergroten. Het lijkt logisch dat veilige en goed 
werkende systemen het vertrouwen in het elektronisch stemsysteem vergroten. De 
invloed van de effectieve veiligheid op de gepercipieerde veiligheid wordt onderstreept 
door onderzoek naar de gepercipieerde veiligheid van elektronische stemsystemen: hoe 
meer mensen afweten van computers, hoe minder vertrouwen ze hebben in de veiligheid 
van het systeem. Om het gepercipieerd vertrouwen in elektronische stemsystemen te 
vergroten, moet het systeem bijgevolg, eerst en vooral, effectief veilig zijn. 
In werkelijkheid kan het te ingewikkeld blijken om volkomen veilige stemsystemen te 
ontwikkelen. Veel computerspecialisten twijfelen er zelfs aan dat papierloze 
elektronische stemsystemen 100% veilig en betrouwbaar kunnen worden gemaakt 
(Feldman et al., 2006). Om te verzekeren dat het elektronisch stemsysteem de juiste 
verkiezingsuitslagen oplevert en ze niet vervalst, en aldus om de gepercipieerde 
veiligheid te vergroten, moeten elektronische stemsystemen een door de kiezer 
controleerbaar papieren spoor van de stem afleveren (een ‘voter verifiable paper (audit) 
trail of votes’ (vvpt of vvpat)) (Simons, 2004; Feldman et al., 2006). Elke kiezer krijgt 
een papieren spoor van zijn stem dat hij moet controleren. De kiezer gaat na of de stem 
op het papier overeenstemt met de stem die hij op het elektronisch stemsysteem heeft 
uitgebracht en stopt het papier vervolgens in een doos. De papieren versie van elke stem 
mag alleen aan de kiezer worden getoond en moet door die kiezer in een zwarte doos 
worden gestopt (cf. ook volgende paragraaf) ter bevestiging van de verkiezingsuitslagen 
indien die uitslagen worden betwist. Om vast te stellen of het elektronisch stemsysteem 
de correcte verkiezingsuitslagen oplevert, kunnen de uitslagen van het ‘vvpt’ worden 
vergeleken met de uitslagen van het elektronisch stemsysteem. 
Om te vermijden dat kiezers de papieren versie van hun stem opzettelijk niet in de doos 
stoppen om de verkiezingen te saboteren, kan het papier ook achter glas aan de kiezer 
worden getoond. Het is belangrijk dat het voor de kiezer niet mogelijk is om het papieren 
bewijs van de stem bij te houden om aan iemand te tonen hoe men heeft gestemd of om 
het te doen voorkomen alsof de uitslagen van de elektronische stemsystemen fout zijn. 
Het papieren spoor blijkt niet alleen een goed veiligheidsmiddel te zijn, maar vergroot 
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ook het vertrouwen van de kiezer in de veiligheid van de stemprocedure. De kiezer ziet 
het materiële bewijs dat zijn stem werd geregistreerd, terwijl een stem op een 
elektronisch stemsysteem zonder papieren spoor alleen wordt opgeslagen op een harde 
schijf en de kiezer daarvan geen materieel bewijs te zien krijgt. Anderzijds kan het 
papieren spoor nutteloos blijken indien de kiezers niet de moeite nemen om na te gaan of 
het papieren spoor van de stem correct is of wanneer de ‘vvpt’-procedure slecht wordt 
uitgevoerd (bv. mensen stoppen het papier niet in de doos). Aanvullend voeren Herrnson 
et al. (2006) aan dat het gebruik van het papieren spoor de moeilijkheden vergroot voor 
de kiezers om hun stem uit te brengen terwijl er niets extra wordt toegevoegd aan de 
kieservaring. Dit neemt niet weg dat de combinatie van een geautomatiseerde stem op 
een elektronisch stemsysteem met een papieren spoor ten minste zal lijken, waarvan 
eventueel ook het bewijs kan worden geleverd, minder vatbaar te zijn om valse 
verkiezingsresultaten op te leveren dan alleen een elektronisch stemsysteem. 
Ten derde is het belangrijk om de bruikbaarheid van de toepassing te verbeteren. Hoe 
meer vertrouwen mensen hebben in de veiligheid van het systeem en hoe groter de 
bruikbaarheid van dat systeem, hoe minder gebruikers zullen twijfelen aan het vermogen 
van het systeem om de telling van de stemmen te controleren (Oostveen et al., 2005). 
Bijgevolg heeft het verbeteren van de veiligheid en de bruikbaarheid een impact op het 
vertrouwen van mensen in elektronische stemsystemen. 
Tot slot zijn veiligheid en bruikbaarheid niet de enige factoren die invloed uitoefenen op 
de betrouwbaarheid van een elektronisch stemsysteem. De betrouwbaarheid van een 
elektronisch stemsysteem wordt ook bepaald door de reputatie en het vakmanschap van 
het orgaan dat de verkiezingsprocedure organiseert, de verslagen in de media over 
elektronische stemsystemen, de mening van familie en vrienden en de 
gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe technologie. Hoewel de bruikbaarheid en 
veiligheid van elektronische stemsystemen bijgevolg niet alleen verantwoordelijk kunnen 
worden gesteld voor het feit dat kiezers het elektronisch stemsysteem onveilig kunnen 
vinden, zal het aanpassen van het systeem aan de behoeften van de gebruiker en de noden 
op het gebied van veiligheid ten minste vertrouwen geven in de leesbaarheid van de 
uitslagen die het elektronisch stemsysteem oplevert. 
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 4.2  Toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden 
Aangezien stemmen een democratisch recht (soms ook een plicht) is van alle burgers, 
moet gelijk wie onder alle omstandigheden toegang hebben tot de kiesverrichtingen. 
Vroeger had ‘toegankelijkheid’ alleen betrekking op de lichamelijke toegang tot de 
stemlokalen of stemhokjes. Vandaag is het begrip ‘toegankelijkheid’ veel ruimer 
geworden door de opkomst van elektronische stemsystemen en stemmen via internet (e-
toegankelijkheid). 
In dit rapport onderscheiden we twee grote luiken: a) een kort overzicht van de situatie in 
België en in andere landen, en b) een lijst van essentiële vereisten voor gelijk welk 
toekomstig elektrisch stemsysteem. 

 4.2.1  Overzicht van maatregelen voor 
toegankelijkheid in België en in het buitenland 

 4.2.1.1  Situatie in de Verenigde Staten van Amerika 

 4.2.1.1.1  Help America Vote Act (HAVA) 
In de wet HAVA 301(A) (3)(a) wordt een toegankelijk systeem als volgt omschreven: 
‘Toegankelijkheid voor gehandicapten. – Het stemsysteem moet toegankelijk zijn voor 
gehandicapten, met inbegrip van niet-visuele toegankelijkheid voor blinden en 
slechtzienden, op een wijze die dezelfde mogelijkheden van toegang en deelname biedt 
(inclusief privacy en onafhankelijkheid) als voor de andere kiezers.’ 
In 1984 al keurde de VS de wet goed betreffende de toegankelijkheid bij verkiezingen 
voor ouderen en gehandicapten (Voting Accessibility for the Elderly and Handicapped 
Act (1984); 42 U.S.C. 1973ee to 1973ee-6.).30  

 4.2.1.1.2  National Institute of Standards and 
Technology (NIST) 

Dit overheidsorgaan kreeg de opdracht onderzoek te voeren naar de technologische 

                                                 
30  Genoemd in het rapport-Hite (7 maart 2007) 

http://electionupdates.caltech.edu/GAO_report_on_electronic_voting.pdf 
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toepassingen van moderne stemsystemen31. Er werd een speciaal comité – comité voor 
het ontwikkelen van technische richtlijnen (Technical Guidelines Development 
Committee) – opgericht dat momenteel het federale adviesorgaan is dat alle richtlijnen 
opstelt met betrekking tot stemsystemen. 
Dit comité heeft verschillende subgroepen, waaronder het subcomité voor menselijke 
factoren en privacy (Human Factors and Privacy) (HFP). Deze groep behandelt aspecten 
van bruikbaarheid en toegankelijkheid32. 
Er bestaat een aantal onderzoeksrapporten en informele witboeken over gedetailleerde 
aspecten. De huidige versie van de richtlijnen (VVSG 2005) zal worden vervangen door 
de versie van 2007 die deze zomer openbaar wordt gemaakt. Een recente toevoeging 
heeft betrekking op richtlijnen inzake papieren sporen (‘Voter Verified Paper Audit 
Trails’), die momenteel problemen inzake toegankelijkheid voor visueel gehandicapte 
kiezers meebrengen. Er wordt voorgesteld dat een toegankelijk stemsysteem zou worden 
voorzien van een geautomatiseerde lezer die het papieren document omzet in audio-
output33. 

 4.2.1.1.3  American Association for People with 
Disabilities (AAPD) 

Deze organisatie houdt een geannoteerd archief bij over de toegankelijkheid van 
elektronische stemsystemen onder de naam ‘Making Voting Accessible for Everyone’34. 
Er zijn vele links betreffende de bruikbaarheid en toegankelijkheid van stemmachines. 
Een van de links heeft betrekking op een vrij uniek concept – stemmen per telefoon 
(Inspire™ Vote-by-Phone) – maar uit verder onderzoek blijkt dat de kiezer toch nog naar 
een stemhokje moet gaan waar dit type telefonische toegang beschikbaar is. Bij dit 
systeem is ook een papieren spoor beschikbaar35. 

 4.2.1.2  Situatie in Europa 
De situatie is nogal verscheiden. Onze belangrijkste bronnen over toegankelijkheid bij 
verkiezingen zijn het onderzoek van de European Blind Union uit 2004, een beslissing 
van de Raad van Europa (2004), enkele richtlijnen van belangrijke nationale 
blindenorganisaties en, tot slot, resultaten van recente stemexperimenten op internet. 

 4.2.1.2.1  Onderzoek van de European Blind 

                                                 
31  http://vote.nist.gov. Op deze website staan ook witboeken en andere documenten van de werkgroepen. 
32  Informatie verstrekt door het lid van het comité dat gespecialiseerd is in toegankelijkheid, Whitney 

Quesenbery, voorzitter van de Usability Professionals Association (whitneyq@wqusability.com ). Meer 
informatie op: 
http://www.wqusability.com 

33  Cf. p.13 van http://vote.nist.gov/032906vvpat-update-20060317.pdf 
34  http://www.aapd.com/dvpmain/dvpindex.php 
35  http://www.ivsllc.com/ 
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Union 
Het EBU-rapport is gebaseerd op de antwoorden van de leden op een vrij open vraag 
over de nationale stemprocedures. Dit heeft tot gevolg dat de antwoorden nogal 
uiteenlopend en ad hoc zijn. Bovendien kwam elektronisch stemmen bijna niet ter sprake. 
Van dit rapport hebben we alleen de belangrijkste besluiten bijeengebracht. 
In alle Europese landen kunnen gehandicapte kiezers zich door een derde laten 
bijstaan36. In sommige landen kan de kiesgerechtigde deze persoon zelf kiezen, in andere 
landen wijst de voorzitter van het stembureau een onafhankelijke assistent aan. Soms 
moet de hulp van een assistent in het stemhokje van tevoren worden aangevraagd; in 
andere landen moeten geen formaliteiten worden vervuld. 
Het onderzoek vestigt de aandacht op een aantal bijzondere situaties. 
In Oostenrijk zijn templates voor de traditionele stembiljetten met gaatjes voor de 
partijen beschikbaar, zodat een blinde autonoom kan stemmen (op voorwaarde dat hij de 
lay-out van het stembiljet uit het hoofd kent). 
In Denemarken en Finland kunnen gehandicapten per brief stemmen. In dit geval kan 
een gids/assistent die de gehandicapte zelf kiest helpen om de vereiste informatie in te 
vullen op het stembiljet. 
In Frankrijk kunnen gehandicapten enkele dagen voor de verkiezingen stembiljetten per 
post ontvangen. Gehandicapte gebruikers kunnen de strookjes bestuderen (met enige 
hulp) en kiezen welke ze op de dag van de verkiezingen in de stembus willen deponeren. 
Stemmen per post is niet toegestaan. 
De Franse wet van februari 2005 vereist dat elk stemsysteem, inclusief stemmachines, 
toegankelijk wordt gemaakt voor mindervaliden37. 
In Duitsland kunnen blinde kiezers al tientallen jaren per post stemmen 
(‘thuisstemmen’). Sinds 2002 mogen blinden in Duitsland stemtemplates gebruiken in de 
stemhokjes. Deze templates verschillen in de diverse bondsstaten en worden alleen op 
verzoek geproduceerd38. 
In Spanje verspreiden de meeste grote partijen hun verkiezingsprogramma in 
brailleschrift. 
In het Verenigd Koninkrijk wensen visueel gehandicapten naar het stembureau te gaan 
om er in alle onafhankelijkheid hun stem uit te brengen. Ondanks de intense promotie 
door het Royal National Institute of the Blind bestaat er geen wet die voorschrijft dat 
stembiljetten toegankelijk moeten zijn. 

 4.2.1.2.2  Andere nationale initiatieven 
In 2003 toonde het Zwitserse kanton Genève aan dat stemmachines konden worden 
                                                 
36  In België wordt dit geregeld door artikel 143 van het Kieswetboek. Stemmen bij volmacht wordt 

geregeld door artikel 147bis van het Kieswetboek. 
37  http://www.handicap.gouv.fr/IMG/pdf/Memento_Scrutin.pdf 
38 Deze procedure is bijgevolg nauwelijks bruikbaar voor, bijvoorbeeld, gemeenteraadsverkiezingen. 
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uitgerust met stemoutput en spraakherkenningsinput zonder risico voor de veiligheid van 
de stemverrichtingen. Dit werd aangetoond op de door de International 
Telecommunications Union (ITU) gesponsorde WSIS-conferentie.39 
In Oostenrijk zijn er gesprekken aan de gang over wat de wet precies bedoelt met het 
opleggen van ‘gelijkwaardige alternatieven’ voor technische oplossingen. Voor doven en 
slechthorenden kan er met gebarentaal worden gewerkt. Ook voor ‘easy-to-read’ is een 
alternatief mogelijk. Extra ‘lezersondersteuning’ kan nodig zijn indien de informatie 
moet worden ‘vertaald’ in een individuele begripscontext. Blijft de vraag of deze 
oplossingen aanvaardbaar zijn in het kader van de bestaande 
antidiscriminatiewetgeving40. 
Zowel in Spanje als in het VK hebben nationale organisaties voor mindervaliden 
(ONCE41, RNIB42, DRC43) gespecialiseerde documenten gepubliceerd over de 
toegankelijkheid van verkiezingen. We hebben sommige van hun conclusies opgenomen 
in deel twee van onze studie (cf. Verzamelde richtlijnen, infra). 

 4.2.1.2.3  Raad van Europa 2004 
Het Ministercomité van de Raad van Europa heeft in 2004 een document met richtlijnen 
voor elektronisch stemmen gepubliceerd44. De bijlage III van dit document bevat een 
korte lijst van aspecten met betrekking tot toegankelijkheid: 

A. Toegankelijkheid 
61. Er moeten maatregelen worden getroffen om te verzekeren dat alle 
kiezers de relevante software en diensten kunnen gebruiken en, indien 
noodzakelijk, om toegang te bieden tot alternatieve stemvormen. 
62. De gebruikers moeten worden betrokken bij het ontwikkelen van 
elektronische stemsystemen, meer bepaald om hun beperkingen te 
identificeren en hun gebruiksvriendelijkheid te testen in elke belangrijke fase 
van het ontwikkelingsproces. 
63. Telkens wanneer dat noodzakelijk en mogelijk is moeten de gebruikers 
kunnen beschikken over bijkomende faciliteiten, zoals speciale interfaces of 
andere gelijkwaardige hulpmiddelen (bv. persoonlijke assistentie). De 
faciliteiten voor de gebruikers moeten zoveel mogelijk voldoen aan de 
richtlijnen van het Web Accessibility Initiative (WAI). 
64. Bij het ontwikkelen van nieuwe producten moet men oog hebben voor 
hun compatibiliteit met bestaande producten; dit geldt ook voor producten die 

                                                 
39  http://www.pctip.ch/webnews/wn/26014.asp 
40  Persoonlijke mededeling door Prof. Miesenberger, Universiteit van Linz. 
41  Document beschikbaar gesteld door de auteur. 
42  Document beschikbaar gesteld door de auteur. 
43  http://www.drc.org.uk/docs/10_434_10_434_17%20nov%20version_.doc 
44http://www.cev.ie/htm/report/second_report/pdf/Appendix%206%20Recommendation%20Rec(2004)11.p

df 
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gebruik maken van technologieën die tot doel hebben mindervaliden te 
helpen. 
65. De voorstelling van de stemopties moet voor de kiezer worden 
geoptimaliseerd. 

 4.2.1.2.4  Europees Parlement – vergadering 
van de Disability Intergroup 

Deze parlementaire groep is in oktober 2003 samengekomen met vertegenwoordigers van 
het Europees Gehandicaptenforum (European Disability Forum). Uit het rapport halen we 
de volgende aanbevelingen voor overheden die verkiezingen organiseren45: 

• alleen toegankelijke openbare gebouwen mogen worden gebruikt als stembureaus; 

• een uit de voorschriften voortvloeiend onderzoek moet worden gevoerd naar de 
toegankelijkheid van de stembureaus; 

• handleidingen met pictogrammen moeten beschikbaar zijn voor personen met 
leerproblemen; 

• bij het ontwerpen van het systeem moet rekening worden gehouden met de 
individuele behoeften inzake toegang van de kiezers. 

 4.2.1.2.5  Inleidende informatie over de 
toegankelijkheid van internetstemmen in Europa 

Internetstemmen wordt steeds populairder en er wordt al vele jaren grondig onderzoek 
gevoerd naar de principes en veiligheidsmaatregelen ervan. Sommige landen hebben 
internetstemmen ingevoerd, anderen hebben er grote bezwaren tegen die bijna exclusief 
verband houden met de bezorgdheid voor de veiligheid. 
Dit heeft tot gevolg dat er tot vandaag vrij weinig is gebeurd met betrekking tot de 
toegankelijkheid van internetstemmen voor personen met leesproblemen. 
Estland was het eerste Europese land waar internetstemmen mogelijk werd, naar 
aanleiding van lokale verkiezingen in oktober 2005. De beschikbare technische 
documenten46 richten zich uitsluitend op veiligheidsaspecten en verstrekken geen 
informatie over de toegankelijkheid47 van de internettoepassingen voor personen met 
                                                 
45  http://www.edf-

feph.org/apdg/Documents/Report%20of%20the%20Disability%20Intergroup%20meeting%20Barriers%
20to%20elections%20for%20disabled%20people.doc. De auteur van dit rapport heeft de originele tekst 
lichtjes aangepast. 

46  http://www.vvk.ee/elektr/docs/Yldkirjeldus-eng.pdf 
47  In een persoonlijke mededeling van de ‘Estse stichting voor visueel gehandicapten’ (Ülle Lepp & Erik 

Loide, 2007-03-30) werd bevestigd dat: 
‘Tests met de procedure voor elektronisch stemmen [in 2005 en 2007] en het gebruik van de 
mogelijkheid om elektronisch te stemmen door de gehandicapten hebben aangetoond dat elektronisch 
stemmen volledige autonomie verzekert aan visueel gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit 
om deel te nemen aan de verkiezingen en garant staat voor het geheim van de uitgebrachte stem.’ 
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leesproblemen; ze verwijzen evenmin naar de richtlijnen van de Raad van Europa uit 
2004 (cf. supra). Het feit dat Estland internetstemmen al vroeg heeft ingevoerd, had te 
maken met het feit dat internettoegang een grondwettelijk recht is in Estland en dat in die 
tijd al 60% van alle burgers een elektronische identiteitskaart had die kan worden 
gebruikt voor asymmetrische cryptografische verrichtingen. 
Niettemin konden de Esten kiezen om op de traditionele wijze te stemmen, zelfs nadat ze 
al via internet hadden gestemd. 

 4.2.1.2.6  België 

 4.2.1.2.6.1  BCBS-CBPAM 
De Belgische Confederatie van Blinden en Slechtzienden groepeert de meeste 
organisaties in deze sector. In 2003 stelde deze confederatie een lijst op met 
aanbevelingen voor toegang tot stemmachines48. We hebben sommige van deze 
aanbevelingen overgenomen in deel 2 van dit rapport (cf. Verzamelde richtlijnen, infra). 
De BCBS-CBPAM heeft ook informatie verzameld over de fysieke toegang tot 
stembureaus; een deel van die informatie had betrekking op de verkiezingen van oktober 
2006. 

 4.2.1.2.6.2  GAMAH 
De Groupe d'Action pour une Meilleure Accessibilité aux personnes Handicapées 
organiseerde een internetenquête over wat de mensen vonden van de toegankelijkheid 
van de verkiezingen in oktober 200649. De resultaten worden toegelicht: 

• in het kort, op de website van de organisatie: http://www.gamah.be; 

• in hun regelmatige publicatie: Le Vilain Petit Canard, december 2006; 

• in een speciaal rapport: ‘Résultats de l’Enquête – Electeurs à mobilité réduite ou 
présentant des difficultés de compréhension: citoyens à part entière ou 
entièrement à part’50. 

• Belangrijkste resultaten van de enquête in 2006: 

• 96% van de ondervraagde personen had autonoom gestemd. 

• Ongeveer 1,6% van hen kwam stemmen als gevolg van de nieuwe faciliteiten die 
werden aangeboden conform het decreet-Courard; 

                                                 
48  ‘Lijst met aanbevelingen voor het toegankelijk maken van stembureaus’, BCBS-CBPAM, 2003, 

document beschikbaar (in het Nederlands) in bijlage I. 
49  Dit waren de eerste Belgische verkiezingen waarvan de organisatie werd toevertrouwd aan de 

gewestregeringen. Vooral in Wallonië werden extra maatregelen genomen om mindervalide kiezers te 
helpen (Decreet van minister Philippe Courard (juni 2006)). 

50  ‘Résultats de l'enquête – Electeurs à mobilité réduite ou présentant des difficultés de compréhension: 
citoyens à part entière ou entièrement à part?’, uitgegeven door GAMAH (oktober 2006); verkrijgbaar 
bij GAMAH of bij de auteur van dit rapport. 
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• Ongeveer 18% wist het bestaan van groot afgedrukte instructies (anderhalve keer 
de standaardgrootte) en papieren stembiljetten met grote afmetingen te waarderen. 

• Een meerderheid van de visueel gehandicapte kiezers ondervond problemen om 
zich voor te bereiden op de verkiezingen: ontoegankelijke websites van de 
partijen, promotiemateriaal in te klein lettertype enzovoort. 

• Lichamelijk gehandicapte kiezers hadden in 29% van de gevallen hulp nodig om 
op papier te stemmen en in 34% van de gevallen om elektronisch te stemmen. 

Aan de hand van de resultaten van deze enquête heeft GAMAH een wenslijst voor 
toekomstige verkiezingen opgesteld. In deel twee van deze bijdrage gaan we daar nader 
op in. 

 4.2.1.3  Verzamelde richtlijnen 
Op basis van persoonlijke ervaringen en van de informatie die we uit de verschillende 
landen hebben bijeengebracht, komen we tot het besluit dat ten minste de volgende 
vereisten inzake toegankelijkheid moeten worden gesteld aan gelijk welke nieuwe 
stemsystemen. 

 4.2.1.3.1  Algemene opmerkingen 

 4.2.1.3.1.1  Internetgebaseerde 
informatiesystemen 

Alle soorten gehandicapte gebruikers moeten zoveel mogelijk informatie kunnen 
verzamelen over de stemprocedure. Internet en, in het bijzonder, internetpagina’s vormen 
een belangrijk informatiekanaal (soms het enige kanaal dat voor hen toegankelijk is). 
Sinds halverwege de jaren negentig van de 20ste eeuw zijn verschillende pogingen 
ondernomen om richtlijnen op te stellen om toegankelijke internetpagina’s te creëren. Tal 
van organisaties van waar ook ter wereld hebben hun inspanningen gebundeld in het 
kader van het Web Accessibility Initiative (WAI) binnen het World Wide Web-
consortium (W3C). Dit leidde tot het opstellen, in 1999, van de zogenaamde WCAG v. 
1.0-richtlijnen51. 
De WAI-groep stelde drie niveaus van toegankelijkheid voor en bijgevolg werden drie 
logo’s ontwikkeld waarmee toegankelijke internetpagina’s worden gemerkt. Bij gebrek 
aan een streng controlemechanisme wordt soms misbruik gemaakt van deze logo’s. 
Niet alleen in de VS maar ook in de meeste Europese landen werden nationale 
organisaties opgericht om te verzekeren dat specialisten de toegankelijkheid van websites 
controleren (vrij vaak met behulp van controlesoftware). In België werd een nationale 
organisatie opgericht dankzij de belangrijke steun van de organisaties Blindenzorg Licht 
en Liefde en Oeuvre Nationale des Aveugles. 

                                                 
51  http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/ 

(pdf-versie in bijlage II). 
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Hun werk is er echter vooral op gericht ervoor te zorgen dat internetpagina’s toegankelijk 
worden gemaakt voor een heel brede groep van gebruikers, niet alleen voor visueel 
gehandicapten. Daarom werd de vroegere benaming ‘Blindsurfer’ in juli 2006 veranderd 
in ‘Anysurfer’52. 

 4.2.1.3.1.2  Internetstemmen 
Een heel bijzondere situatie doet zich voor wanneer internet wordt gebruikt voor het 
stemmen zelf. Het is duidelijk dat de uitrusting moet voldoen aan de hierboven genoemde 
richtlijnen van WAI/Anysurfer, maar in dit geval moet ook worden verzekerd dat 
aandacht wordt geschonken aan alle aanverwante aspecten: 

• toegankelijkheid van de procedures voor identiteitscontrole; varianten moeten 
worden toegelaten, daar bijvoorbeeld sommige biometrische systemen niet 
werken bij mensen zonder vingers, handen, werkzame ogen, een verstaanbare 
stem enzovoort; 

• toegankelijkheid van de informatie op elektronische identiteitskaarten; 

• toegankelijkheid van randapparatuur die noodzakelijk is in de stemprocedure. 

 4.2.1.3.1.3  Informatiemateriaal 
Naar aanleiding van de recentste verkiezingen hebben verschillende gewesten in België 
brochures verspreid. Zo publiceerden het Brussels en het Waals Gewest (o.l.v. de 
organisatie Passe-Muraille) een speciale brochure voor gehandicapte kiezers bij de 
verkiezingen van 200653. Dit is bijzonder waardevol voor de betrokken personen, maar in 
dergelijke gevallen moeten de overheden ervoor zorgen dat er toegankelijke versies 
bestaan54.  

 4.2.1.3.2  Specifieke richtlijnen 
1) Alle overheden (en bij voorkeur ook de politieke partijen) die informatie 

verspreiden via internet moeten de richtlijnen van Anysurfer voor de 
toegankelijkheid van internetpagina’s naleven. Tests om te zien of de richtlijnen 
van Anysurfer worden nageleefd, zouden verplicht moeten zijn voor alle officiële 
websites betreffende de kiesverrichtingen. Er moet aandacht worden besteed aan 

                                                 
52  De website www.anysurfer.be is tweetalig. Voor directe toegang tot de Nederlandse pagina’s: 

www.anysurfer.be/nl/. 
Richtlijnen van Anysurfer in het Nederlands: http://www.anysurfer.be/nl/richtlijnen. Richtlijnen in het 
Frans: http://www.anysurfer.be/fr/directives/ce-que-vous-devez-savoir. 

53  Twee Franse versies en één Nederlandse versie zijn beschikbaar: 
http://www.passe-muraille.be/pdf/isoloir/Du_citoyen_a_l_isoloir.pdf  
http://www.passe-muraille.be/pdf/isoloir/Du_citoyen_a_l_isoloir_v_bruxelles.pdf 
http://www.passe-muraille.be/pdf/isoloir/Du_citoyen_a_l_isoloir_v_bruxelles_nl.pdf 

54  De toegankelijke versies omvatten: grote letters, braille, audio, Daisy (Talking book), tactiel materiaal, 
websites die voldoen aan de richtlijnen van Anysurfer, video’s met gebarentaal en gemakkelijk leesbare 
versies voor cognitief gehandicapte personen. 
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personen die nood hebben aan gemakkelijk leesbare informatie55. 
2) Officiële websites moeten ook beschikken over een aangepaste simulatie van de 

elektronische stemprocedure zodat personen met leesproblemen kunnen oefenen 
met de procedure vóór ze naar het stembureau gaan56. 

3) De gebruikers moeten worden betrokken bij het ontwerpen van elektronische 
stemsystemen, in het bijzonder om beperkingen te identificeren en de 
gebruiksvriendelijkheid te testen in elke belangrijke fase van het 
ontwikkelingsproces57. 

4) Bij het ontwikkelen van nieuwe producten moet men oog hebben voor hun 
compatibiliteit met bestaande producten; dit geldt ook voor producten die gebruik 
maken van technologieën die zijn ontwikkeld om gehandicapte mensen te 
helpen58. 

5) Elektronische stemmachines moeten uitgerust zijn met aangepaste outputs zoals 
grote letters en een synthetische stem (bv. met koptelefoon)59. Om ervaring op te 
doen moeten de ontwikkeling van experimentele toegankelijke stemmachines en 
het testen daarvan worden gestimuleerd. 

6) Bij het produceren van gedrukt informatiemateriaal (pamfletten, brochures) in 
verband met de verkiezingen, moeten de overheden ervoor zorgen dat 
verschillende toegankelijke formaten beschikbaar zijn voor personen met 
leesproblemen en andere benadeelde groepen in de samenleving60. 

7) Belangrijke toegankelijkheidsnormen mogen niet het uitzicht hebben van 
‘facultatieve extraatjes’, maar moeten veeleer essentiële verplichtingen zijn en dit 
moet worden weerspiegeld in ieder bevel van de regering betreffende 
stemmachines61. 

8) Fysieke toegang: gehandicapte kiezers moeten de keuze hebben om naar 
toegankelijke stembureaus te gaan. Op langere termijn moeten overheden ernaar 
streven om alle stembureaus toegankelijk te maken. Gehandicapte kiezers moeten 
ook de zekerheid hebben dat ze zich in het stemhokje mogen laten bijstaan door 
de persoon van hun keuze. In de buurt van de stembureaus moeten er voldoende 
toegankelijke parkeerplaatsen zijn. Er moeten stoelen voorhanden zijn voor 
personen die moeten wachten voor ze hun stem kunnen uitbrengen. De hoogte 
van de stemschermen moet worden aangepast aan personen in een rolstoel of, 

                                                 
55  Gebaseerd op de richtlijn nr. 63 van de Raad van Europa en op het onderzoek van GAMAH. 
56  Gebaseerd op het onderzoek van GAMAH. 
57  Gebaseerd op richtlijn nr. 62 van de Raad van Europa en op de aanbevelingen van de Disability 

Intergroup van het Europees Parlement (Sarah Gull). 
58  Gebaseerd op richtlijn nr. 64 van de Raad van Europa. 
59  Gebaseerd op de conclusies van de studie door GAMAH; in plaats van koptelefoons kan gsm-

gebaseerde communicatie (bv. Bluetooth) in de toekomst worden ontwikkeld, maar dit zal waarschijnlijk 
veel te ingewikkeld zijn voor modale gebruikers. 

60  Geïnspireerd op de Belgische antidiscriminatiewet van 2003 en op DRC-richtlijn 4.2. 
61  Gebaseerd op DRC-richtlijn 3.6. 
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beter nog, moet kunnen worden aangepast62. 
9) Zorg ervoor dat het personeel van het stembureau een opleiding krijgt inzake 

bewustwording i.v.m. gehandicapten63. 
10) Zorg ervoor dat gehandicapten feedback kunnen geven na de verkiezingen en dat 

u daaruit de lessen trekt voor de volgende verkiezingen! 

 4.2.2  Besluiten 
Hoewel de toegang tot de stemprocedure voor gehandicapten in het verleden het 
voorwerp is geweest van vrij veel organisatie en onderzoek, is er voor drie belangrijke 
aspecten nog geen oplossing gevonden: 
In het verleden vond men het voldoende dat een gehandicapte kiezer kon worden 
vergezeld door een derde (niet gehandicapte) persoon. Vandaag wensen steeds meer 
gehandicapten hun stem in volledige onafhankelijkheid uit te brengen. 
Er is heel weinig ervaring beschikbaar met stemmachines en nog minder met stemmen 
via internet. We moeten hier steunen op bestaande en toekomstige normen betreffende 
de gebruiksvriendelijkheid van computers die worden ontwikkeld door groepen zoals 
het World Wide Web-consortium en de organen die normen vaststellen zoals het ISO 
(wereldwijd) en het ETSI (Europa). 
Stemmachines moeten worden aangekocht via openbare aanbestedingen. Onlangs heeft 
de Europese Commissie aan de Europese normgevende organen (ETSI, CEN en 
CENELEC) de opdracht (#376) gegeven om een lijst van toegankelijkheidsvereisten op 
te stellen die bij alle openbare aanbestedingen moet worden gevoegd. Op die manier zal 
toegankelijkheid in de toekomst ook zelf een aanbestedingscriterium worden. 

                                                 
62  Gebaseerd op de conclusies van de studie door GAMAH; een onjuiste schermhoogte kan leiden tot 

parallax-fouten (mensen raken de verkeerde knoppen aan). 
63  Gebaseerd op de aanbevelingen van de Disability Intergroup van het Europees Parlement (Sarah Gull). 
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 5  Technische aspecten 
In dit deel bespreken we de technische aspecten van het ontwerp van een elektronisch 
stemsysteem dat in heel België zou kunnen worden gebruikt. Om te beginnen 
onderzoeken we de vereiste algemene eigenschappen van een dergelijk stemsysteem; 
daarna bespreken we de grootste uitdagingen voor elektronische stemsystemen en we 
eindigen met verwijzingen naar cryptotechnisch geavanceerde elektronische 
stemsystemen. Dit deel richt zich op de volgende fasen van de stemprocedure: het 
stemmen zelf en het tellen van de stemmen. We gaan hier niet in op de organisatorische 
aspecten van de voorbereiding van de verkiezingen, het vervoer van de verzamelde 
stembussen en de publicatie van de volledige verkiezingsuitslagen. 

 5.1  Technische vereisten voor elektronische stemsystemen 
Een elektronisch stemsysteem moet aan de volgende eigenschappen voldoen: 

• Integriteit: geen verkiezingsfraude; alleen kiezers die daartoe in aanmerking 
komen, mogen stemmen; niemand kan meer dan één stem uitbrengen. 

• Transparantie: iedereen moet kunnen controleren dat de verkiezingen correct 
zijn verlopen. 

• Privacy: niemand komt te weten hoe de kiezer heeft gestemd. 

• Geheime stemming: een kiezer kan niet bewijzen hoe hij heeft gestemd (opm.: 
dit wordt steeds moeilijker aangezien een groot deel van de bevolking een gsm 
met camera heeft). 

• Niet-afdwingbaarheid: een derde mag een ander niet dwingen op een bepaalde 
manier te stemmen – deze eigenschap gaat gepaard met de vorige. 

Transparantie is in principe niet haalbaar met de moderne cryptografische technieken; dit 
veronderstelt dus dat de burger bereid is vertrouwen te hebben in de argumenten van de 
experts. Het kan daarom nodig zijn de volgende eigenschap in te voeren: 

• Ontspannen transparantie: een groot aantal onafhankelijke experts moet kunnen 
controleren dat de verkiezingen correct zijn verlopen. 

 5.2  Voornaamste uitdagingen voor elektronische 
stemsystemen 

Er zijn twee grote uitdagingen voor elektronische stemsystemen: het klaarmaken van de 
elektronische stembiljetten en het tellen van die biljetten. Deze uitdagingen hebben één 
doel: het tellen versnellen. 

 5.2.1  Klaarmaken van de stembiljetten 

 5.2.1.1  Papieren stembiljetten 
Dit is duidelijk en transparant; het probleem is dat het tellen van papieren stembiljetten 



BeVoting Study of Electronic Voting Systems, Part I, Version 1.1 

Page 110 of 270 

een tijdrovend proces is waarbij fouten kunnen worden gemaakt (zelfs met een scanner). 
Er kunnen aantekeningen worden bijgevoegd (de integriteit is niet beschermd). Sommige 
meer geavanceerde systemen (bv. Punchscan) kunnen verbeteringen aanbrengen op het 
vlak van de integriteit en het tellen (controle door het publiek mogelijk maken), zelfs met 
papieren stembiljetten, maar zijn heel moeilijk te combineren met het ingewikkelde 
stemsysteem dat in België wordt gehanteerd. 

 5.2.1.2  Stemmen in een hokje op een stemmachine 
Hoe kan ik, wanneer ik een machine gebruik, zeker zijn dat de stem die wordt 
geregistreerd ook de stem is die ik in de machine heb ingevoerd? 

1) Een gedrukt reçu kan niet worden aangeboden daar dit een inbreuk zou vormen 
op de voorwaarde om het geheim van de stemming te bewaren; een gedrukt reçu 
zou achter glas zichtbaar moeten zijn – is er een fout, dan moet de kiezer zijn 
stem kunnen annuleren; is er geen fout, dan moet het reçu in een urne kunnen 
vallen waar het met de andere stemmen wordt vermengd. In principe is dit 
haalbaar, ondanks de moeilijkheden op het vlak van logistiek en betrouwbaarheid. 

2) Het huidige Belgische systeem heeft aan aantal ‘checks and balances’ (middelen 
die toelaten het evenwicht te bewaren): de stem wordt geregistreerd op een 
magneetstrook en de kiezer kan naar een tweede (of zelfs derde) machine gaan 
om zijn uitgebrachte stem te controleren. Bovendien wordt gewerkt met 
teststemmen in het begin en op het einde van de verkiezingsperiode (teststemmen 
zijn in elk geval noodzakelijk om te verzekeren dat de kiezer de correcte lijst van 
partijen en kandidaten krijgt). Dit systeem biedt het voordeel dat indien er een 
probleem is met de lokale machine die de stemmen opslaat (of later bij het tellen), 
de magneetstroken kunnen worden herteld zoals dit ook kan met papieren 
stembiljetten. Men kan overwegen dit systeem te versterken door een stem af te 
drukken op het biljet (gecodeerd met de publieke sleutel van de 
verkiezingsautoriteiten), maar hiermee worden niet veel problemen opgelost 
(bovendien komen er nieuwe problemen bij, o.a. op het vlak van privacy). Om de 
veiligheid te vergroten, zouden de stemmen moeten worden gecodeerd met 
behulp van een openbaar versleuteld systeem. 

 5.2.1.3  Stemmen via internet 
Gelet op de huidige situatie betreffende de (on)veiligheid van thuismachines (risico’s van 
‘Trojaanse paarden’, virussen, wormen en ‘phishing’-aanvallen), verdient het geen 
aanbeveling om grootschalige internetverkiezingen te organiseren. Dergelijke 
verkiezingen brengen ook grote problemen mee op het vlak van het geheim van de 
stemming en de afdwingbaarheid – ook het toelaten van meerdere stemmen is niet meer 
dan een gedeeltelijke oplossing, daar iemand een ander zou kunnen dwingen om net vóór 
de deadline op een bepaalde manier te stemmen. Het zou mogelijk zijn een beperkt aantal 
stembureaus te hebben (bv. in ambassades en consulaten) waar op dergelijke manier 
wordt gestemd, maar in dit geval zouden de machines onder toezicht van de overheid 
staan (bv. opstarten met een live-cd). Men zou kunnen overwegen om op deze machine 
een simulatie van het stemmen op de ‘embedded machine’ te installeren (deze simulatie 
zou ook kunnen worden gebruikt om de gebruikers een opleiding te geven), maar wellicht 
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zou het ook beter zijn om in dit geval een onlineverbinding met een centrale server in 
België te hebben – dit zou het voordeel bieden dat de stemmachines niet moeten worden 
vervoerd. 

 5.2.2  Tellen van de stemmen 
Het proces kan veel steviger worden gemaakt dan in het huidige systeem het geval is – 
door gebruik te maken van geavanceerde cryptografie kan een ‘single point of failure’ 
(verbrekingspunt) (of fraude) worden geëlimineerd zonder de privacy of de integriteit van 
de stemmen in het gedrang te brengen. Dit document geeft een aantal algemene 
suggesties inzake ontwerp; de gedetailleerde architectuur is het voorwerp van verder 
onderzoek. 
De stemmen zouden lokaal worden bijeengebracht op gewone USB-sleutels (aangezien 
ze gecodeerd zijn); ze zouden moeten worden getekend met behulp van de elektronische 
identiteitskaart van de voorzitter (een eenvoudige pc-toepassing) of van een daartoe 
speciaal ontworpen instrument (een steminstrument met verschillende applicatiesoftware 
en een ‘smartcard’-interface). We noemen dit een ‘bestand met stemmen’. Deze 
bestanden kunnen naar een lokale plek worden gebracht vanwaar ze naar een centrale 
server kunnen worden verstuurd (via het vaste netwerk of via 3GSM). 
De veiligheid en degelijkheid van het tellen van de stemmen kunnen aanzienlijk worden 
verbeterd door gebruik te maken van een threshold openbaar versleuteld systeem. 
Wie meerdere bestanden met stemmen wenst te combineren alvorens ze te decoderen, 
kan ze vermengen met behulp van een mix netwerk (men kan een geheel van stemmen 
versturen naar ten minste 3 van 5 mixes die op verschillende plaatsen zijn opgesteld). 
‘Mixing’ heeft als nadeel dat bij hertellen een groter aantal magneetstroken opnieuw 
moet worden geteld. 
Gecodeerde stemmen worden gedecodeerd door middel van threshold decodering: men 
vraagt 3 op 5 servers gedeeltelijk te decoderen waarna deze gedeeltelijke resultaten 
worden gecombineerd (om stemmen te lekken, zou men moeten knoeien met 3 servers; 
zelfs indien 2 servers uitvallen, blijft het systeem werken). De definitieve stemmen 
worden dan verkregen door ‘combiners’ (die alleen maar correct moeten werken). Men 
kan werken met 3 onafhankelijke ‘combiners’ die elkaar controleren (een alarm gaat af 
indien de 3 ‘combiners’ niet dezelfde output hebben). 
De uitdagingen hier zijn de volgende: 

• Wie schrijft de broncode voor de ‘mixes’, de decoderingsservers, de ‘combiners’ 
en, tot slot, de code voor het toewijzen van de zetels? 

• Wie controleert dat de juiste code wordt geïnstalleerd? (Het goede nieuws is dat 
de servers een cryptografisch bewijs kunnen toevoegen dat ze correct hebben 
gedecodeerd – deze bewijzen kunnen worden gecontroleerd met behulp van 
software die aan universiteiten wordt geschreven.) 

• Operationele aspecten – meerdere servers en een betrouwbaar netwerk. 

 5.3  Technische richtlijnen voor elektronische 
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stemsystemen 
In de huidige stand van de techniek is het wellicht beter om geen gebruik te maken van 
een pc die voor algemene doeleinden wordt gebruikt (de functionaliteit van een dergelijke 
pc is te ruim en te moeilijk om te controleren en het is heel moeilijk om de pc opnieuw te 
gebruiken), maar een speciale stemmachine te ontwerpen, een elektronische 
stemcomputer die voldoet aan de onderstaande richtlijnen: 

1) de elektronische stemcomputer bestaat uit een ‘embedded’ computersysteem dat 
voor slechts één doel is ontworpen: elektronisch stemmen. 

2) Het besturingssysteem op deze elektronische stemcomputer is ‘open source’ en 
volledig gedocumenteerd. 

3) De elektronische stemapplicatie wordt in een veilige omgeving op de 
elektronische stemcomputer geladen om te verzekeren dat de juiste applicatie 
wordt geïnstalleerd. De code voor deze applicatie is 

a) open source; 
b) digitaal gesigneerd om de authenticiteit te beschermen; 
c) beschikbaar voor het publiek vóór de verkiezingen. 

4) De elektronische stemapplicatie steunt op configuratiebestanden die: 
a) het type verkiezingen beschrijven (bv. een kiezer kan één of meer 

kandidaten selecteren die zijn voorkeur wegdragen, de verkiezing verwijst 
naar een referendum enzovoort); 

b) digitaal gesigneerd zijn om hun authenticiteit te beschermen. 
5) Het ‘embedded’ computersysteem heeft zijn eigen veilige generator van 

willekeurige nummers. 
6) Het ‘embedded’ computersysteem wordt beschermd tegen geknoei en wordt 

zodanig uitgerust dat het bestand is tegen geavanceerde aanvallen, bv. storm en 
elektromagnetische straling. 

7) De elektronische stemcomputer heeft externe interfaces voor het verbinden van 
het scherm, de lichtpen, de magnetische reader/writer-strook, de viewer/printer 
van het ‘voter trail’ enzovoort. 

Deze speciale elektronische stemcomputers kunnen in principe heel eenvoudig en 
compact zijn (tussen de afmetingen van een pocket of een gewoon boek met harde kaft). 
Zo kunnen ze gemakkelijk worden opgeslagen. De ontwerpkosten van een dergelijke 
machine kunnen worden geraamd op maximum 2 manjaren (maximum 0,5 miljoen EUR) 
(misschien extra kosten voor certificatie); de kosten per toestel zouden minder dan 500 
EUR bedragen (de totale kosten van de systeemonderdelen bedragen zeker minder dan 
200 EUR). De overige accessoires (lichtpen, scherm, reader/writer van de magneetstrook) 
zijn ongeveer gelijk met die welke vandaag worden gebruikt, met uitzondering van de 
uitrusting voor het produceren van een papieren spoor van de stem. Het ontwikkelen van 
dit voorgestelde systeem is het voorwerp van het tweede deel van dit onderzoek. 
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 5.3.1  Analyse van deze richtlijnen 
Een systeem dat deze richtlijnen volgt, voldoet aan de technische vereisten voor veilige 
elektronische stemsystemen: 

1) Transparantie: het elektronisch stemsysteem heeft slechts één functie. 
2) Transparantie: het besturingssysteem is beschikbaar voor analyse. 
3) Integriteit van het systeem: het mechanisme van toegangscontrole van het 

elektronisch stemsysteem waarborgt dat alleen de overheid applicaties op het 
elektronisch stemsysteem kan laden. 

a) Transparantie: het elektronisch stemsysteem is beschikbaar voor analyse. 
b) Integriteit van het systeem: de elektronische stemapplicatie wordt digitaal 

getekend door de overheid, zodat de applicatie niet kan worden gewijzigd 
zonder deze handtekening ongeldig te maken. 

c) Transparantie: wordt deze digitale handtekening gepubliceerd vóór het 
begin van de verkiezingen, dan wordt het voor een burger ook mogelijk te 
bevestigen dat de gepubliceerde code beantwoordt aan de elektronische 
stemapplicatie die voor de verkiezingen werd gebruikt. 

4) Integriteit van het systeem en transparantie: de elektronische stemapplicatie wordt 
gescheiden van de informatie die specifiek betrekking heeft op de verkiezingen, 
wat het mogelijk maakt ze individueel te analyseren en te certifiëren. 

5) Integriteit van het systeem en anonimiteit van de kiezer: vele elektronische 
stemsystemen die afhankelijk zijn van coderingstechnieken zijn kwetsbaar voor 
wiskundige aanvallen indien willekeurige cijfers (bv. indien ze worden 
geïnitialiseerd met de systeemklok van de computer) worden gebruikt. 

6) Integriteit van het systeem en anonimiteit van de kiezer: de observatie op afstand 
van een elektronische stemmachine kan de privacy van de kiezer in het gedrang 
brengen. De betrouwbaarheid van het elektronisch stemsysteem wordt vergroot 
door het afschermen van het ‘embedded’ computersysteem zodat dergelijke 
informatie niet gemakkelijk uit zijkanalen kan worden afgeleid (bv. 
elektromagnetische straling en energieverbruik). 

7) Integriteit van het systeem en transparantie: het papieren spoor laat de kiezer toe 
te controleren of de elektronische stem beantwoordt aan zijn keuze. Dit spoor 
wordt niet gebruikt om de verkiezingsuitslagen te berekenen. 

 5.4  Inleiding op cryptotechnische mechanismen voor 
elektronisch stemmen 

Sinds 2000 zijn cryptografisch veilige elektronische verkiezingen een brandend actueel 
onderzoeksthema geworden in academische kringen die werken op het gebied van 
computerbeveiliging en cryptografie. Deze technieken beloven de nood aan universele 
controleerbaarheid van de integriteit van de stemprocedure te combineren met de 
vertrouwelijkheid en het geheim van individuele stemmen. 
De aangeboden oplossingen steunen op geavanceerde wiskunde en bewijzen, niet op de 
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veronderstellingen dat men vertrouwen moet stellen in de machines die de procedure 
vergemakkelijken of in de kiezers. Zo lossen ze de dilemma’s op over het vertrouwen dat 
men moet stellen in specifieke verkopers of toepassingen van stemsystemen. 
We noemen een aantal belangrijke projecten en verenigingen op dit gebied: 

• International Association for Voting Systems Sciences (IAVoSS), cf. 
www.iavoss.org 

• Caltech/MIT Voting Technology Project, cf. www.vote.caltech.edu 
Bronnen: 

• Ben Adida, MIT ‘Verifying Secret-Ballot Elections with Cryptography’, 2005, cf. 
http://crypto.csail.mit.edu/~cis/theses/adida-phd.pdf 

• Avi Rubin, Brave New Ballot: The Battle to Safeguard Democracy in the Age of 
Electronic Voting, cf. http://www.bravenewballot.org/ voor een goed overzicht 
van wat verkeerd kan gaan met niet-cryptografische verkiezingstechnieken. 

• Sharon Cohen, MIT ‘Auditing Technology for Electronic Voting Machines’ 
(werkdocument nr. 46), cf. http://www.vote.caltech.edu/theses/cohen-thesis_5-
05.pdf  

• Joy Forsythe, MIT ‘Encrypted Receipts for Voter-Verified Elections Using 
Homomorphic Encryption’, cf. http://www.vote.caltech.edu/theses/forsythe-
thesis.pdf  

• Tomer Posner, MIT ‘Application of Lean Management Principles to Election 
Systems’, cf. http://www.vote.caltech.edu/theses/tomer-thesis_12-05.pdf  

• Soyini Liburd, MIT ‘An N-Version Electronic Voting System’ (werkdocument nr. 
17), http://www.vote.caltech.edu/theses/liburd_thesis_5-04.pdf 

 5.4.1  Belangrijkste vereisten voor veilige 
verkiezingen 

Het is bijzonder moeilijk om veilige protocollen voor elektronische verkiezingen te 
ontwikkelen. Dit is het gevolg van het feit dat moet worden voldaan aan twee vereisten 
die ogenschijnlijk tegenstrijdig zijn: controleerbaarheid versus geheimhouding. 
Opdat het verkiezingsproces als legitiem zou worden aanvaard, moet het gecontroleerd 
worden zodat iedereen de zekerheid heeft dat de uitvoering verliep zoals verwacht. Dit 
betekent dat de betrokken partijen de processen moeten bekijken en ervoor zorgen dat er 
in geen enkele fase fraude wordt gepleegd. Deze taak wordt bemoeilijkt door het feit dat 
veel informatie over het proces opzettelijk wordt gewist om de geheimhouding van de 
stemming te verzekeren. 
Dit is nog niet alles: in het ideale geval moeten de kiezers kunnen controleren dat in de 
definitieve telling rekening wordt gehouden met hun individuele stem. Dit is de meest 
verregaande vorm van controleerbaarheid. Een dergelijk mechanisme mag de kiezers 
echter niet in staat stellen aan derden te tonen hoe ze hebben gestemd, daar dit kan leiden 
tot pogingen tot omkoping of dwang (deze eigenschap wordt vaak ‘receipt-freeness’ 
genoemd, wat betekent dat de kiezer geen reçu krijgt waaruit blijkt hoe hij heeft 
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gestemd.) 
Veilige elektronische stemsystemen creëren is veel moeilijker dan andere 
engineeringopdrachten inzake betrouwbaarheid of veiligheid. Bank- en financiële 
systemen bijvoorbeeld hebben dezelfde hoge integriteitsvereisten. Er zijn vier aspecten 
van elektronische verkiezingen die verschillen van dergelijke systemen en die tot gevolg 
hebben dat het moeilijk is ze te ontwerpen en te creëren: 

1) De incentives om nationale verkiezingen te vervalsen zijn veel groter dan om één 
enkel banksysteem te vervalsen. Als voorbeeld wijst Dr. Adida erop dat het 
campagnebudget voor het winnen van de verkiezingen in de VS in 2004 één 
miljard dollar bedroeg. 

2) De vijanden waartegen bank- en financiële systemen moeten worden beschermd, 
stellen verrassend genoeg minder hoge eisen dan bij verkiezingen het geval is. Bij 
verkiezingen worden alle deelnemers geacht potentieel corrupt te zijn, inclusief de 
fabrikanten van uitrusting, mensen die de verkiezingen leiden evenals een groep 
kiezers (die proberen hun stem te verkopen). 

3) Fouten in typische systemen zijn gemakkelijker op te sporen en te herstellen. Als 
gevolg van de vertrouwelijkheid van het stemmen is het vaak moeilijk vast te 
stellen of er sprake is van fraude. Vergelijk dit met fouten in traditionele 
systemen, waar vliegtuigen neerstorten of bankrekeningen verdwijnen. Zelfs 
wanneer fraude wordt ontdekt, kan er weinig worden gedaan om de integriteit van 
de procedure te herstellen, tenzij men beslist om de hele verkiezing over te doen. 

4) De software en hardware die bij een verkiezing worden gebruikt, moeten voor 
analyse ter beschikking van het publiek worden gesteld om de transparantie van 
de stemprocedure te vergroten. 

 5.4.2  Kritiek op traditionele stemtechnologieën 
Traditionele stemtechnologieën, gaande van papieren stembiljetten en manuele telling tot 
gemechaniseerde systemen, zijn over de jaren geëvolueerd zodat fraude tot een minimum 
wordt beperkt. Toch vertonen ze nog een aantal inherente tekortkomingen. 
Om te beginnen kan de controleerbaarheid door de kiezer alleen worden bereikt door 
volmacht: kiezers moeten vertrouwen hebben in de personen die de verkiezingen leiden 
voor belangrijke stappen van de procedure. Sommige stappen kunnen publiekelijk 
controleerbaar worden gemaakt op papier (het tellen kan in het openbaar verlopen en de 
stembussen kunnen doorzichtig zijn om te verzekeren dat ze geen extra stemmen 
bevatten). 
Andere stappen kunnen niet publiekelijk controleerbaar zijn, zoals de veilige opslag of 
het vervoer van de stembussen. Bij elektronisch stemmen is controle alleen mogelijk via 
de personen die de verkiezingen leiden en via de technische experts die moeten nagaan of 
de machines correct werken (men gaat ervan uit dat dergelijke controle in principe 
onmogelijk is – voor details, zie het boek van Avi Rubin, ‘Brave New Ballot’). 
Ten tweede is controle (door de personen die de verkiezingen leiden) sterk afhankelijk 
van de principes van de ‘bewakingsketen’. Stembussen of stemmachines moeten heel 
nauwgezet worden gevolgd vanaf het moment dat ze worden geïnitialiseerd tot het 
moment waarop de verkiezing wordt geacht te zijn geëindigd. Elke lacune in de controle 
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van deze stroom van gebeurtenissen, of geknoei in welke fase ook, kan twijfel zaaien 
betreffende de integriteit van de stemprocedure. Dit is een duur en kwetsbaar proces. 
Tot slot is het bijzonder moeilijk om vastgestelde fouten of fraude te herstellen. De 
laatste fase van een verkiezing, d.i. het tellen van de stemmen, kan verschillende keren 
worden uitgevoerd om te verzekeren dat alle stemmen correct worden geteld. Helaas 
geldt dit niet voor een andere fase van een verkiezing, zodat wanneer fraude of fouten in 
andere fasen worden vastgesteld dit alleen kan worden gecorrigeerd door de verkiezing 
opnieuw te organiseren (of door vast te stellen dat de fraude of de fout geen impact had). 
In het zoeken naar een evenwicht tussen de tegenstrijdige vereisten van 
controleerbaarheid en geheimhouding, beginnen vele systemen of jurisdicties voorrang te 
geven aan controleerbaarheid boven geheimhouding. Voorbeelden omvatten het gebruik 
van internetstemmen (Zwitserland, Estland), een procedure die moeilijk te beveiligen is 
tegen dwang, evenals verkiezingen via de post (proefproject in het VK, waarbij 
grootschalige fraude aan het licht is gekomen). Uit een recent onderzoek van de 
Chileense verkiezingsgegevens vóór en na de verkiezingen van 1958, toen het geheim 
van de stemming werd ingevoerd, is gebleken dat het een grote impact heeft op de 
verkiezingsresultaten en op de beleidsvoering daarna. 

 5.4.3  Basisprincipes van cryptografisch beveiligde 
elektronische stemsystemen 

Het doel van cryptografisch beveiligde elektronische verkiezingen bestaat erin het hoogst 
mogelijke niveau van controleerbaarheid, d.i. publieke controleerbaarheid, te bieden, 
gecombineerd met het hoogste niveau van geheim van de stemming, d.i. ‘receipt-
freeness’. Algemene publieke controleerbaarheid betekent dat iedereen 
(verkiezingsambtenaren, kandidaten, kiezers...) individueel kan controleren dat (1) met 
alle uitgebrachte stemmen rekening wordt gehouden bij de definitieve telling, en dat (2) 
de stem die zij persoonlijk hebben uitgebracht correct werd geregistreerd en zal bijdragen 
tot de correcte telling. ‘Receipt-freeness’ betekent echter dat kiezers aan niemand kunnen 
bewijzen hoe ze hebben gestemd. 
Een belangrijk principe dat in het verleden werd gebruikt om complexe systemen te 
creëren is het ‘end-to-end’-principe (Clarke et al.). Volgens dit principe moeten alle 
complexe of gevoelige verrichtingen plaatsvinden aan de ‘uiteinden van een systeem’, 
zodat de kern van het systeem gemakkelijk te beheren blijft, goedkoop en ‘untrusted’ is. 
Dit principe kan worden toegepast op stemsystemen: in plaats van de code van 
stemmachines volledig te controleren of records bij te houden over de volledige 
bewakingsketen van elke machine, kan men gewoonweg de procedure van het uitbrengen 
en tellen van de stemmen controleren (d.i. de ‘uiteinden’ van een stemsysteem) en nagaan 
of ze consistent zijn aan de hand van wiskundige bewijzen. Zo wordt de nood aan 
‘trusted’ hardware en gecontroleerde software veel kleiner. 
De belangrijkste technische elementen van gelijk welk cryptografisch beveiligd 
verkiezingssysteem zijn de volgende: 

• Authenticatie en handtekeningen worden gebruikt om te verzekeren dat alleen 
bevoegde partijen kunnen stemmen. (Het bijhouden van het kiezersregister valt 
buiten het kader van het huidige onderzoek naar veilig stemmen.) 
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• Cryptografie wordt gebruikt om het stembiljet te verbergen voor derden, maar ook 
voor de kiezer zelf. (Zo wordt vermeden dat de stem in geval van ontcijfering 
wordt gebruikt als reçu!) De codering is ‘probabilistisch’, wat betekent dat 
dezelfde stem verschillende gecodeerde voorstellingen kan hebben. Dit is nodig, 
aangezien er bij een verkiezing weinig types van stemmen zijn (het meest extreme 
voorbeeld is een referendum waarbij er slechts twee keuzes zijn). 

• ‘Zero-knowledge proof’-technieken worden gebruikt om aan de kiezer te 
bewijzen dat de (verborgen) stem wel degelijk overeenkomt met de stem die hij 
wenst uit te brengen. Deze bewijzen moeten echter betekenisloos blijven voor 
derden om de ‘receipt-freeness’ te garanderen. ‘Zero-knowledge proof’-
technieken zijn wiskundige constructies die één partij toelaten het bewijs te 
leveren van de eigenschappen van verborgen of gecodeerde objecten. In het kader 
van verkiezingen hebben dergelijke bewijzen tot doel de kiezer ervan te 
overtuigen dat de gecodeerde stem die hij gaat uitbrengen inderdaad een stem is 
voor de partij/keuze die hij voor ogen heeft. Het is moeilijk om in de fysieke 
wereld equivalenten te vinden van efficiënte ‘zero knowledge proof’-technieken. 
We kunnen het principe niettemin illustreren met de (nogal omslachtige maar 
veilige) ‘cut and choose’-protocollen. Een dergelijk protocol om het bewijs te 
leveren van de inhoud van een specifieke stem verloopt als volgt: de stemmachine 
levert 10 kandidatenstemmen voor de gevraagde partij. Daaruit kiest de kiezer er 
9 die worden ontcijferd. Hij controleert of het allemaal om stemmen gaat voor de 
partij waarvoor hij wilde stemmen; pas daarna brengt hij de 10de stem uit die nog 
steeds een gecodeerde stem is. Er bestaat slechts een heel kleine kans dat de 
machine de kiezer om de tuin zal leiden en zal doen stemmen voor een andere 
partij (de machine weet immers niet welke stemmen de kiezer zal ontcijferen om 
de juistheid te controleren), maar de kiezer kent nog steeds niet de exacte klare 
tekst van de stem! 

• Er wordt een ‘bulletin board’ of prikbord gebruikt om alle uitgebrachte stemmen 
te registreren. Dit prikbord is een ‘append-only’ public record dat gelijk wie kan 
controleren. Het prikbord moeilijk uitwisbaar maken en beschikbaar stellen is een 
moeilijke taak waarnaar al veel onderzoek is gevoerd. Op dit punt wordt een 
gecodeerd record met stemmen geregistreerd op het prikbord. 

o (Optie 1) Alle stemmen worden cryptografisch geschud om de anonimiteit 
van de kiezers te garanderen. Dit wordt gevolgd door een threshold 
ontcijfering en telling van de ‘klare tekst’-stemmen. Er is uitgebreid 
onderzoek gevoerd naar controleerbare gehelen van geschudde stemmen 
of mix-nets. Ze nemen een lijst van input cijfertekst en produceren een 
lijst met klare tekst (na threshold ontcijfering). Ze produceren ook 
wiskundige bewijzen dat alle ingevoerde stemmen werden geproduceerd 
en dat geen stemmen verloren zijn gegaan of werden toegevoegd. 

o (Optie 2) De stemmen worden geteld terwijl ze worden gecodeerd (met 
behulp van speciale homomorfe coderingsschema’s) en alleen de 
definitieve resultaten worden ontcijferd met behulp van threshold 
ontcijfering. Op dit gebied wordt momenteel intens onderzoek gevoerd. 

In elke fase is er threshold ontcijfering: dit betekent dat alle betrokken 
verkiezingsoverheden moeten deelnemen opdat de resultaten zouden worden ontcijferd 
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en in klare tekst worden geleverd. 

 5.4.4  Belangrijke systemen 
We stellen hier een aantal belangrijke systemen voor cryptografisch beveiligd 
elektronisch stemmen voor. Geïnteresseerde lezers worden doorverwezen naar andere 
bronnen. 

• VoteHere, vooral ontworpen door Andrew Neff, cf. 
http://www.votehere.net/default.php. Ze leveren de VHTi software die als omslag 
rond andere stemsystemen wordt aangebracht zodat ze universeel controleerbaar 
worden. We lezen in de productbeschrijving: ‘Deze software werkt met gelijk 
welk elektronisch stemsysteem. De verkiezing wordt in reële tijd en van begin tot 
eind gecontroleerd, wat onafhankelijke controle en validatie van de 
verkiezingsresultaten mogelijk maakt. De kiezers kunnen een facultatief privé-
reçu krijgen als bewijs van het feit dat hun stem werd meegeteld, terwijl het 
geheim van de stemming gedurende de hele procedure verzekerd blijft.’ ‘VHTi is 
100% transparant en ontdekt met bijna 100% zekerheid of er met kwaad opzet 
dan wel per ongeluk wordt geknoeid met de stemmen.’ 

• Punchscan, vooral ontworpen door David Chaum, cf. http://punchscan.org. Het 
‘punchscan’-systeem maakt het voor de kiezers mogelijk hun voorkeuren met een 
markeerstift aan te duiden op een stembiljet dat bestaat uit twee vellen papier met 
gaatjes. Zo komen de markeringen voor op beide vellen papier. Daarna scheidt de 
kiezer beide vellen: hij gebruikt het ene om zijn stem uit te brengen, het ander om 
de integriteit van de verkiezing te controleren. 

• Secret-Ballot Receipts: True Voter-Verifiable Elections, vooral ontworpen door 
David Chaum. IEEE Security & Privacy 2(1): 38-47 (2004). 

‘Prêt à voter’, vooral ontworpen door Peter Ryan, experimentele uitvoering. ‘Prêt à voter’ 
biedt het voordeel dat het is gebaseerd op papieren stembiljetten. De biljetten hebben een 
voor- en een keerzijde en de kiezer knipt het biljet doormidden. De ene helft dient om de 
stem uit te brengen, de andere helft kan worden gebruikt om de integriteit van de 
verkiezing te controleren. 

 5.4.5  Belangrijke publicaties 
• Voting Technologies and Trust, Randell, B. and Ryan, P.Y.A. IEEE Security & 

Privacy, Volume 4, Issue 5, pp. 50-56. IEEE Computer Society, 2006, cf. 
http://www.cs.ncl.ac.uk/research/pubs/articles/papers/735.pdf. 

• Peter Y. A. Ryan, Steve A. Schneider: Prêt à voter with Re-encryption Mixes. 
ESORICS 2006: 313-326. 

• David Chaum, Peter Y. A. Ryan, Steve A. Schneider: A Practical Voter-
Verifiable Election Scheme. ESORICS 2005: 118-139. 

• Scratch and Vote, voornaamste ontwerper: Ben Adida. Stembiljetten hebben 
kraszones. Een biljet waarop is gekrast, wordt ongeldig, maar stelt de kiezer in de 
gelegenheid de integriteit van de procedure te controleren. Een biljet waarop niet 
is gekrast, kan worden gebruikt om de stem uit te brengen. Referentie: Ben Adida 
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& Ron Rivest, Scratch and Vote, cf. http://ben.adida.net/research/AdidaRivest-
scratch-and-vote.pdf. 

• Olivier Baudron, Pierre-Alain Fouque, David Pointcheval, Jacques Stern, en 
Guillaume Poupard. Practical multi-candidate election system. In PODC, pagina’s 
274-283. ACM, 2001. 

 5.5  Conceptuele problemen met cryptografisch beveiligde 
stemsystemen 

Ondanks de vorderingen op het vlak van cryptografisch stemmen, staan al deze 
technologieën nog in hun kinderschoenen. Bijgevolg mogen we in de toekomst 
aanzienlijke verbeteringen verwachten op het vlak van efficiëntie en 
gebruiksvriendelijkheid. Er zijn nog geen standaarden vastgesteld en de industrie lijkt 
niet erg geneigd dergelijke systemen te promoten, aangezien eenvoudiger en minder 
veilige alternatieven worden aanvaard om verkiezingen te houden. 
Een belangrijk probleem bij het steunen op bewijzen in plaats van op de veiligheid van de 
bewakingsketen houdt in dat het kan gebeuren dat mensen niet begrijpen waarom ze 
veilig zijn. Dit is een belangrijk probleem voor de wettigheid van verkiezingen. De 
meeste systemen lossen dit op door ervoor te zorgen dat derden, die de kiezer vertrouwt, 
de geldigheid van de hele procedure kunnen controleren. Het voordeel in vergelijking 
met traditionele protocollen is dat elke kiezer een willekeurige bevoegde partij kan kiezen 
om de integriteit van de procedure te controleren in plaats van zijn vertrouwen te stellen 
in een vaste groep van verkiezingsambtenaren. 
Het tweede probleem betreft de gebruiksvriendelijkheid. Zelfs op papier gebaseerde 
cryptografische stemsystemen (bv. Punchscan, Scratch and Vote of Prêt a voter) vereisen 
dat de gebruiker een aantal handelingen verricht waarmee hij niet vertrouwd is: het 
stembiljet markeren, het in twee splitsen en één willekeurig deel kiezen om zijn stem uit 
te brengen. Dit kan problemen meebrengen voor kiezers die niet vertrouwd zijn met deze 
procedure. 
Het vertrouwen van en de aanvaarding door de kiezer is een belangrijk thema en het 
vergroten daarvan is een onderzoeks- en ontwikkelingsgebied waarop intens werk wordt 
geleverd. Cryptografisch veilige technieken moeten echter worden vergeleken met 
alternatieve verkiezingstechnologieën: vaak zijn ze even moeilijk en verwarrend in 
gebruik (denk maar aan de verkiezingen in 2000 in Florida) en bieden ze slechts de 
zwakste vorm van controleerbaarheid. Nu er steeds vaker wordt bericht over de zwakke 
punten van dergelijke technologieën, worden cryptografisch veilige 
verkiezingstechnieken steeds aantrekkelijker. 
Een ander mechanisme om de transparantie van cryptografisch veilige elektronische 
stemsystemen te vergroten, zou erin kunnen bestaan de mogelijkheden van controle van 
het elektronisch stemmen uit te breiden, waardoor gelijk welke kiezer de normale 
elektronische stemprocedure kan voltooien en zijn stem zoals alle andere kiezers kan 
uitbrengen. Alvorens hij echter zijn stem indient – in de stembus of elektronisch – geeft 
hij aan dat hij deze stem wenst te controleren. Zo kan hij nagaan (i) hoe deze stem was 
samengesteld en (ii) hoe met deze stem rekening wordt gehouden in het 
verkiezingsresultaat. 
Oefent een kiezer dit controlerecht uit, dan brengt hij de anonimiteit van de kiezer van de 
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gecontroleerde stem in het gedrang. Daarom moeten de procedures hem toelaten twee 
stemmen uit te brengen: één stem die wordt gecontroleerd maar die geen rol speelt in de 
definitieve telling en één stem die niet wordt gecontroleerd maar waarmee rekening 
wordt gehouden in de definitieve telling. Het is voldoende dat slechts een klein aantal 
kiezers dit recht uitoefent om veel zekerheid te verkrijgen over de correcte werking van 
de stemmachines. 



BeVoting Study of Electronic Voting Systems, Part I, Version 1.1 

Page 121 of 270 

 6  Juridische aspecten 

 6.1  Inleiding 
Volgens de definitie van de Raad van Europa64 verwijst elektronisch stemmen naar e-
verkiezingen of een e-referendum waarbij ten minste bij het uitbrengen van de stem 
elektronische middelen worden gebruikt. Het gaat dus niet alleen om stemmen via 
internet, maar ook om het gebruik van elektronische stemmachines in kiesbureaus die 
vooral worden gebruikt om de stemmen sneller te tellen en het foutenpercentage daarbij 
te beperken. In beide gevallen moet de kiezer zijn stem elektronisch uitbrengen, via het 
gebruik van een elektronisch stembiljet of met behulp van internet. We merken op dat 
internetstemmen op drie verschillende manieren kan gebeuren: stemmen in het 
stembureau (de klassieke plaatsen voor verkiezingen worden uitgerust met 
internettechnologie), stemmen in een ‘kiosk’ (internetterminals worden opgesteld op niet-
klassieke plaatsen voor verkiezingen, zoals winkelcentra) en stemmen op afstand 
(burgers kunnen hun stem uitbrengen op nagenoeg eender welke internetterminal, 
bijvoorbeeld thuis of op het werk).65  
De meeste landen waar dit onderzoek werd gevoerd, hebben elektronische stemmachines 
ingevoerd in hun stembureaus. Gewoonlijk bieden deze machines geen toegang tot 
internet. Ze worden op grote schaal gebruikt in landen zoals België, Nederland, 
Duitsland, de Verenigde Staten, in mindere mate in Frankrijk en ze worden getest in 
Ierland. Hun implementatie vergt geen ingrijpende wijzigingen van de electorale 
systemen, maar stellen belangrijke vragen op het vlak van veiligheid, controleerbaarheid 
en transparantie. Hun reglementering wordt gewoonlijk overgenomen van de traditionele 
‘papieren’ procedure en de nieuwigheden zijn gericht op het garanderen van de veiligheid 
van de machines om ‘hacking’ te voorkomen, de controleerbaarheid en de transparantie 
van de procedure, aangezien deze machines vaak worden vergeleken met ‘zwarte dozen’ 
en de regering aansprakelijk wordt gesteld voor het verliezen van een deel van haar 
controle op de stemprocedure. 
België, Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten66 hebben waardevolle ervaring 
verworven met elektronisch stemmen. Er werd strenge wetgeving aangenomen om de 
kiezers het vertrouwen te geven dat het gebruik van elektronische machines volledig 
beantwoordt aan het fundamentele principe van verkiezingen. Deze landen krijgen echter 
te maken met grote weerstand van sommige groepen in het middenveld, die twijfelen aan 
de transparantie en veiligheid van dergelijke procedures. De zogenaamde veiligheid van 
de machine wordt sterk betwist in landen waar NEDAP-machines worden gebruikt. In 
2006 ontdekten Nederlandse onderzoekers een aantal gebreken in de stemmachine 

                                                 
64 Raad van Europa, aanbeveling Rec(2004)11 van het Ministercomité aan de lidstaten betreffende 
juridische, operationele en technische standaarden voor elektronisch stemmen, 30 september 2004. 
65 http://www.nsf.gov/od/lpa/news/press/01/pr0118.htm. 
66 Frankrijk wordt hier niet vermeld omdat, hoewel het gebruik van elektronische machines ook in het 
Franse wettelijke systeem al heel vroeg werd ingevoerd (in de jaren 1970), de concrete introductie van deze 
alternatieve middelen pas van start is gegaan in 2004, zodat dit land hiermee nog geen voldoende ervaring 
heeft. 
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Nedap/Groenendaal ES3B67, terwijl het gebruik daarvan in Duitsland aanhangig is 
gemaakt bij het gerecht: de klagers hebben bedenkingen bij de transparantie van het 
opslaan van de stemmen in de machine en bij de mogelijkheid van hertelling, aangezien 
de gecertificeerde machines geen papieren spoor van de uitgebrachte stem afleveren. 
Enkele landen zijn nog een stap verder gegaan en zijn begonnen met het introduceren van 
internetstemmen als een alternatieve vorm van stemmen op afstand. In deze gevallen 
wordt internetstemmen wettelijk gelijkgesteld met stemmen via de post en bijgevolg 
beperkt tot de gevallen waarin de kieswetgeving deze specifieke manier van stemmen 
toelaat. Dit is het geval in Frankrijk en Nederland waar het systeem nog steeds wordt 
getest en beperkt is tot expatriates voor de verkiezingen van de vertegenwoordigers van 
expatriates in de Senaat (Nederland) en voor de Europese en parlementaire verkiezingen 
(Frankrijk). Er gelden strenge formaliteiten om fraude te voorkomen en om de 
authenticatie van de kiezers te garanderen. 
Zwitserland staat al een stuk verder en heeft internetstemmen ingevoerd als alternatief 
voor het stemmen per post om de opkomst van de kiezers te vergroten. In de wetgeving 
werden specifieke bepalingen voor internetstemmen ingevoerd met het oog op de 
naleving van de garanties die toepasbaar moeten zijn voor gelijk welke democratische 
verkiezingen op basis van de aanbevelingen van de Raad van Europa inzake elektronisch 
stemmen. 
Tot slot moeten we ook kijken wat er in Estland gebeurt. Dit land heeft internetstemmen 
op afstand officieel en permanent ingevoerd in zijn verkiezingssysteem. De eerste 
nationale verkiezingen waarbij het mogelijk was om via internet te stemmen, vonden 
plaats in maart 2007 en er deden zich geen noemenswaardige incidenten voor. Het 
voorbeeld van Estland is vrij bijzonder, omdat stemmen via internet werd ingevoerd als 
een alternatief geavanceerd middel om zijn stem uit te brengen, met de mogelijkheid om 
de via internet uitgebrachte stem zo vaak als men wenst te wijzigen en zelfs om op 
klassieke wijze te stemmen. Er wordt alleen rekening gehouden met de laatste stem. De 
mogelijkheid om de uitgebrachte stem te wijzigen was een voorafgaande voorwaarde 
voor internetstemmen en moet de vrijheid van stemmen verzekeren. Het systeem steunt 
op de nationale elektronische identiteitskaart als authenticatiemiddel en op het beveiligde 
systeem voor internetbankieren om de vereiste veiligheid te garanderen. 
In tegenstelling met de introductie van elektronische stemmachines, die geen ingrijpende 
wijzigingen van de kieswetgeving meebrengen, stelt internetstemmen diverse problemen 
aan de orde met betrekking tot de naleving van de basisbeginselen van democratische 
verkiezingen. Voor die problemen moeten originele oplossingen en garanties worden 
gevonden. Vooral principes zoals de authenticatie van de kiezers, het geheim van de 
stemming of vrije stemmingen moeten worden beschermd, naast de gebruikelijke 
bezorgdheid met betrekking tot het gebruik van welke technologieën ook in de 
verkiezingsprocedure (veiligheid, controleerbaarheid en transparantie). 
Alvorens de belangrijkste principes voor te stellen die toepasbaar moeten zijn op eender 
welk elektronisch stemsysteem evenals de oplossingen die sommige landen hebben 
ontwikkeld, merken we op dat vele geleerden opwerpen dat de vervanging van manuele 

                                                 
67 De stichting ‘Wij vertrouwen stemcomputers niet’, Nedap / Groenendaal ES3B stemcomputers: een 
veiligheidsanalyse, te vinden op: http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/9/91/Es3b-en.pdf 
(voor het laatst geraadpleegd op 13 april 2007). 
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door automatische procedures een ingrijpende wijziging van het evenwicht van het 
kiessysteem meebrengt68. We vestigen de aandacht op deze stellingname, daar ze strijdig 
lijkt met het algemene idee en de politieke behandeling van dit thema die de introductie 
van nieuwe technologieën in de stemprocedure beperken tot een technische 
aangelegenheid en geen rekening houden met de mogelijke gevolgen voor de 
fundamentele verkiezingsprincipes. Geautomatiseerde stemprocedures leiden gewoonlijk 
tot een afwijking van de bestaande bepalingen. Bijgevolg leidt de aanpassing van de 
procedure niet alleen tot technische bezorgdheid die erop gericht is de veiligheid, de 
controleerbaarheid en de transparantie van de procedure te garanderen, maar ook de 
betekenis en het bestaande evenwicht van de kiesprocedure zelf, zoals die geleidelijk is 
ontstaan. 
Gewoonlijk voert men aan dat elektronisch stemmen de kosten van verkiezingen beperkt, 
nauwkeuriger uitslagen oplevert, ongeldige stemmen elimineert, het tellen versnelt, het 
electorale systeem moderniseert en de opkomst van de kiezers vergroot. Niettemin mag 
het gebruik van nieuwe technologieën in de democratische stemprocedure bij openbare 
verkiezingen er niet toe leiden dat de veiligheid van de kiesprocedure afneemt, wat een 
voorwaarde is voor hun wettelijkheid. Deze verplichte garanties waarin verschillende 
internationale instrumenten voorzien69 en die zijn omgezet in nationale wettelijke 
systemen bevatten twee principes: niet-discriminatie en eerbied voor democratische 
verkiezingen. Dit betekent dat alle kiezers op voet van gelijkheid moeten worden 
behandeld: ze moeten dezelfde mogelijkheden hebben om hun stem uit te brengen, ze 
moeten vrij zijn om te stemmen, zonder ongepaste invloed of dwang van welke aard ook, 
de uitgebrachte stem moet geheim blijven (ze moeten hun stem in het geheim kunnen 
uitbrengen en na het uitbrengen van de stem mag er geen verband kunnen worden gelegd 
tussen de kiezer en de uitgebrachte stem), één persoon mag slechts één stem kunnen 
uitbrengen, de stembus moet intact, betrouwbaar en veilig zijn. Tot slot moet de hele 
stemprocedure transparant verlopen, d.i. controleerbaar zijn. 
In 2004 keurde de Raad van Europa het eerste internationale geheel van normen goed 
voor elektronisch stemmen70. Deze wettelijke normen moeten de principes van bestaande 
instrumenten van de Raad van Europa en van andere internationale instrumenten op het 
vlak van verkiezingen toepassen op de omstandigheden van elektronisch stemmen71. De 
aanbeveling betreffende juridische, operationele en technische normen voor elektronisch 
stemmen72 bepaalt dat ‘het stemrecht een van de eerste fundamenten van een 
democratische samenleving is en dat procedures voor elektronische stemsystemen 
bijgevolg moeten beantwoorden aan de principes van democratische verkiezingen en 
referenda’. Landen die elektronische stemprocedures willen invoeren, hebben voortaan 
een referentiekader om hun wetgeving aan te passen. 
Zoals hierboven gezegd moeten elektronische stemsystemen voldoen aan de principes 
van niet-discriminatie en van democratische verkiezingen. 
                                                 
68 Bourgaux, A.-E., Le vote automatisé, in Proceedings of the Conference “Les élections dans tous leurs 
états”, Brussel, 22-23 september 2000, ed. Bruylant, coll. ULB, 2001, pagina’s 157-245. 
69 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, Universele verklaring betreffende de 
Rechten van de Mens, Internationaal Verdrag over de bescherming van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden. 
70Op. cit. 
71 Raad van Europa, op. cit. 
72 Op. cit. 
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Het principe van niet-discriminatie behelst dat ‘elke in aanmerking komende kiezer kan 
deelnemen aan de verkiezingsprocedure en dat niemand – direct of indirect – kan worden 
uitgesloten of gediscrimineerd’73. Bijgevolg moet de verkiezingsprocedure verzekeren 
dat elke kiezer gelijk wordt behandeld en dezelfde mogelijkheden geniet om zijn stem uit 
te brengen. Aldus worden in de kieswetgeving specifieke bepalingen opgenomen om 
gehandicapte, zieke en oudere mensen in staat te stellen om hun stem uit te brengen. 
Gewoonlijk worden mobiele kiesbureaus gecreëerd om deze mensen de kans te bieden 
om te stemmen. Soortgelijke bepalingen worden ingevoerd voor mensen die op de dag 
van de verkiezingen afwezig zijn en bijgevolg niet kunnen stemmen. Deze bepalingen 
kunnen variëren van geavanceerde stemprocedures tot stemmen bij volmacht. 
Geavanceerde stemprocedures maken het voor de kiezers mogelijk om hun stem uit te 
brengen in de dagen die aan de dag van de verkiezingen voorafgaan, ofwel door hun stem 
af te geven in een daartoe aangewezen kiesbureau, ofwel per post. Stemmen bij volmacht 
behelst dat een kiezer een volmacht geeft aan een andere kiezer die geregistreerd is op 
dezelfde lijst om in zijn plaats te stemmen. 
De Raad van Europa beveelt aan dat elektronische stemsystemen algemeen toegankelijk 
moeten zijn. Zoals hierboven gezegd, maakt internetstemmen op afstand het mogelijk om 
een stem uit te brengen van op eender welke plaats voor zover de kiezer over een 
computer en een internetverbinding beschikt. Deze manier van stemmen wordt 
gewoonlijk gelijkgesteld met stemmen per post. Wel komt hiermee het probleem van de 
digitale kloof en gelijke toegang tot internet voor iedereen aan de orde. Op dit vlak is het 
voorbeeld van Estland veelzeggend. De Estse president weigerde de wet inzake 
internetstemmen te ondertekenen en voerde aan dat hij daarmee het bovenstaande 
principe zou hebben geschonden en kiezers zou hebben gediscrimineerd die geen toegang 
hadden tot een beveiligd systeem voor internetstemmen (d.i. in het geval van Estland een 
systeem voor internetbankieren). Het gerecht in Estland oordeelde echter dat er geen 
sprake was van discriminatie, daar kiezers hun stem ook op een andere wijze konden 
uitbrengen. 
Het tweede principe, d.i. het principe van democratische verkiezingen, betekent dat de 
verkiezingsprocedure garant moet staan voor universele, gelijke, vrije en geheime 
verkiezingen. 
Vrij stemrecht betekent dat de ‘kiezer de mogelijkheid moet hebben om zijn stem uit te 
brengen zonder ongepaste invloed of dwang van welke aard ook, aangezien dit zijn vrije 
wilsuiting kan vervormen of belemmeren’74. Dit vormt een van de belangrijkste 
uitdagingen voor internetstemmen en rechtvaardigt misschien de voorkeur van sommige 
landen voor elektronische stemmachines waar de klassieke beveiligingen van de 
verkiezingsprocedure garant staan voor de vrije totstandkoming van de wil van de kiezer, 
beschermd door het kieshokje. De moeilijkheden die dit principe aan de orde stelt, 
kunnen worden geïllustreerd door de oorspronkelijke beslissing van het gerecht in 
Estland dat stelde dat de mogelijkheid om elektronische stemmen te vervangen door een 
andere elektronische stem of een stem op papier een voorafgaande voorwaarde was om 
elektronisch stemmen in de grondwet op te nemen. Volgens dit gerecht is het recht om 
een elektronische stem te wijzigen de enige manier om het principe van vrij stemmen met 
                                                 
73 Loncke M., Dumortier J., Online voting: A legal perspective, International Review of law Computers and 
Technology, Vol. 18, nr. 1, pagina’s 59-79, maart 2004. 
74 Ibid. 
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behulp van internetstemmen op afstand te garanderen. 
Tot slot, als gevolg van de technische complexiteit van elektronische stemsystemen, 
brengen de vrije totstandkoming en uiting van de mening van de kiezer nu mee dat de 
kiezer de stem heeft uitgebracht die hij wenste uit te brengen, waarbij technische fouten 
worden vermeden. De Raad van Europa stelt dat het elektronisch stemsysteem 
begrijpbaar en gemakkelijk in het gebruik moet zijn. Net zoals de ‘Australian ballot’75 het 
probleem van het kennisniveau nodig om een stem uit te brengen aan de orde stelde toen 
dit systeem in de 19de eeuw werd ingevoerd76, brengt stemmen via internet vandaag 
dezelfde bezorgdheid mee77. De Zwitserse wetgeving is op dit punt opmerkelijk en 
bepaalt dat de manier waarop kiezers in de elektronische stemprocedure worden begeleid 
moet voorkomen dat zij te snel hun stem uitbrengen of stemmen zonder eerst te hebben 
nagedacht. Bovendien moet het systeem de garantie bieden dat kiezers zich bewust zijn 
van het feit dat elektronisch stemmen een formele daad van stemmen is en moet het 
systeem bevestiging vragen vóór de kiezer definitief zijn stem uitbrengt. In dit opzicht 
vergroot de mogelijkheid waarin de Belgische wetgeving voorziet, waarbij de kiezer kan 
controleren of de machine zijn stem correct heeft geregistreerd en, indien dit niet het 
geval is, zijn stem kan annuleren en opnieuw kan stemmen, de zekerheid die aan de 
kiezers wordt geboden betreffende het gebruik van elektronische stemmachines. 
Het geheim van de stemming heeft ook te maken met de noodzaak om de vrije 
totstandkoming van de wil van de kiezer te garanderen en het gebruik van stemhokjes te 
rechtvaardigen. Het geheim van de stemming is een belangrijk obstakel voor het invoeren 
van internetstemmen, dat in vele landen wordt gezien als stemmen op afstand. Dit is 
onder meer het geval in Frankrijk, waar inbreuken strafrechtelijk worden bestraft. 
Elektronische stemmachines bieden hier het voordeel dat ze kunnen worden opgesteld in 
de traditionele stemhokjes, zonder dat het noodzakelijk is het traditionele concept en het 
daarmee gepaard gaande en gewaarborgde geheim van de stemming te beperken. Het 
geheim moet niet alleen tijdens het uitbrengen van de stem worden verzekerd, maar ook 
daarna en op het ogenblik waarop de stem wordt overgebracht en opgeslagen in de 
elektronische stembus. De identiteit van de kiezer moet geheim blijven en de stemmen in 
de elektronische stembus moeten anoniem blijven en het mag niet mogelijk zijn een 
verband tussen de stem en de kiezer te leggen78. Technische maatregelen moeten 
enerzijds verzekeren dat de kiezer is wie hij beweert te zijn en anderzijds dat elke stem 
anoniem blijft zodra hij is uitgebracht. 
Elektronische stemsystemen moeten beantwoorden aan het principe van ‘één stem voor 
één persoon’ en voorkomen dat kiezers hun stem via verschillende kanalen uitbrengen. 
Tegelijk moeten de kiezers de zekerheid krijgen dat met hun stem rekening wordt 
gehouden. Dit laatste wordt in Nederland verzekerd door te publiceren welke kiezers via 
internet hebben gestemd. Dit systeem biedt de kiezer de kans na te gaan of zijn stem werd 
geregistreerd eens de periode om te stemmen is verstreken. Andere landen verkiezen aan 
de kiezer een reçu te overhandigen nadat hij heeft gestemd. 
Dit principe stelt ook het probleem van de authenticatie van de kiezers aan de orde. Bij de 
                                                 
75 De ‘Australian ballot’ is een voorgedrukt stembiljet dat vandaag wordt gebruikt bij klassieke 
verkiezingen. Dit concept werd vanuit Australië overgebracht naar Europa. 
76 Bourgaux, A.-E., op. cit. 
77 Raad van Europa, op. cit. 
78 Raad van Europa, op. cit. 
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traditionele procedure identificeert de kiezer zich tegenover de voorzitter van het 
stembureau met behulp van zijn identiteitskaart of eender welk ander bewijsmiddel 
waarin de kieswet voorziet. Dit kan ten dele worden opgelost door het geleidelijk 
invoeren en gebruiken van de elektronische identiteitskaart met authenticatiefuncties voor 
elektronische administratieprocedures. In het Zwitserse kanton Neuchâtel werden 
verschillende experimenten in verband hiermee gevoerd, o.a. met het creëren van een 
unieke website voor alle elektronische administratieve procedures. In het Franse Issy-les-
Moulineaux hebben alle burgers een ‘Daily Life Card’79 gekregen waarmee ze toegang 
hebben tot alle openbare diensten maar waarmee ze ook elektronisch kunnen stemmen. 
Om de kiezers te authenticeren kan het noodzakelijk zijn gecentraliseerde kiezersregisters 
aan te leggen. In dit geval moeten eender welke wetten inzake gegevensbescherming 
volledig worden nageleefd. Hoewel de aanbeveling van de Raad van Europa over 
elektronisch stemmen geen rekening houdt met dit aspect, moet het worden vermeld. In 
verband hiermee is het geval van Frankrijk opmerkelijk, aangezien de Franse overheid 
die bevoegd is voor gegevensbescherming een belangrijke rol speelt bij het vastleggen 
van de wettelijke voorwaarden waaraan een stemprocedure via internet moet voldoen om 
het geheim van de stemming en de eerbied voor de persoonlijke levenssfeer van de 
kiezers te garanderen. 
Tot slot, in een democratische context, moet een elektronisch stemsysteem garant staan 
voor bepaalde aspecten zoals transparantie, controleerbaarheid, veiligheid en 
nauwkeurigheid. In verband hiermee verklaart F. Breur in het verslag van de conferentie 
over ‘eVoting: lessons learnt and future challenges’ (Elektronisch stemmen: lessen uit het 
verleden en uitdagingen voor de toekomst) dat ‘vanuit wettelijk oogpunt het bovendien 
belangrijk is rekening te houden met mogelijke scenario’s waarbij problemen voorkomen 
in de concrete toepassing van elektronisch stemmen. Er moet rekening worden gehouden 
met de gevolgen van het feit dat de resultaten van elektronische verkiezingen worden 
betwist en dat er mogelijke problemen kunnen ontstaan betreffende de geldigheid van de 
verkiezingsresultaten. Op dit vlak kan de wet alleen een uitgangspunt creëren en moet er 
meer worden gedaan om degelijke observatie- en controlepraktijken te ontwikkelen. 
Indien er in rechte beroep wordt aangetekend tegen verkiezingsresultaten die gebaseerd 
zijn op elektronische stemmethoden, dan zouden de rechters zich in een vrij hachelijke 
positie bevinden aangezien ze vertrouwen zouden moeten hebben in de beoordelingen en 
meningen van experts. Dit is waarom het belangrijk is een volledige onthulling van het 
systeem en de betrokkenheid van verscheidene experts te overwegen. Op basis van dit 
hypothetisch voorbeeld en vanuit technisch oogpunt lijkt het belangrijk dat alle 
elementen van een elektronisch stemsysteem toegankelijk zijn voor experts die de kans 
moeten krijgen om tests uit te voeren’80. In verband hiermee hebben sommige landen, 
zoals Nederland en België, gekozen om de broncode te publiceren die de elektronische 
machines op internet gebruiken. Elke burger kan controleren welke software wordt 
gebruikt. Er werden ook onafhankelijke colleges van experts opgericht om de nieuwe 
systemen te beoordelen die in gebruik werden genomen in de meeste landen die deel 
uitmaken van dit onderzoek. In Ierland heeft het rapport van de onafhankelijke 
commissie voor elektronisch stemmen (ICEV) ertoe geleid dat er voorlopig niet meer 
                                                 
79 De ‘Daily Life’-kaart is een chipkaart met authenticatie op basis van de PKY-technologie die de lokale 
overheden gebruiken om hun gebruiker van de openbare diensten te identificeren. 
80 Breur F., Verslag van de conferentie over ‘eVoting: lessons learnt and future challenges’, Tallin, 27-28 
oktober 2006, zie http://www.ega.ee/public/27_28.10.06_Report___e_voting_Conference.pdf, p.8. 
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elektronisch wordt gestemd, daar er twijfels waren over de nauwkeurigheid van de 
gebruikte software. 
Dit rapport bevat een beschrijving van de stemsystemen van twaalf verschillende landen, 
waaronder België. Het concentreert zich op de manier waarop nieuwe technologieën, 
meer bepaald elektronische stemmachines en internetstemmen, werden opgenomen in de 
stemprocedure, hetzij door ze gelijk te stellen met andere manieren van stemmen of door 
het wijzigen van de kieswetgeving en het invoeren van specifieke bepalingen. Elk 
hoofdstuk begint met een inleiding waarin het kiessysteem wordt beschreven en een 
overzicht wordt gegeven van de bestaande situatie en de laatste ontwikkelingen op het 
vlak van elektronisch stemmen, evenals van de moeilijkheden die bestaan in het 
betrokken land. De traditionele kiessystemen en de alternatieve manieren om te stemmen, 
naast het papieren stembiljet, worden becommentarieerd en daarbij wordt in het bijzonder 
de nadruk gelegd op elektronisch stemmen, bijvoorbeeld met behulp van elektronische 
stemmachines of internetstemmen. Waar dit past, worden experimenten op het vlak van 
niet-openbare verkiezingen voorgesteld. Dit onderzoek heeft niet tot doel ieder 
afzonderlijk stemsysteem te analyseren, daar de tijd daarvoor ontbreekt, maar wil de 
bestaande situatie in de betrokken landen voorstellen en ook de manier waarop die landen 
elektronische stemprocedures hebben opgenomen in hun stemsysteem. Zoals gezegd, 
hebben al deze landen geprobeerd de elektronische stemprocedure af te stemmen op de 
algemene principes van democratische verkiezingen die we hierboven hebben 
voorgesteld. 
 
Synoptische tabel 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de huidige situatie op het vlak van 
elektronisch stemmen. Daarbij wordt de klemtoon gelegd op de bezorgdheid die opduikt 
of die een obstakel kan vormen voor de invoering van elektronisch stemmen en op de 
oplossingen die daarvoor worden gegeven. Wanneer wetten worden voorbereid, wordt 
dat gewoon vermeld in de tabel. 
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LAND ESM81 Stemmen in 
een kiosk 

Internetstem
men 

Aandachtspunten Oplossingen 

België X   - Transparantie, controleerbaarheid en veiligheid van 
ESM: sommige rechtbanken oordeelden dat ESM tot 
verwarring konden leiden bij het uitbrengen van een 
stem, dat het systeem onvoldoende betrouwbaar was en 
dat het ministerie van Binnenlandse Zaken geen 
garanties kon bieden voor de onafhankelijkheid van de 
procedure. 
- Internetstemmen wordt overwogen. Twee belangrijke 
juridische problemen moeten worden opgelost: de 
vereiste geheimhouding van het stemmen, zolang 
stemmen per post niet is toegestaan; de verplichting om 
te stemmen in de gemeente waar men is ingeschreven. 
 

- ESM: gedetailleerde wetgeving die elke fase van de verkiezingsprocedure regelt. 
- Certificatiecriteria voor de ESM en op grond van de basisprincipes van 
democratische verkiezingen. 
- Meer bevoegdheden inzake toezicht voor onafhankelijke organen (college van 
experts). 
- Mogelijkheid voor de kiezer om na te gaan of de stemmachine de uitgebrachte 
stem correct heeft geregistreerd en, indien dit niet het geval is, de stem te annuleren 
en opnieuw te stemmen. 
- ESM met papieren spoor. 
- Een wet over stemmen op afstand wordt besproken in het parlement. 
 

Nederland X  X -Transparantie, controleerbaarheid en veiligheid van 
ESM: onafhankelijke computerwetenschappers hebben 
het systeem gehackt. 
- Internetstemmen wordt momenteel getest. 

- Certificatiecriteria voor de ESM en op grond van de basisprincipes van 
democratische verkiezingen. 
- Logge registratieprocedure voor mensen die via internet stemmen, politieke 
verkiezingen, experimenten tot voorkoming van fraude. 
- Diverse systemen van internetstemmen worden getest. Een speciale wet regelt 
deze procedure, maar de kieswet bepaalt dat deze procedure conform moet zijn met 
de procedure voor het traditionele stemmen op papier. 
 

Frankrijk X  X - ESM: strenge kritiek betreffende de veiligheid en de 
transparantie van het stemmen. Geen papieren spoor, 
onmogelijkheid voor de kiezer om na te gaan of de 
machine zijn stem correct heeft geregistreerd. 
- Internetstemmen: strenge bepalingen over het geheim 
van de stem, bestraft door de Strafwet. Complexe 
procedure. 

- ESM onderworpen aan: 
- Certificatieprocedure door het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
- Lijst van gemeenten die de machines mogen gebruiken, opgesteld door de préfet. 
- Experimenten met internetstemmen in het enige geval waarin de kieswet stemmen 
per post toelaat.  

Zwitserland   X - Authenticatie van de kiezers. 
- Zelfde aandachtspunten als bij stemmen per post 
(systemen om te stemmen op afstand). 

- In de kantons werden verschillende systemen ingevoerd die gebaseerd zijn op de 
‘smartcard’. Bepaalde convergentie met oplossingen voor e-government. 
- De ruime ervaring van Zwitserland met stemmen per post heeft het mogelijk 
gemaakt de problemen i.v.m. stemmen op afstand om te zetten in de wetgeving 
betreffende internetstemmen. Specifieke en gedetailleerde regels worden in de wet 
opgenomen op basis van de aanbevelingen van de Raad van Europa. 

Duitsland X   - Transparantie van de procedure. - Certificatieprocedure van de machines. 
Engeland    - Geen centraal register van de kiezers. 

- De Independent Commission on Alternative Voting 
Methods (onafhankelijke commissie voor alternatieve 
stemmethodes) heeft gewaarschuwd tegen het invoeren 
van alternatieve stemmethodes die de procedure 
kwetsbaarder kunnen maken. Geen specifieke 
initiatieven i.v.m. elektronisch stemmen. 

 

Ierland X   -Transparantie, controleerbaarheid en veiligheid van - Certificatiecriteria voor de ESM en op grond van de basisprincipes voor 

                                                 
81 Elektronische stemmachines. 
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ESM (NEDAP): de  
Independent Commission on Electronic Voting 
(onafhankelijke commissie voor elektronisch stemmen) 
twijfelde aan de nauwkeurigheid van de software die 
met het systeem werd gebruikt. De commissie beval 
aan dat er een onafhankelijke ‘end-to-end’-test van het 
elektronisch stemsysteem moet komen en een 
onafhankelijke parallelle test van het systeem, 
inclusief, waar mogelijk, in een reële 
verkiezingscontext. 

democratische verkiezingen. 
- Onafhankelijke controleorganen (Independent Commission on Electronic 
Voting). 
- Gedetailleerde reglementering inzake elektronisch stemmen goedgekeurd in 2004. 
 

Letland    - De kieswet bepaalt dat de kiezer persoonlijk 
aanwezig moet zijn om zijn stem uit te brengen. 
- Stemmen per post alleen voor burgers die in het 
buitenland wonen. 

- Er wordt nagedacht over de invoering van internetstemmen. 

Litouwen    - Stemmen per post in een beperkt aantal gevallen. 
Strenge voorwaarden (onmogelijk om persoonlijk te 
gaan stemmen). 

- Gelet op de positieve ervaringen van zijn buren is Litouwen van plan om 
internetstemmen in te voeren voor de volgende parlementsverkiezingen in 2008 
(gelijkaardig systeem als in Estland). In 2006 werd een ontwerpwet aangenomen 
om internetstemmen mogelijk te maken; de wet bepaalt dat systemen voor 
internetbankieren zullen worden gebruikt om de kiezers te registreren en om de 
stemmen uit te brengen. De eerste minister heeft de opdracht gegeven een 
werkgroep op te richten die tegen begin maart 2007 een model voor elektronisch 
stemmen in Litouwen moet ontwikkelen. Aangezien Litouwen niet beschikt over 
een infrastructuur voor elektronische handtekeningen, wordt voorgesteld dat het 
elektronisch stemsysteem gebaseerd zou zijn op het principe voor 
internetbankieren. 

Estland   X 1.- Vrij stemmen - Internetstemmen wordt gezien als een geavanceerde manier van stemmen. 
Mogelijkheid om een nieuwe elektronische stem uit te brengen. 
- Authenticatie via elektronische identiteitskaart. 

Verenigde Staten en 
California 

X   - Gebreken in het ontwerp van het systeem. 
- Gebrekkige controle van de veiligheid. 
- Onjuiste systeemconfiguraties. 
- Ontoereikende tests. 
- Algemeen zwak veiligheidsbeheer. 

- Optische scan en elektronische systemen van ‘direct recording’ (DRE). 
- In 1990 publiceerde de Federal Election Commission (FEC) (federale 
verkiezingscommissie) een aantal vrijwillige normen voor stemmen, die werden 
herzien in 2002 en in 2005. 
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 6.2  België82 
België is in 1830 onafhankelijk geworden. Sindsdien is België geëvolueerd naar een 
land met een federale structuur83. België is ook een grondwettelijke monarchie. 
Vandaag is koning Albert II het grondwettelijk staatshoofd. Er zijn twee 
parlementaire kamers: de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waarvan de leden 
voor een periode van vier jaar worden verkozen, en de Senaat (het Hogerhuis), 
waarvan de leden worden verkozen of gecoöpteerd. 
De Belgische federale staat heeft diverse indelingen. 
Ten eerste is België verdeeld in verschillende taalgebieden. Er zijn twee grote regio’s: 
(1) het Nederlandse taalgebied en (2) het Franse taalgebied. Tussen deze twee 
gewesten ligt (3) het tweetalig gewest Brussel (het Frans en het Nederlands bezitten 
dezelfde officiële status). Er is ook (4) een kleine Duitssprekende minderheid (artikel 
4 van de Belgische Grondwet). 
Voorts is de Belgische federale staat verdeeld in gemeenschappen en gewesten 
(artikel 1 van de Belgische Grondwet), die elk een wetgevende macht hebben (cf. 
infra). Dit betekent dat de federale regering en het federale parlement niet langer de 
exclusieve bevoegdheid genieten om beslissingen te nemen. De verdeling in 
gemeenschappen en gewesten steunt grotendeels op de taal, maar valt toch niet 
volledig samen met de verdeling in taalgebieden. 
De regeringen van de gemeenschappen zijn bevoegd voor ‘persoonsgebonden 
aangelegenheden’, zoals taal, cultuur en welzijn. Van hun kant zijn de 
gewestregeringen bevoegd voor ‘territoriumgebonden aangelegenheden’, zoals 
infrastructuur en milieu. Het concept ‘gewest’ heeft ook betrekking op economische 
belangen. De gewesten streven economische autonomie na. Ze kunnen tot op zekere 
hoogte worden vergeleken met de staten in de Verenigde Staten van Amerika, met de 
Duitse ‘Länder’ en/of de ‘kantons’ in Zwitserland. 
Meer specifiek omvat België drie gemeenschappen (artikel 2 van de Belgische 
Grondwet) en drie gewesten (artikel 3 van de Belgische Grondwet): de Vlaamse 
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitse Gemeenschap84, het Vlaams 
Gewest, het Waals Gewest (Franstalig) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest85. In 
Vlaanderen zijn het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap gefuseerd en 
hebben ze dezelfde regering. Alle andere gemeenschappen en gewesten hebben 
afzonderlijke regeringen. 
De gemeenschappen en gewesten zijn verder verdeeld in 10 provincies (artikel 5 van 
de Belgische Grondwet) en in 589 gemeenten (artikel 4 van de Belgische 
                                                 
82 Dit hoofdstuk is een update van Van Oudenhove B., Schlichting K., Siebald S., Tucholke U., Lévy 
S., Legale E., Laigneau A., Forsgren O., Ohlin T., Legal issues of cybervoting, voor het Europese 
project ‘CYBERVOTE’, juni 2001. De originele versie is te vinden op 
http://www.eucybervote.org/reports.html, voor het laatst geraadpleegd op 29 maart 2007. 
83 Deze evolutie vond plaats in het kader van 5 verschillende staatshervormingen (in 1970, 1980, 1988-
1989, 1993 en 2001). 
84 De Duitse Gemeenschap ligt in het Waals Gewest. Voor territoriumgebonden aangelegenheden valt 
deze gemeenschap terug op het Waals Gewest, waar de Duitssprekende minderheid deelneemt. 
85 In tegenstelling tot de andere gewesten heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen equivalent 
van een ‘gemeenschap’. De persoonsgebonden aangelegenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
worden behandeld door de Vlaamse of door de Franse Gemeenschap. 
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Grondwet)86. 
Voor de verkiezingen wordt het Belgische grondgebied verdeeld in kieskringen die de 
wet vastlegt (artikel 63 §4 van de Belgische Grondwet). Er zijn drie kieskringen: een 
Vlaamse en een Waalse kieskring en de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (artikel 87 
bis van de Belgische kieswet87). Deze kieskringen bestaan uit administratieve 
arrondissementen die zijn ingedeeld in kieskantons (artikelen 87 en 88 van het 
Belgische kieswetboek). Elk kanton heeft een hoofdbureau (in de hoofdplaats van elk 
kanton), stemopnemingsbureaus (ook gevestigd in de hoofdplaats van ieder kanton) 
en stembureaus (artikel 95 van het Belgische kieswetboek)88. 
Gewoonlijk vinden de verkiezingen voor het federale parlement plaats om de vier jaar 
(artikel 105 van het Belgische kieswetboek)89. De parlementen van de 
gemeenschappen en gewesten worden om de vijf jaar verkozen90 en hun verkiezingen 
vallen samen met de verkiezingen voor het Europese parlement. De verkiezingen van 
de leden van de Belgische gemeente- en provincieraden vinden om de zes jaar 
plaats91,92. In dit document besteden we vooral aandacht aan de verkiezingen voor het 
federale parlement en aan de bepalingen van het (algemene) Belgische kieswetboek. 
Voor de verkiezingen voor de parlementen van de gemeenschappen en gewesten en 
voor de gemeente- en provincieraden bestaan er speciale wetten, maar de algemene 
principes zijn ongeveer dezelfde als die van het (algemene) Belgische kieswetboek. 
Elektronische stemmachines werden halverwege de jaren negentig ingevoerd toen een 
specifieke wet werd goedgekeurd die elektronische verkiezingen mogelijk maakt. Zo 
heeft België waardevolle ervaring opgedaan met het gebruik van elektronische 
stemsystemen die werden gecontroleerd en gewijzigd en tot slot werden aanvaard 
door het publiek, waardoor een betrouwbare stemprocedure tot stand is gekomen. 
Deze – overwegend positieve – ervaring kan het vertrouwen vergroten in de 
mogelijkheden die een systeem van internetstemmen kan bieden. 
De Belgische regering heeft vandaag nog geen initiatieven genomen met betrekking 
tot het stemmen op afstand. Algemeen werden slechts inleidende stappen gezet in de 
richting van een onlinedemocratie in België. In 2001 hebben twee senatoren 
voorgesteld om een wet over internetstemmen aan te nemen. Het voorstel werd echter 
nooit goedgekeurd, omdat de kamers werden ontbonden93. In 2003 echter werd 
hetzelfde wetsvoorstel opnieuw ingediend door een van de twee senatoren die het 
eerste voorstel hadden ingediend. De inhoud van dit voorstel wordt opgenomen in de 
onderstaande analyse94. 
                                                 
86http://www.belgium.be/eportal/application?origin=hardcodedAboutBelgiumNavTeaser.jsp&event=be
a.portal.framework.internal.refresh&pageid=indexPage&navId=2679; 
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/belgium/index_en.htm.  
87 (Algemene) kieswet van 12 april 1894, B.S. 15 april 1894 (een geconsolideerde versie is te vinden 
op: http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1894041230). 
88 Zie ook: http://www.elections.fgov.be/2007/2007Nl/Dokunl/aspecten/stemopneming/Cdoku.htm. 
89 De volgende algemene verkiezingen vinden plaats in juni 2007. 
90 De volgende gemeenschaps- en gewestverkiezingen vinden plaats in 2009. 
91 De recentste gemeentelijke en provinciale verkiezingen vonden plaats in 2006. 
92 http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Belgium#Electoral_system. 
93 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde 
stemming om de geautomatiseerde stemming op afstand mogelijk te maken, Parl. St. Senaat 1999-
2000, 20 april 2000, nr. 2-410/1 (zie: 
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=12420&LANG=nl). 
94 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde 
stemming om de geautomatiseerde stemming op afstand mogelijk te maken, Parl. St. Senaat 1999-
2000, 9 september 2003, nr. 3-205/1 (zie: 
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=12420&LANG=nl). 
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De Belgische verkiezingsregels bevatten strenge voorwaarden voor het houden van 
openbare verkiezingen. Het blijft afwachten in welke mate de Belgische wetgever 
bereid zal zijn om deze strenge bepalingen te wijzigen zodat een systeem van 
internetstemmen kan worden ingevoerd. De mogelijkheden van een systeem van 
internetstemmen en mogelijke pilootprojecten werden al diverse keren besproken in 
de plenaire vergaderingen van de Senaat95. 

 6.2.1  Kiesstelsel 
Het Belgische kieswetboek beschrijft in detail hoe traditionele verkiezingen moeten 
worden georganiseerd. Dit wetboek werd onlangs gewijzigd door de wet van 13 
februari 2007 houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen. De nieuwe 
wet houdt rekening met de invoering van de elektronische identiteitskaart in België 
door de wet van 25 maart 2003 betreffende de elektronische identiteitskaart. 
Het is ook belangrijk om te weten dat stemmen verplicht is in België. 

 6.2.2  Klassieke stemprocedure 

 6.2.2.1  Algemeen 
Elke Belgische burger van 18 jaar of ouder, is kiesgerechtigd (voor zover hij niet 
wordt uitgesloten door een van de uitzonderingen waarin de wet voorziet). Elke kiezer 
heeft recht op één stem (artikel 61 van de Belgische Grondwet). Zoals al gezegd, geldt 
er in België een kiesplicht. 
De leden van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers worden rechtstreeks 
gekozen. De verkiezingen zelf geschieden volgens het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging (artikel 62 [noot vertaler: verbeteren in originele versie!] van de 
Belgische Grondwet). Om het delicate machtsevenwicht tussen de Franstaligen en de 
Nederlandstaligen niet te verstoren, worden de kiezers voor de verkiezingen voor de 
Senaat ingedeeld in twee kiescolleges: een Nederlands en een Frans (artikel 87bis van 
het kieswetboek). De samenstelling van de kiescolleges wordt bij wet vastgesteld. 
De stemming zelf moet geheim zijn (artikel 62 van de Belgische Grondwet). 

 6.2.2.2  Plaats van stemmen 
Volgens de Belgische Grondwet (artikel 62) vinden de verkiezingen plaats in de 
gemeente, behoudens de bij wet vastgestelde uitzonderingen. Het kieswetboek bepaalt 
dat de stemming plaatsvindt in de gemeente waar de kiezer op de kiezerslijst is 
ingeschreven (artikel 4 van het kieswetboek). Mensen die zijn ingeschreven op de 
kiezerslijst van een gemeente in de Vlaamse kieskring, behoren tot het Nederlandse 
kiescollege, mensen die zijn ingeschreven op de kiezerslijst van een gemeente in de 
Waalse kieskring, behoren tot het Franse kiescollege. Mensen die zijn ingeschreven 
op de kiezerslijst van een gemeente in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, behoren 
tot het Franse of het Nederlandse kiescollege (artikel 87 bis van het kieswetboek). 
Bovendien is elke gemeente verdeeld in ‘stemafdelingen’. Telt een gemeente minder 
dan 800 kiezers, dan vormen zij één enkele stemafdeling. Zijn er meer dan 800 
                                                 
95 Zie: Hand. Senaat 2005-2006, 29 juni 2006, 3-173; Hand. Senaat 2005-2006, 29 25 oktober 2005, 3-
131; Hand. Senaat 2005-2006, 20 oktober 2005, 3-130. 
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kiezers in de gemeente, dan worden de kiezers verdeeld in verschillende 
stemafdelingen die elk ten minste 150 kiezers tellen, met een maximum van 800 
kiezers. Gebeurt de stemming anders dan aan de hand van het klassieke stembiljet, 
dan kan het aantal kiezers per stemafdeling tot 2.000 kiezers tellen (artikel 90 van het 
kieswetboek). 
Gewoonlijk heeft elke stemafdeling haar eigen stembureau (artikel 91 van het 
kieswetboek). 

 6.2.2.3  Openen en sluiten van de verkiezing 
Niet later dan 15 dagen vóór de verkiezingen moeten de datum van de verkiezingen 
en het tijdstip van openen en sluiten van de stembureaus worden gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad. Bovendien moet elke kiezer niet later dan 15 dagen vóór de 
verkiezingen een oproepingsbrief ontvangen. Dit is een taak voor het 
gemeentebestuur (artikel 107 van het kieswetboek). 
De dag vóór de verkiezingen worden de stembiljetten in een verzegelde omslag naar 
de voorzitter van elk stembureau verzonden. De omslag vermeldt het aantal 
stembiljetten in de omslag en het adres van het stembureau. De omslag mag alleen 
worden geopend in het bijzijn van het personeel van het stembureau96. De biljetten 
moeten onmiddellijk worden geteld en het aantal wordt genoteerd in het proces-
verbaal (artikel 129 van het kieswetboek). 
Op de dag van de verkiezingen mogen de kiezers stemmen van 08.00 tot 13.00 uur. 
Kiezers die om 13.00 uur in het stembureau aanwezig zijn, mogen nog hun stem 
uitbrengen (artikel 142 van het kieswetboek). Waar er elektronisch wordt gestemd, 
kunnen kiezers stemmen tot 15.00 uur97. 

 6.2.2.4  Authenticatie van de kiesgerechtigde 
kiezers 

Elke gemeente stelt een kiezerslijst vast die de volgende gegevens van elke kiezer 
bevat: voornaam en familienaam, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en het 
rijksregisternummer (artikel 10 van het kieswetboek). Het rijksregisternummer werd 
toegevoegd door de wet van 13 februari 2007, als gevolg van de invoering van de 
elektronische identiteitskaart. De volgende gegevens worden op deze kaart afgedrukt 
en kunnen dus met het blote oog worden gelezen: de unieke identificatiecode van de 
kaarthouder (d.i. zijn nummer in het rijksregister), het nummer van de identiteitskaart, 
de basisidentificatiegegevens van de kaarthouder (naam, voornamen, geslacht, datum 
en plaats van geboorte, nationaliteit), een foto van de kaarthouder, de handgeschreven 
handtekening van de kaarthouder en van de ambtenaar van de gemeente, de 
geldigheidsperiode van de kaart en de plaats waar de kaart werd uitgereikt. Gegevens 
die kunnen veranderen – zoals de burgerlijke staat en het adres – worden niet langer 
afgedrukt, wat goed is voor een besparing op het vervangen van 10% van de 
Belgische elektronische identiteitskaarten per jaar98. Teneinde de authenticatie van de 
                                                 
96 Een stembureau bestaat uit een voorzitter, vier bijzitters, vier plaatsvervangende bijzitters en een 
secretaris (artikel 95 §9 van het kieswetboek). 
97 Koninklijk besluit van 10 april 2003 tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing 
van de federale Wetgevende Kamers op 18 mei 2003, B.S. 18 april 2003. 
98 S. VAN DAMME, Advanced Applications for eID Cards in Flanders, ADAPID Deliverable D2, 
Requirements Study, 20 (see: https://www.cosic.esat.kuleuven.be/adapid/docs/adapid-d2.pdf). 
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kiezers in de stembureaus te garanderen en te vergemakkelijken – nu het adres en de 
hoofdverblijfplaats niet langer worden vermeld op de identiteitskaart –, werd het 
rijksregisternummer toegevoegd aan de kiezerslijst. 
Tot de twaalfde dag vóór de verkiezingen kunnen alle burgers bij de gemeente nagaan 
of zij (of iemand anders) met de correcte vermeldingen voorkomen op de kiezerslijst 
(artikel 16 van het kieswetboek). De gemeente is ook verplicht kopieën van de 
kiezerslijst te overhandigen aan de politieke partijen die dat vragen. De gemeente mag 
echter geen kopieën van de kiezerslijst bezorgen aan welke andere personen ook 
(artikel 17 van het kieswetboek). 
Op de dag van de verkiezingen wordt de lijst van kiesgerechtigde kiezers opgehangen 
in het stembureau (artikel 112 van het kieswetboek). 
Zoals gezegd, ontvangt elke kiesgerechtigde kiezer uiterlijk 15 dagen vóór de 
verkiezingen een oproepingsbrief. Deze brief vermeldt de datum van de verkiezing, 
het stembureau (waar de kiezer moet stemmen) en het tijdstip van openen en sluiten 
van het stembureau. De oproepingsbrief vermeldt ook de voornaam en de 
familienaam, het geslacht en de hoofdverblijfplaats van de kiezer en, indien 
toepasbaar, de naam van zijn/haar echtgeno(o)t(e) en zijn/haar nummer op de 
kiezerslijst (artikel 107 van het kieswetboek). 
De kiezers melden zich in het stembureau aan met hun oproepingsbrief en 
identiteitskaart. Het personeel van het stembureau moet altijd controleren of de 
gegevens op de kiezerslijst overeenkomen met de gegevens op de oproepingsbrief en 
de identiteitskaart (artikel 142 van het kieswetboek). Zijn (haar) naam wordt dan 
aangetekend op de afroepingslijst. 
Tot slot is het belangrijk te vermelden dat men zich niet voor een andere kiezer mag 
aanmelden in het stembureau, tenzij men daartoe over een volmacht beschikt (artikel 
201 van het kieswetboek). Dit wordt ‘stemmen bij volmacht’ genoemd (artikel 147 
bis van het kieswetboek). 

 6.2.2.5  Voorstelling van de kandidatenlijst 
Zodra de kandidatenlijst is vastgesteld, wordt hij onmiddellijk aangeplakt in elke 
gemeente van de kieskring (artikel 127 van het kieswetboek). Het stembiljet (met de 
kandidaten) wordt opgemaakt volgens een specifiek model (artikel 127 van het 
kieswetboek). 
Het kieswetboek bevat heel wat details met betrekking tot het stembiljet: de 
kandidatenlijsten worden naast elkaar geplaatst op het stembiljet, een stemvak en een 
volgnummer worden bovenaan elke kandidatenlijst geplaatst (ten minste 1 cm hoog 
en 4 mm breed), evenals de afkorting of het logo van de politieke partij (ten minste 1 
cm hoog en 3 cm breed). De naam en voornaam van elke kandidaat moeten worden 
voorafgegaan door een volgnummer, gevolgd door een klein stemvak99 (artikel 128 
van het kieswetboek). De nummering van de kandidaten werd ingevoerd door de wet 
van 13 februari 2007. Dit geeft aan de kandidaten een grotere zichtbaarheid en helpt 
de kiezer met zijn stembiljet of zichtscherm. 

 6.2.2.6  Bekendmaking van de stemprocedure 
De onderrichtingen voor de kiezer worden aangeplakt in het stembureau (artikel 112 
                                                 
99 Voor de verkiezingen van 10 juni 2007 wordt er geen gebruik gemaakt van een kleiner stemvak. 
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van het kieswetboek) en in het wachtlokaal (artikel 140 van het kieswetboek). 
Dezelfde onderrichtingen moeten vóór de verkiezingen worden aangeplakt in de 
gemeenten (artikel 127 van het kieswetboek). Een exemplaar van de volledige tekst 
van het kieswetboek wordt op de tafel van het stembureau gelegd. In het wachtlokaal 
ligt nog een exemplaar ter beschikking van de kiezers (artikel 113 van het 
kieswetboek). 

 6.2.2.7  Uitbrengen van de stem 
Er wordt gestemd in het stembureau. Dit bureau bestaat uit een voorzitter, vier 
bijzitters, vier plaatsvervangende bijzitters en een secretaris (artikel 95 §9 van het 
kieswetboek). Wordt er elektronisch gestemd en zijn er meer dan 800 kiezers voor het 
betrokken stembureau, dan moeten een extra secretaris en één extra bijzitter evenals 
één extra plaatsvervangend bijzitter aanwezig zijn. De extra secretaris moet ervaring 
hebben met IT (artikel 14, 2° LOCV). 
De voorzitter van het hoofdbureau van het kanton benoemt de voorzitter en 
(plaatsvervangende) bijzitters van het stembureau (artikel 95 §4, 1° en 4° van het 
kieswetboek). Hij moet ook toezicht houden op de kiesverrichtingen in zijn kanton 
(artikel 95 §3 van het kieswetboek). 
De stemlokalen en de stemhokjes worden ingericht volgens een speciaal model 
(artikel 138 van het kieswetboek). Er moet ten minste één stemhokje zijn per 150 
kiezers (artikel 139 van het kieswetboek). De voorzitter van het stembureau moet de 
nodige maatregelen treffen om de rust en orde te bewaren in het stembureau en in de 
omgeving van het gebouw waar de verkiezingen plaatsvinden (artikel 109 van het 
kieswetboek). Alleen op opvordering van de voorzitter van het stembureau mogen er 
gewapende machten worden opgesteld in de buurt van het stembureau (artikel 109 
van het kieswetboek). De voorzitter kan ook vragen dat een kiezer wordt verwijderd 
(deze kiezer mag naderhand nog stemmen) indien die kiezer openlijk zijn 
goedkeuring of afkeuring te kennen geeft of op welke wijze ook de orde verstoort 
(artikel 111 van het kieswetboek). 
Burgers die een stembureau betreden zonder gerechtigd te zijn om in dat bureau te 
stemmen en die geen kandidaat of lid van dat stembureau zijn, noch een deskundige 
(zoals bepaald in de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde 
stemming), noch iemand die technische ondersteuning geeft, kan eveneens worden 
verwijderd op bevel van de voorzitter van het stembureau (artikel 110 van het 
kieswetboek). 
Het is belangrijk erop te wijzen dat kiesgerechtigde kiezers niet in het gedeelte van 
het stemlokaal waar wordt gestemd mogen blijven gedurende een periode die langer is 
dan ze nodig hebben om het stembiljet in te vullen en het vervolgens in de stembus te 
deponeren (artikel 109 van het kieswetboek). Niemand kan worden gedwongen het 
geheim van zijn/haar stem bekend te maken, zelfs niet in het kader van een 
gerechtelijk onderzoek, een geschil of een parlementair onderzoek (artikel 114 van het 
kieswetboek). Ook de voorzitter, de secretaris of een lid van het stembureau noch een 
getuige mag het geheim van de stem bekendmaken (artikel 199 van het kieswetboek). 
Het is verboden wanorde te veroorzaken op de dag van de verkiezingen (artikel 203 
van het kieswetboek). Het is ook verboden personen, zelfs ongewapende, bijeen te 
brengen op een manier die de kiezers vrees aanjaagt of de rust en orde verstoort 
(artikel 188 van het kieswetboek). Het is evenmin toegelaten één of meer burgers te 
beletten hun stemrecht uit te oefenen (artikel 189 van het kieswetboek). 
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Voorts is het verboden om, rechtstreeks of onrechtstreeks, geld, waarden of enig 
voordeel of steun aan te bieden of te beloven onder voorwaarde van stemverlening, 
stemonthouding of verlening van volmacht of op voorwaarde dat de verkiezing een 
bepaalde uitslag oplevert (artikel 181 van het kieswetboek). Het is ook verboden een 
dergelijk aanbod of een dergelijke belofte aan te nemen. 
Het is ook verboden tegen een kiezer geweld te gebruiken, hem/haar te bedreigen of 
die kiezer vrees aan te jagen met betrekking tot zijn familie of vermogen (artikel 183 
van het kieswetboek). 
Tot slot is het verboden geld of enige andere waarde te geven, aan te bieden of te 
beloven onder voorwendsel van reis- of verblijfsvergoeding. Hetzelfde geldt met 
betrekking tot het geven, aanbieden of beloven van eetwaren of drank. Tevens is het 
verboden een dergelijke gift, aanbod of belofte aan te nemen (artikel 184 van het 
kieswetboek). 
Hoewel er vele beperkingen zijn, wordt een aantal zaken expliciet toegestaan door het 
kieswetboek. Zo mogen de kandidaten bij de verkiezingen een getuige aanwijzen die 
de kiesverrichtingen bijwoont (artikel 131 van het kieswetboek). Wanneer een kiezer 
zijn stembiljet beschadigt, mag hij aan de voorzitter een nieuw stembiljet vragen. In 
het proces-verbaal van de verkiezingen moet de voorzitter vermelden hoeveel 
stembiljetten werden teruggenomen (artikel 145 van het kieswetboek). 

 6.2.2.8  Overbrengen van het stembiljet naar de 
verkiezingsoverheid 

De kiezer toont aan de voorzitter het behoorlijk opgevouwen stembiljet (met het 
stempel aan de buitenkant) en steekt het biljet in de stembus. 
Bij het verlaten van het stemhokje mag de kiezer het stembiljet niet zo openvouwen 
dat de stem openbaar wordt. Doet de kiezer dat toch, dan ontvangt de voorzitter het 
biljet, maakt hij het ongeldig en verplicht hij de kiezer om opnieuw zijn stem uit te 
brengen (artikel 143 van het kieswetboek). 
Het stemmerk, zelfs op onvolmaakte wijze aangebracht, is geldig, tenzij het 
voornemen om het stembiljet herkenbaar te maken duidelijk blijkt (artikel 144 van het 
kieswetboek). 

 6.2.2.9  Tellen van de stembiljetten 
Na het sluiten van de stemming, bepaalt het stembureau hoeveel stembiljetten in de 
stembus zijn gestoken, hoeveel stembiljetten werden teruggenomen en hoeveel 
stembiljetten ongebruikt zijn gebleven. Deze aantallen worden genoteerd in het 
proces-verbaal van de verkiezing (artikel 147 van het kieswetboek). 
De stemmen worden geteld in een stemopnemingsbureau. Dit bureau bestaat uit een 
voorzitter, vier bijzitters, vier plaatsvervangende bijzitters en een secretaris (artikel 95 
§8 van het kieswetboek). De kandidaten mogen een getuige aanwijzen om het tellen 
bij te wonen (artikel 131 van het kieswetboek). 
Het stembureau kan ook het stemopnemingsbureau zijn. In dit geval wordt de 
stembus, na het tellen van de stembiljetten, verzegeld totdat het stemopnemingsbureau 
is geïnstalleerd. Is het stembureau niet het stemopnemingsbureau, dan worden de 
stembiljetten in een omslag gestoken die de voorzitter verzegelt met de zegels van alle 
leden van het stembureau. Het aantal stembiljetten wordt vermeld op de omslag. 
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Hetzelfde gebeurt met de teruggenomen en de ongebruikte stembiljetten en met het 
proces-verbaal van de verkiezing. Deze biljetten worden in aparte omslagen gestoken. 
Samen met de getuigen brengt de voorzitter of het aangewezen lid van het stembureau 
alle omslagen onmiddellijk naar het stemopnemingsbureau (artikel 147 van het 
kieswetboek). 
Het stemopnemingsbureau verzamelt de stembiljetten van verschillende stembureaus, 
maar kan niet aansprakelijk zijn voor het tellen van de stemmen van meer dan 2.400 
kiezers (artikel 149 van het kieswetboek). Vijf dagen vóór de verkiezingen wordt bij 
loting bepaald van welke stembureaus de stembiljetten naar een bepaald 
stemopnemingsbureau worden gebracht (artikel 150 van het kieswetboek). De 
stemopneming begint wanneer alle omslagen zijn aangekomen (artikel 154 van het 
kieswetboek). In het bijzijn van de leden van het stemopnemingsbureau en de 
getuigen opent de voorzitter (van het stemopnemingsbureau) de omslagen en telt hij 
de stembiljetten, zonder ze open te vouwen (artikel 155 van het kieswetboek). 
Daarna worden alle stembiljetten dooreengehaald en opengevouwen en ingedeeld in 
de volgende hoofdcategorieën: 

• Geldige biljetten voor de eerste lijst; 

• Geldige biljetten voor de tweede en volgende lijsten; 

• Twijfelachtige biljetten; 

• Blanco en ongeldige biljetten. 
Na de indeling in deze hoofdcategorieën worden de stembiljetten verder ingedeeld 
(artikel 156 van het kieswetboek). We gaan hier niet verder op in. Het is alleen 
belangrijk te vermelden dat de getuigen en de overige leden van het 
stemopnemingsbureau deze indeling mogen inspecteren. Hun klachten worden, samen 
met het advies en de beslissingen van het bureau, genoteerd in het proces-verbaal van 
de stemopneming (artikel 158 van het kieswetboek). 
Vervolgens wordt het totaal aantal stembiljetten van elke categorie vastgesteld en 
worden alle stembiljetten in omslagen gestoken volgens de hierboven beschreven 
indeling (artikel 159 van het kieswetboek). Van al deze verrichtingen wordt een 
proces-verbaal opgesteld, dat ook een tabel bevat met de uitslag van de 
stemopneming. Deze tabel wordt in tweevoud opgemaakt. Het proces-verbaal wordt 
getekend door de leden van de bureaus en door de getuigen (artikel 161 van het 
kieswetboek). 
Er mag bij de stemopneming software worden gebruikt voor zover die software is 
goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken (artikel 165 van het 
kieswetboek). 

 6.2.2.10  Samenbrengen van de totalen 
Het hoofdbureau van het kanton verzamelt de uitkomsten van de stemopneming in het 
kanton (artikel 95 §3 van het kieswetboek). Het proces-verbaal met de tabel van de 
stemopneming wordt naar de voorzitter van het bureau van het kanton gebracht 
(artikel 161 van het kieswetboek). 
Met behulp van de elektronische handtekening van zijn elektronische identiteitskaart 
verstuurt de voorzitter het proces-verbaal (met de tabellen met de uitkomsten van de 
stemopneming) op digitale wijze naar de voorzitter van de kieskring. Het aantal 
stembiljetten van elke categorie en het stemcijfer worden op dezelfde wijze naar de 
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minister van Binnenlandse Zaken verstuurd (artikel 161 van het kieswetboek). 
Op het niveau van de kieskring worden de stemmen een laatste keer geteld (artikel 
164 van het kieswetboek). Ook in deze fase van de stemopneming mag er gebruik 
worden gemaakt van software die is goedgekeurd door de minister van Binnenlandse 
Zaken (artikel 165 van het kieswetboek). 

 6.2.2.11  Andere belangrijke wijzigingen van het 
kieswetboek 

Sommige wijzigingen van de wet van 13 februari 2007 zijn hierboven al vermeld. Er 
zijn nog twee andere belangrijke wijzigingen: 

• het aanpassen van de kalender van de verkiezingen voor het federale 
Parlement; 

• de digitale overbrenging van de processen-verbaal (zie infra, 2.3.2). 

 6.2.3  Alternatieve stemprocedure 
In België is het niet mogelijk een stem per post uit te brengen, ook niet voor burgers 
die in het buitenland wonen. In deze artikel stemming bij volmacht (artikel 147bis 
kiesrecht). 
Volgende kiezers mogen een andere kiezer een volmacht geven om in hun plaats te 
gaan stemmen: 

• Kiezers die zich wegens ziekte of gebrekkigheid niet naar het stembureau 
kunnen begeven; 

• Kiezers die om beroeps- of dienstredenen: 
o in het buitenland verblijven, net als hun gezinsleden; 
o niet in staat zijn zich naar het stembureau te begeven; 

• Kiezers die schipper, marktkramer of kermisreiziger zijn (en hun gezin); 

• Kiezers die van hun vrijheid zijn beroofd; 

• Kiezers die uit geloofsovertuiging niet naar het stembureau kunnen gaan; 

• Studenten die niet naar het stembureau kunnen gaan; 

• Kiezers die tijdelijk in het buitenland verblijven en dus niet naar het 
stembureau kunnen gaan (artikel 147bis § 1 kiesrecht). 

Wat dit laatste geval betreft heeft de wet van 13 februari 2007 een nieuwe procedure 
bepaald. In de meeste van die gevallen moet de kiezer die een volmacht geeft zijn 
toestand aan de hand van een attest kunnen aantonen.  
De kiezer kan eender welke andere kiezer, die kiesgerechtigd is, als gevolmachtigde 
aanduiden. Een gevolmachtigde kan slechts één volmacht krijgen (artikel 147bis § 2 
kiesrecht). De volmacht moet schriftelijk worden opgesteld volgens het model dat bij 
de gemeentesecretaris beschikbaar is. Op dat formulier staan de verkiezing, de naam 
en voornaam, de geboortedatum en adres van zowel de kiezer die de volmacht geeft 
en hij die de volmacht ontvangt. Dit formulier moet door beide kiezers worden 
ondertekend (artikel 147bis § 3 kiesrecht). 
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Om bij volmacht te kunnen stemmen moet de gemachtigde kiezer de voorzitter van 
het stembureau (waar de kiezer die de volmacht heeft gegeven, normaal zou hebben 
gestemd) het voormelde formulier, het voormelde attest, zijn identiteitskaart en zijn 
stembrief overhandigen. Op de stembrief brengt de voorzitter de vermelding “heeft bij 
volmacht gestemd” aan (artikel 147bis § 4 kiesrecht). 

 6.2.4  Elektronisch stemmen 
De praktische en wettelijke organisatie en evaluatie van de geautomatiseerde 
stemsystemen kan belangrijk zijn om de vereisten en beperkingen in te schatten van 
een stemsysteem via internet. Aangezien België heel wat ervaring heeft met het 
gebruik van computers bij verkiezingen vormt de evaluatie van de Belgische 
geautomatiseerde stemsystemen een substantieel deel van dit verslag. 
De wet van 11 april 1994 biedt de kiesdistricten, kieskantons of gemeenten de 
mogelijkheid bij de organisatie van de verkiezingen geautomatiseerde stemsystemen 
te gebruiken (artikel 1 van de wet tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, 
hierna: de WOGS) . De “Geautomatiseerde stemsystemen” die de stembureaus 
gebruiken bestaan uit: (1) een elektronische stembus en (2) een of meerdere 
stemmachines, inclusief een scherm, een lees- registreereenheid, een magnetische 
kaart en een leespen. Op het niveau van de kantons bestaan een of meer elektronische 
systemen voor de telling van de stemmen (artikel 2 § 1 WOGS).  
Elektronische stemsystemen en elektronische systemen voor de telling van de 
stemmen dienen onder alle omstandigheden de betrouwbaarheid, de veiligheid en het 
stemgeheim te garanderen. Daarom moeten de systemen volledig in overeenstemming 
zijn met de bij koninklijk besluit bepaalde voorwaarden. De minister van 
Binnenlandse Zaken moet deze overeenstemming bevestigen (artikel 2 § 2 WOGS). 
De gemeenten dienen de systemen aan te kopen, waarvan ze dan eigenaar worden 
(artikel 3 § 1 WOGS). De minister van Binnenlandse Zaken (of zijn gemachtigde) 
levert de verkiezingsprogrammatuur, de veiligheidscodes, de individuele 
magneetkaarten en de geheugendragers (artikel 3 § 4 WOGS). 
Na een selectieprocedure in 1992 werden twee systemen geschikt bevonden voor 
geautomatiseerde stemming: het DIGIVOTE-systeem (van het bedrijf Steria) en het 
JITES-systeem (van het bedrijf Stesud).100 Voor een volledige beschrijving van beide 
systemen verwijzen we naar de verslagen van het college van deskundigen uit 1999, 
2000 en 2003 (cfr.: infra). De keuze voor beide systemen hoeft niet te betekenen dat 
andere systemen in de toekomst niet goed kunnen worden bevonden. De gemeenten 
hebben de vrijheid te kiezen welk van beide systemen ze verkiezen. Aangezien beide 
systemen niet compatibel zijn, doet er zich een probleem voor wanneer de gemeenten 
binnen een kanton verschillende systemen gebruiken. De bronsoftware wordt in een 
kluis bewaard die enkel met specifieke paswoorden kan worden geopend. De bronnen 
worden voor installatie door een expert gecontroleerd.101  
Vanaf april 2007 kan de federale portaalsite van België worden geraadpleegd 
(www.verkiezingen2007.belgium.be) voor een simulatie van het elektronisch 
stemmen.102 
                                                 
100 Doc 51 0041/001 (Kamer), 3-7/2 (Senaat). 
101 Van Riet, Dallemagne, Verslag voor de senaat over de evaluatie van de wet tot organisatie van de 
geautomatiseerde stemming , doc nr. 2-553/1, 15 mei 2001 
102 Cfr. ook: 
http://www.elections.fgov.be/2007/2007Nl/Dokunl/aspecten/elektronischstemmen/Cdoku.htm.  
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 6.2.4.1  Procedure 
De dag voor de verkiezingen ontvangt de voorzitter van het stembureau twee 
verzegelde enveloppen (artikel 17 § 3 WOGS). In de eerste zit een uniek paswoord 
voor het stembureau, in de tweede een floppy disk die de hardware activeert en 
operationeel maakt (de stemmachines en de stembus).103  
De floppy disk is een geheugendrager die enkel kan worden gebruikt in combinatie 
met het juiste paswoord. De combinatie van het paswoord en de code op de 
geheugendrager vormt de vercijfersleutel voor verdere operaties. Deze sleutel wordt 
bijvoorbeeld gebruikt voor de berekening van het controlecijfer dat de integriteit van 
de software en de gegevens garandeert. Wijzigingen in het programma of in de 
kandidatenlijst, als gevolg van een virus bijvoorbeeld, kunnen op die manier worden 
opgespoord. De geheugendrager wordt om te beginnen gebruikt voor de activering 
van de elektronische stembus. De voorzitter moet het paswoord invoeren, dat ook op 
een magnetische kaart wordt gekopieerd. Deze magnetische kaart wordt dan in 
stemmachine (die geen toetsenbord heeft) ingevoerd. De stemmachine wordt met de 
geheugendrager opgestart. Ne het opstarten van de stemmachines wordt de 
geheugendrager opnieuw in de elektronische stembus geïmporteerd. De op de 
magnetische kaarten uitgebrachte stemmen zullen in de elektronische stembus worden 
ingevoerd en op de geheugendrager worden geregistreerd.104 
Kiezers die zich bij het stembureau aanmelden, krijgen een magnetische kaart waarop 
de stemcomputer de uitgebrachte stemmen zal registreren. De magnetische kaart moet 
echter eerst worden geïnitialiseerd. Deze initialisering gebeurt met de magnetische 
kaartschrijver in de elektronische stembus (artikel 7 § 1 en 2 WOGS). Behoudens 
bepaalde uitzonderingen verschijnen de nummering van de kandidaten en het 
letterwoord of het logo van de politieke partij van de kandidatenlijsten op het scherm. 
De kiezer gebruikt een leespen om zijn stem op het computerscherm uit te brengen 
(artikel 7 § 3 WOGS). Na de stemming wordt de kiezer gevraagd zijn/haar keuze te 
bevestigen. Na de bevestiging is de stem definitief (artikel 7 § 4 WOGS).  
Om het vertrouwen van de kiezer in het systeem te versterken, is de wet gewijzigd om 
de kiezer de mogelijkheid te bieden de magnetische kaart opnieuw in de 
stemcomputer in te voeren en de inhoud van de kaart te controleren, nadat hij/zij 
zijn/haar stem heeft uitgebracht en de magnetische kaart heeft teruggenomen (artikel 
8 and 8bis WOGS). 
Na het uitbrengen van de stem (en eventuele controle van de inhoud van de kaart) 
moet de kiezer de magnetische kaart aan de voorzitter of een van de andere leden van 
het stembureau afgeven, om te checken of de kaart niet is beschadigd. Daarna steekt 
de kiezer de magnetische kaart in de stembuscomputer, waar hij blijft inzitten tot de 
stem op de kaart correct is opgeslagen. Deze registratie gebeurt in willekeurige 
volgorde (artikel 8 WOGS).  
De magnetische kaartlezer slaat de stem op de geheugendrager op, na te hebben 
gecheckt of de magnetische kaart al dan niet geldig is. Deze controle is gebaseerd op 
het controlenummer dat op de magnetische kaart is opgeslagen en gebeurt bij 
initialisatie van de kaart en wanneer de stem op de stemcomputer is uitgebracht. Het 
controlenummer wordt berekend op basis van de inhoud van de uitgebrachte stem en 
                                                 
103http://www.elections.fgov.be/2007/2007Nl/Dokunl/onderrichtingenformulieren/onderrichtingen/gea
ut_wetg_kamers.pdf. 
104http://www.elections.fgov.be/2007/2007Nl/Dokunl/onderrichtingenformulieren/onderrichtingen/ste
mbureau/2007_ks_n_digivote_stembur_techn%20richtl.pdf. 
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op basis van de vercijfersleutel. De stemcomputer herberekent dit controlenummer. 
Indien dit nummer niet met het controlenummer op de magnetische kaart 
overeenkomt, betekent dit dat de stem na registratie ervan door de stemcomputer is 
gewijzigd, of dat het controlenummer met een andere vercijfersleutel is berekend dan 
de sleutel van het stembureau.105  
Na afloop van de stemming beëindigt de voorzitter de stemactiviteit en de machines 
worden uitgeschakeld. De software in de stemcomputer heeft de stemmen voor elke 
kandidatenlijst en voor elke kandidaat automatisch opgeteld. De informatie wordt op 
de geheugendrager opgeslagen en in gecodeerde vorm gereproduceerd op een andere 
geheugendrager die als kopij geldt (artikel 10 WOGS). 
De magnetische kaarten blijven in de verzegelde stemcomputer zitten tot de 
verkiezingen geldig zijn verklaard. De stemcomputer wordt niet geopend, tenzij een 
hertelling noodzakelijk is (artikel 13 WOGS). 
De voorzitter steekt de geheugendrager (waarop de stemmen zijn geregistreerd) en de 
back-up kopij in een verzegelde omslag (artikel 11 WOGS) en brengt het naar het 
hoofdbureau van het kanton (artikel 13 WOGS). Alle stemmen worden in dat bureau 
verzameld.  
De voorzitter van het hoofdbureau van het kanton steekt de geheugendragers in een 
computer die het totale aantal stemmen berekent. De back-up schijf wordt gebruikt 
wanneer er zich problemen met de geheugendrager voordoen. Indien geen van beide 
schijven leesbaar is, dient de voorzitter de stemcomputer op te eisen om de stemmen 
te registreren. (De stemcomputer wordt verzegeld tot de verkiezingen geldig zijn 
verklaard en wordt in principe niet geopend, tenzij een hertelling noodzakelijk is106) 
(artikel 18 WOGS). 
De magnetische kaarten worden dan herteld en geregistreerd. Met het JITES-systeem 
zou dit niet nodig zijn: dankzij het gebruik van bijzondere software is het mogelijk de 
inhoud van het geheugen van de stemcomputer te herstellen en het op een nieuwe 
schijf op te slaan. 

 6.2.4.2  Audit van het kiesproces door deskundigen 
In 1998 vond men het noodzakelijk om het gebruik en de werking van het systeem 
van geautomatiseerde stemming door deskundigen te laten controleren en doorlichten. 
Als argument werd aangevoerd dat het in een democratische maatschappij 
noodzakelijk was een controle over de verkiezingen te kunnen hebben. Democratische 
partijen moeten in staat kunnen zijn de betrouwbaarheid van de machines, de software 
en andere dragers, die deel van het geautomatiseerde stemsysteem uitmaken, te 
controleren. 
Sinds 1998 mogen (dit is geen verplichting) de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
de Senaat en de gewestelijke wetgevende overheden deskundigen aanstellen om de 
verkiezingen te controleren. Samen vormen ze het college van deskundigen (artikel 
5bis § 1 WOGS). Zij mogen de betrouwbaarheid controleren van de software van de 
elektronische stemmachines, van de juiste opslag van de uitgebrachte stem op de 
magnetische kaart of in het geheugen van stembus van het stembureau, van de juiste 
opslag van het geheugen van het stembureau op dat dat voor de totale telling van de 
stemmen is gemaakt, van de optische lezing van de uitgebrachte stemmen en het 
                                                 
105 Ibid. 
106 artikel 13 WOGS. 
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controlesysteem van de geautomatiseerde stemming door het afdrukken van de 
stemmen (artikel 5bis § 2 WOGS). 
Het college van deskundigen heeft reeds verslag uitgebracht over de verkiezingen van 
13 juni 1999, 8 oktober 2000, 18 mei 2003 en 13 juni 2004.107  
De bevindingen van de deskundigen worden samengevat onder de evaluatie van het 
geautomatiseerde stemsysteem. 
Bovendien mag elke politieke formatie die in beide kamers van het parlement 
minstens twee vertegenwoordigers heeft, een IT-specialist aanduiden. Vóór de 
verkiezingen krijgen deze IT-specialisten de broncodes van de stemsoftware van de 
verschillende stemsystemen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bovendien 
zal hen alle bijkomende informatie die ze mogelijks nodig hebben voor een degelijke 
controle van de stemsoftware ter beschikking worden gesteld (artikel 5ter § 1-2 
WOGS).  
Zowel de leden van het college van deskundigen, als de door de politieke formaties 
aangeduide IT-specialisten zijn tot geheimhouding verplicht (art. 5, § 3 WOGS). 

 6.2.4.3  Evaluatie 
Het hierboven beschreven geautomatiseerde stemsysteem werd door het publiek (pers, 
universiteit, enz.), de rechtspraak, de Belgische regering zelf en deskundigen aan 
kritiek en evaluaties onderworpen. 
 
Algemeen 
De Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft een studie over het onderwerp gemaakt 
waaruit blijkt dat elektronisch stemmen geen enkele invloed heeft op de uitslag van de 
verkiezing. Toch werden een paar verschillen vastgesteld zoals het aantal blanco 
stemmen dat met de helft is verminderd. Dit wordt toegeschreven aan het feit dat, 
hoewel het nog altijd mogelijk om geen stem uit te brengen, het niet langer mogelijk 
is om ongeldig te stemmen. Bovendien blijkt uit de studie dat de plaats van de naam 
van de kandidaat op het scherm van de stemcomputer belangrijk is. De studie toont 
verder nog aan dat elektronisch stemmen geen enkele invloed op de kiezersopkomst 
heeft. 
De Belgische pers heeft verwezen naar een aantal gerechtelijke beslissingen inzake 
elektronisch stemmen. Een rechtbank gaf toe dat verwarring mogelijk is wanneer een 
lijst van kandidaten op drie verschillende schermen verschijnt i.p.v. op een scherm. In 
een ander geval besliste de rechter dat het systeem van elektronisch stemmen 
onvoldoende betrouwbaar was en het ministerie van Binnenlandse Zaken werd 
verweten dat het de onafhankelijkheid van het systeem en de controle ervan niet kon 
garanderen. Deze uitspraken leidden tot een wijziging van de wet108 en een strengere 
controleprocedure. Bijkomende veiligheidsmaatregelen werden ingevoerd zoals de 
mogelijkheid om de resultaten en de certificering van de machines af te drukken, de 
mogelijkheid voor kiezer te controleren of de stem die hij heeft uitgebracht correct 
door de elektronische stembus is opgeslagen en zo dit niet het geval is, zijn stem te 
annuleren en er een nieuwe uit te brengen, en een verhoogde controlebevoegdheid aan 
de deskundigen.  
                                                 
107 Cfr.: http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=12420&LANG=nl. 
108 wet van 11 maart 2003 houdende controle van de geautomatiseerde stemming B.G. 28 maart 2003. 
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Verslag van het Parlement 
In 2000 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een evaluatieverslag over de 
geautomatiseerde stemming en de telsystemen opgemaakt.109 
Het verslag somt de voornaamste positieve aspecten en waarborgen van het 
geautomatiseerde systeem op: het einde van de manuele telling, de snelheid waarmee 
de resultaten worden bekendgemaakt, de vereenvoudiging en modernisering van de 
stemprocedure, enz. 
De voornaamste kritiek betreft het gebrek aan betrouwbaarheid, ondanks de bestaande 
controlemechanismen die zijn ingevoerd om het vertrouwen van de kiezer in het 
systeem te winnen. De voornaamste bekommernis van de minister van Binnenlandse 
Zaken was het gebrek aan transparantie naar de kiezer toe. Zijn/haar stem was immers 
op onzichtbare floppy disks en magnetische kaarten opgeslagen in onzichtbare 
magnetische velden.  
Daarover ondervraagd antwoordden de deskundigen dat elektronische stemsystemen 
beslist niet minder betrouwbaar waren dan de traditionele manier van stemmen. Ze 
voerden aan dat er geen absolute waarborg voor de veiligheid van een systeem kan 
worden geboden. Fraude kan nooit worden uitgesloten, ook niet met een traditioneel 
kiessysteem. De deskundigen komen tot het besluit dat een geautomatiseerd 
stemsysteem minstens even betrouwbaar moet zijn als een traditioneel stemsysteem. 
In 2001 heeft ook de Senaat een evaluatierapport opgemaakt.110 In dit verslag doet de 
Senaat een aantal aanbevelingen waarvan de voornaamste de volgende zijn: 

• De Commissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden 
vraagt de afschaffing van de geautomatiseerde stemming;  

• Om computergestuurd stemmen transparanter en betrouwbaarder te maken, 
stelt de Senaat een ticketsysteem en een systeem van optische lezing voor; 

• De Senaat onderstreept ook de nood aan sensibliseringscampagnes.  
 
Rechtsmacht : “Arbitragehof” 
Het Arbitragehof111 is het Belgische hof dat uitspraak doet inzake schendingen van 
het gelijkheidsbeginsel en het niet-discriminatiebeginsel. In juni 2000 werd een klacht 
ingediend wegens discriminatie tussen kiezers die op een traditionele manier kunnen 
stemmen (en wiens stemmen door lukraak aangeduide neutrale burgers worden 
geteld) en kiezers die elektronisch moesten stemmen (en wiens stemmen door een 
anoniem, virtueel systeem worden geteld dat niet door de kiezer kan worden 
gecontroleerd). De zaak werd jammer genoeg om procedureredenen verworpen, 
zonder dat het Hof er uitspraak kon over doen.  
In 2003 moest het “Arbitragehof” twee andere klachten behandelen112. Deze klachten 
hebben geleid tot kleine wetswijzigingen inzake de organisatie van geautomatiseerde 
                                                 
109 Evaluatie van de geautomatiseerde stem- en stemopnemingssystemen, Parl. St. Kamer 1999-2000, 
nr. 0834/001. 
110 Evaluatie van de toepassing van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde 
stemming, Parl. St. Senaat 2000-2001, nr. 2-553/1. 
111 www.arbitrage.be. 
112 Arbitragehof nr. 30/2003 of 26 februari 2003 en Arbitragehof nr. 73/2003 van 26 mei 2003. 
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stemming, die het systeem echter niet grondig gewijzigd hebben.  
 
Rechtsmacht: “Raad van State” 
De Raad van State113 biedt alle natuurlijke en rechtspersonen de mogelijkheid om 
beroep aan te tekenen tegen onregelmatige administratieve handelingen. De Raad van 
State fungeert tevens als “rechter in cassatie” bij beroep tegen uitspraken van lagere 
administratieve rechtbanken.114  
Onlangs nog werd bij de “Raad van State” een verzoek ingediend om de geldigheid 
van de gemeenteraadsverkiezingen in Elsene te annuleren115 op basis van de niet-
naleving van de door de wet bepaalde procedure. Dit vonnis toont aan dat de door de 
wetgeving voorziene veiligheidsmaatregelen tot waarborg van de transparantie van 
het stemproces een fundamentele rol spelen in de legitimiteit van het proces. Na de 
argumenten van de klagers en de uitleg van de voorzitter van het kantonbureau inzake 
de praktische toepassing van de door de wet bepaalde verplichtingen te hebben 
gehoord, was het Hof van oordeel dat de procedure niet was geschonden en heeft het 
de verkiezingen gevalideerd.  
 
Deskundigenverslag 
Bij elke verkiezing heeft het college van deskundigen verslag uitgebracht over haar 
bevindingen en een aantal aanbevelingen gedaan. Hieronder vindt u de voornaamste 
aanbevelingen uit vorige verslagen en de voornaamste aanbevelingen uit het laatste 
verslag uit 2004, vooral met betrekking tot het elektronisch stemmen.  
 
Aanbevelingen uit vorige verslagen: 

• Gebruiksvriendelijkheid. Het systeem zou gebruiksvriendelijker kunnen zijn. 
Een dubbele bevestiging kan een ongewilde bevestiging van de stem 
vermijden, kiezers zouden opnieuw moeten kunnen stemmen zonder een 
nieuwe magnetische kaart te moeten vragen, bredere schermen, enz.; 

• Technische verbeteringen. De computers kunnen niet meer dan een handeling 
tegelijk aan. Daardoor loopt de stemcomputer vast wanneer een magnetische 
kaart wordt geïnitialiseerd terwijl een andere kaart met daarop een stem in de 
computer wordt ingebracht. De stemcomputers zouden ook moeten worden 
beveiligd tegen een stroomuitval (noodvoorziening); 

• Transparantie en verifieerbaarheid voor de kiezers. Kiezers zouden de op de 
magnetische kaart opgeslagen stem moeten kunnen controleren. Deze 
aanbeveling heeft tot een wetswijziging geleid. Nu kan de kiezer zijn 
uitgebrachte stem visualiseren door het invoeren van de magnetische kaart in 
de stemcomputer. De broncode moet bovendien worden vrijgegeven opdat 
iedereen het kiessysteem zou kunnen controleren. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken gaf na de verkiezing van 13 juni 1999 de broncode vrij. 
Een ander probleem is dat de kiezers, nadat de magnetische kaart in de 
stemcomputer was ingevoerd, niet kunnen controleren of de inhoud van de 

                                                 
113 www.raadvst-consetat.be. 
114 http://www.raadvst-consetat.be/En/home_en.htm. 
115 R. v. St. nr. 167.711 van 12 februari 2007. 
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kaart met de inhoud in het geheugen van de stemcomputer (de floppy disk) 
overeenkomt. Daarom menen deskundigen dat het aangewezen is om andere 
bedrijven toe te laten telsoftware te ontwikkelen om een hertelling met andere 
software mogelijk te maken; 

• Onafhankelijkheid. De audit heeft aangetoond dat het ministerie van 
Binnenlandse Zaken volledig afhankelijk is van de leveranciers van de 
stemsystemen. Daarom raden de deskundigen de minister aan om zijn eigen 
departement met gespecialiseerde computeringenieurs op te richten;  

• Procedure. De deskundigen dringen erop aan dat een strikte procedure wordt 
ontwikkeld voor last-minute wijzingen van de software. Dergelijke 
wijzigingen moeten tot het absoluut noodzakelijke worden beperkt en enkel 
worden toegelaten na het volgen van een transparante procedure; 

• Externe audit. De deskundigen onderstrepen de noodzaak van hun 
onafhankelijke en externe audit. Een onafhankelijke audit van een verkiezing 
is een basisvoorwaarde voor democratische verkiezingen.  

 
Aanbevelingen uit het verslag van 2004 

• De betrouwbaarheid en compatibiliteit van het stemsysteem. De deskundigen 
onderstrepen het belang van een grondige analyse van de stemsystemen 
vooraleer er wijzigingen aan de software of de hardware worden doorgevoerd. 
Deze analyse moet de compatibiliteit tussen de verschillende stemsystemen en 
de wetten die van toepassing zijn onderzoeken;  

• Informatie naar het publiek en de media toe. Enkele dagen voor de 
verkiezingen heeft het college van deskundigen in de media heel wat 
misvattingen en onjuistheden over elektronisch stemmen gelezen. Daarom is 
het belangrijk dat de regering zelf correcte informatie over elektronisch 
stemmen aan publiek en media verstrekt. 

• Verdeling van de broncode. Onmiddellijk na de verkiezingen wordt de 
broncode op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
gepubliceerd. De commentaren in bepaalde delen van de broncode zijn gewist. 
De deskundigen wijzen erop dat commentaren en opmerkingen, die belangrijk 
zijn voor een goed begrip van de werking van de broncode, niet mogen 
worden weggelaten. Dit is cruciaal voor de transparantie van de broncode. 

 6.2.5  Wetsvoorstel stemming op afstand 
Inleiding 
Het wetsvoorstel van 20 april 2000 (2-410/1) was bedoeld om de wet inzake 
geautomatiseerde stemming te wijzigen om de stemming op afstand mogelijk te 
maken. Zoals reeds aangegeven werd dit voorstel nooit goedgekeurd omdat de kamers 
ontbonden waren.116 Op 9 september 2003 heeft één van beide indieners hetzelfde 
voorstel (3-205/1) opnieuw ingediend. De inhoud van dit tweede voorstel was 
nagenoeg dezelfde als die van het eerste voorstel.  
Dit wetsvoorstel wil de kiezer in staat stellen zijn stem via het internet uit te brengen. 
                                                 
116 http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=12420&LANG=nl. 
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De indieners gaan ervan uit dat stemmen via het internet een manier is om de 
belangstelling van de burger voor de politiek te herstellen.  
Het voorstel behandelt de voordelen maar ook de mogelijke problemen die bij een 
stemming via het internet kunnen opduiken.   
 
Voordelen 

• Het uitbrengen van de stem vergemakkelijken en het aantal kiezers doen 
stijgen. In België is stemmen verplicht. Toch bracht bij de verkiezingen van 
1999, 9.4% van de kiezers hun stem niet uit. Het internet zou voor de burger 
een bijkomend middel zijn om zijn stemplicht te vervullen en zou zo dus de 
participatie van de burger vergemakkelijken.  

• Kiezers met een beperkte mobiliteit de kans geven om te stemmen. Mensen met 
een beperkte mobiliteit (die gehospitaliseerd zijn of een handicap hebben) 
krijgen de mogelijkheid om via het internet te stemmen en worden niet langer 
gediscrimineerd omdat ze niet in staat zijn zich naar het stembureau te 
begeven; 

• Kiezers die in het buitenland wonen de kans geven om te stemmen. Burgers die 
momenteel in het buitenland verblijven moeten formaliteiten vervullen die 
heel wat tijd in beslag nemen en die nogal duur zijn. Men zou hun echter de 
mogelijkheid kunnen bieden om rechtstreeks via een PC naar keuze, of via een 
PC in een consulaat of ambassade te stemmen. Op die manier zouden ze 
makkelijker en goedkoper hun stem kunnen uitbrengen; 

• Vlotte verwerking van de resultaten. De voordelen zijn dezelfde als voor de 
geautomatiseerde stemming; 

• Het gebruik van het internet ontwikkelen. De verdere ontwikkeling van het 
internet in België zou een nationale prioriteit moeten zijn rekening houdend 
met de belangen die op het spel staan voor de economie en de 
werkgelegenheid. De mogelijkheid om via elektronische post te stemmen is 
een van de signalen die dit doel dichterbij kunnen brengen.  

 
Potentiële problemen 
Artikel 62 van de Belgische Grondwet bepaalt dat de stemming verplicht en geheim is 
en dat zij in de gemeente (artikel 62 van de Belgische Grondwet) plaatsheeft. 
Stemming op afstand kan twee soorten problemen doen rijzen: 

• De stemming moet plaatshebben in de gemeente waar de kiezer op de 
kiezerslijsten is ingeschreven. Zoals reeds gezegd wordt dit door het kiesrecht 
(artikel 4 kiesrecht) en de Grondwet voorgeschreven. Het voorstel wil daar een 
uitzondering in opnemen waardoor de kiezer zijn stem via een PC kan 
uitbrengen, ongeacht de geografische positie van de kiezer; 

• De stemming is geheim. De indieners gaan ervan uit dat het geheim en de 
eventuele druk en intimidatie in deze tijd geen probleem meer zijn, Belgische 
burgers aanvaarden immers over het algemeen het principe van de vrije 
stemming, ook binnen de familie. Bovendien, voeren de indieners aan, 
vereisen heel wat democratische landen geen absolute geheimhouding bij het 
uitbrengen van de stem, in landen zoals Frankrijk of Spanje bijvoorbeeld, waar 
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stemming per brief mogelijk is. 
 
Technische aspecten 
Op technisch vlak moet er met volgende zaken rekening worden gehouden: 

• De stemming is pas geldig als de technologie veilig en betrouwbaar is en 
wanneer de gegevens (van de stemming) kunnen worden gecontroleerd; 

• Ten tweede moet de stemming democratisch verlopen. Dit betekent dat indien 
een bepaalde kiezer een stem uitbrengt, het systeem zeker moet zijn dat het 
wel degelijk die bepaalde kiezer is die z’n stem heeft uitgebracht en dat hij 
niet meer dan een keer heeft gestemd. Dit kan door het gebruik van een 
elektronische handtekening. In België wordt dit door de wet van 20 oktober 
2000 en de wet van 19 juli 2001 geregeld; 

• De stemming moet ook confidentieel zijn. De technologie moet erover waken 
dat het onmogelijk is om het systeem te hacken;  

• Tenslotte moet het mogelijk zijn om de stemming te controleren. Zo is het 
bijvoorbeeld noodzakelijk om te checken of het aantal uitgebrachte stemmen 
met het aantal kiezers overeenkomt.  

Praktisch gezien suggereert het voorstel om elke kiezer een individuele toegangscode 
te geven, die hij op dezelfde manier zou ontvangen als hij z’n geheime bankcodes 
ontvangt, waardoor elektronische identificatie mogelijk wordt. Via deze toegangscode 
zou de kiezer dan automatisch toegang tot de kandidatenlijst krijgen. Na de stemming 
maakt de kiezer zijn stem elektronisch over. Aangezien de stemming geheim moet 
zijn, dienen zijn naam en zijn stem in codevorm weergegeven te worden. De naam 
van de kiezer en zijn stem worden naar twee verschillende elektronische stembussen 
gestuurd. Via dit systeem zou de technologie voor de elektronische handtekening 
kunnen worden gebruikt. 
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 6.3  Nederland 117 
Het Nederlandse Parlement bestaat uit twee kamers en staat bekend als de Staten 
Generaal. De Eerste Kamer, of de Senaat, telt 75 verkozenen die rechtstreeks door de 
12 Provinciale Staten worden aangewezen. De Tweede Kamer der Staten Generaal, 
kortweg Tweede Kamer, bestaat uit 150 leden die volgens het principe van evenredige 
vertegenwoordiging voor vier jaar rechtstreeks worden verkozen in één enkel 
nationaal kiesdistrict zonder kiesdrempel. Na de invoering ervan in 1917 zijn er kleine 
wijzigingen aan aangebracht.118  
De organisatie van het verkiezingssysteem is gedecentraliseerd waardoor lokale 
besturen heel wat bevoegdheden krijgen om de verkiezingen in hun gemeente te 
organiseren. De door de wet toegelaten experimenten bij stemprocessen versterken 
deze diversiteit nog.  
Elektronisch stemmen werd begin de jaren 90 ingevoerd en ruim 90 procent van het 
electoraat maakt er gebruik van. In 1999 heeft de Nederlandse Minister van 
Grootstedenbeleid en Integratie een project “Stemmen op afstand” gelanceerd. Dit 
project onderzoekt of verkiezingen toegankelijker kunnen worden gemaakt door 
toepassing van moderne informatie- en communicatietechnologie. Doel van dit 
project is de verkiezingen te moderniseren en ze aantrekkelijker te maken, de 
drempels die stemmen in de weg te staan te verlagen en de betrokkenheid van de 
burgers bij het democratische proces te versterken.119 
Elektronische stemmachines, met als voornaamste leverancier in Nederland Nedap 
(net zoals in Ierland) werden in 1998 zonder controverse ingevoerd. Sindsdien worden 
ze bij lokale en nationale verkiezingen intensief gebruikt. Aangezien de digitale 
stemmachines (systemen van de vorige generatie met amper software) in Nederland 
sinds begin van de jaren 90 in gebruik zijn, gaat de Nederlandse burger vlot met de 
stemtechnologie om. Daarom ook waren de veiligheid en de betrouwbaarheid van de 
nieuwe generatie machines nooit een issue op het ogenblik van de invoering ervan, 
evenmin als de goedkeuring door andere regeringen in de late jaren 90.  
Het Nederlandse Parlement is momenteel bezig met een experiment voor het 
internetstemmen. Men gaat ervan uit dat zo’n systeem de kiezersopkomst zal 
verhogen aangezien stemmen op vandaag voor nogal wat beslommeringen zorgt. 
Nederlandse kiezers moeten immers vrij nemen om te gaan stemmen, omdat 
stembureaus enkel één dag tijdens de werkweek open zijn tussen 8 uur in de 
voormiddag en 8 uur ‘s avonds. Bovendien moeten ze op een bepaalde plaats vlakbij 
hun woonplaats gaan stemmen, wat soms ver van hun werkplek is.120 
In 2003 begon in de Tweede Kamer in het Nederlandse Parlement een discussie over 
een voorstel voor een experiment in 2004, waarbij Nederlanders in het buitenland het 
internet mochten gebruiken om hun stem bij de Europese parlementenverkiezingen uit 
te brengen. Dit voorstel heeft al onmiddellijk tot controverse geleid waarbij 
                                                 
117 Dit hoofdstuk is een update van Van Oudenhove, B., Schlichting K., Siebald S., Tucholke U., Lévy 
S., Wettelijkee E., Laigneau A., Forsgren O., Ohlin T., Wettelijke issues of cybervoting, for the 
European project “CYBERVOTE”, juni 2001. De originele versie staat online op: 
http://www.eucybervote.org/reports.html, laatste toegang 29 maart 2007. 
118 OVSE, ODHRE, Nederland Parlamentary elections, Elections assessment report, 22 november 2006 
119 De evolutie van het Nederlandse “Stemming op afstand” project kan worden gevolgd op 
www.minbzk.nl  
120 Kiniry, J., Electronisch en internet stemmen in Nederland, juni 2004, on line beschikbaar op: 
http://secure.ucd.ie/~kiniry/papers/NL_Voting.html 
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tegenstanders voor de veiligheid van het systeem waarschuwden.121 
Bijgevolg werd bij de Europese verkiezingen in juni 2004 “afstandstemmen” voor 
expats via het internet of via telefoon toegestaan, maar enkel na uitdrukkelijke 
registratie.122 Het belangrijkste obstakel, nl. het voorschrift van de kieswet om de 
stem in een stembureau uit te brengen, kon worden omzeild doordat deze wet 
bijkomende regels had bepaald die het stemmen zonder stembiljet mogelijk maakten. 
De Experimentwet Kiezen op Afstand trad in december 2003 in werking. Daarin zijn 
tussentijdse regels bepaald voor experimenten met een aantal voorzieningen die de 
kiezers de mogelijkheid bieden binnen hun gemeente of verblijfplaats in een 
stembureau naar keuze te gaan stemmen, of waardoor kiezers in het buitenland hun 
stem kunnen uitbrengen “met behulp van informatie- en communicatietechnologie, op 
een andere manier dan per brief”. De wet is van voorlopige aard en verstrijkt op 1 
januari 2008. Er wordt aangenomen dat hij door een “permanente” wet zal worden 
vervangen.123 

 6.3.1  Kiessysteem 
De Nederlandse grondwet hanteert de principes van het algemeen en gelijk stemrecht. 
Overeenkomstig artikel 59 van de Grondwet worden alle aangelegenheden die met het 
kiesrecht en de verkiezingen in het algemeen te maken hebben, bij wet geregeld. 
De huidige verkiezingswet is in 1989 goedgekeurd, grondig herzien en in 1998 en 
2005 geamendeerd. Hij regelt de Nederlandse verkiezingen op alle niveaus. Toch dekt 
hij niet alle aspecten van het verkiezingsproces. De wet regelt in detail het stemmen 
via stembiljet maar houdt geen rekening met andere stemmethodes. Zoals gezegd 
voorziet de Experimentwet Kiezen op Afstand uit 2003 in regels voor experimenten 
waarbij kiezers de mogelijkheid hebben om binnen hun gemeente of verblijfplaats in 
een stembureau naar keuze te gaan stemmen en waardoor kiezers in het buitenland 
hun stem via het internet, telefoon of de post kunnen uitbrengen.  
Beide wetten worden aangevuld met bijkomende wetgeving. Elektronisch stemmen 
via machines wordt door het Besluit van 19 oktober 1989 houdende vaststelling van 
nieuwe voorschriften ter uitvoering van de kieswet geregeld. Naast het elektronisch 
stemmen regelt het Besluit een aantal kleinere aspecten van het stemmen met een 
stembiljet die niet door de Kieswet zijn geregeld. 124  
De Leden van de Eerste Kamer worden rechtstreeks verkozen volgens het principe 
van de evenredige vertegenwoordiging zonder kiesdrempel. Nederland telt 19 
kieskringen. De Provinciale Staten kunnen deze electorale kieskringen in meer 
electorale kieskringen opdelen voor een verkiezing van hun leden. Voor de 
gemeenteraadsverkiezingen zal elke gemeente een enkele kieskring vormen (Afdeling 
E1 van de Kieswet), die in kiesdistricten kunnen worden ingedeeld. Een stembureau 
bedient maximaal 2000 kiezers. Het gaat hier om een puur technische opdeling – 
Nederland hanteert het principe van de evenredige vertegenwoordiging en geen stelsel 
van één verkozene per district. Voor de volledige entiteit, in verhouding tot de 
                                                 
121 Communiqué, EDABC, Dutch and Spanish parlementen discussing e-voting, 20 juni 2003, 
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/1428/343 
122 Kiniry, J., Electronic and internet Voting in Nederland, juni 2004, on line beschikbaar op: 
http://secure.ucd.ie/~kiniry/papers/NL_Voting.html 
123 OVSE/ODIHR Election Assesment Mission report on Nederland, parlementsverkiezingen, 22 
november 2006, Warschau, 12 maart 2007. 
124 OVSE/ODIHR Election Assesment Mission report on Nederland, parlementsverkiezingen, 22 
november 2006, Warschau, 12 maart 2007. 
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uitgebrachte stemmen voor een kandidaat of een partij op basis van de quotamethode, 
met toewijzing van mogelijke restzetels via de methode d’Hondt. Enkel die lijsten die 
minstens evenveel stemmen hebben gekregen als de waarde van de kiesquota komen 
in aanmerking voor de toewijzing van zetels. 125 
Het kiessysteem wordt door een sterk meerderheidselement gekenmerkt aangezien 
elke kiezer voor een bepaalde kandidaat stemt. Het is via de kandidaat naar keuze dat 
een stem aan een respectieve kandidaat of partij wordt toegekend. De keuze van de 
kiezer kan het dus halen van het beleid van een politieke partij dat door de volgorde 
van de namen op de respectieve kandidatenlijsten wordt weerspiegeld. Een kandidaat 
met minstens 25 procent van de kiesdeler is automatisch verkozen, ongeacht zijn of 
haar plaats op de lijst. 126 
De leden van de kiesraad worden door het hoofd van de betroffen gemeente 
aangesteld. Telkens er verkiezingen worden gehouden, wordt een hoofdstembureau 
aangeduid om de resultaten van de verschillende stembureaus op te tellen. Bij de 
provinciale verkiezingen bevindt het hoofdstembureau zich in de provinciehoofdstad. 
Bij nationale verkiezingen zijn die in de provinciehoofdsteden en een aantal andere 
grotere steden gevestigd.127 

 6.3.2  Traditionele stemprocedure 
De volgende analyse is gebaseerd op het Nederlandse kiesrecht en op het eindrapport 
“Definitiestudie Kiezen op Afstand” van het Expertisecentrum. De verschillende 
stappen in de stemprocedure staan erin beschreven en de vereisten van de 
Nederlandse kieswetgeving worden onderzocht. De traditionele Nederlandse 
stemprocedure is gebaseerd op stemming in een stembureau met een stembiljet. 
Stemmen is in Nederland niet verplicht.  

 6.3.2.1  Kiesplaats 
De kiezer moet zijn stem in een aangewezen stembureau uitbrengen, dat zich in de 
gemeente waar de kiezer is ingeschreven bevindt (artikel J3 en J5 kiesrecht). Kiezers 
die niet in hun lokaal stembureau aanwezig kunnen zijn mogen elders gaan stemmen. 
Daartoe moeten ze bij de burgemeester een kiezersidentiteitskaart aanvragen waarmee 
ze eender waar in het gebied waarvoor de verkiezing wordt gehouden kunnen gaan 
stemmen.128 

De wet bepaalt ook dat er zoveel mogelijk stembureaus zo moeten zijn gelegen en 
ingericht dat ze het de personen met een beperkte mobiliteit mogelijk maken hun stem 
uit te brengen (artikel J4/2 kiesrecht). 

 6.3.2.2  Opening en sluiting van de verkiezing 
Te gepasten tijde voor het begin van de verkiezing wordt de stembus gesloten, nadat 
                                                 
125 OVSE/ODIHR Election Assesment Mission report on Nederland, parlementsverkiezingen, 22 
november 2006, Warschau, 12 maart 2007. 
126 OVSE/ODIHR Election Assesment Mission report on Nederland, parlementsverkiezingen, 22 
november 2006, Warschau, 12 maart 2007. 
127 http://www.kiesraad.nl/uk/collectie_homepage/preventing 
128 Kiesraad, Verkiezingen in Nederland, 
http://www.kiesraad.nl/uk/collectie_homepage/elections_in_the 
128 http://www.kiesraad.nl/uk/collectie_homepage/preventing 
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duidelijk is verklaard dat de bus leeg is (artikel J18/2 kiesrecht). Voor de verkiezing 
wordt het aantal stembiljetten bepaald (artikel J23 kiesrecht). De voorzitter van het 
stembureau heeft de sleutel van de stembus, die hij bij het begin van de verkiezing 
opent.  
Het kiesrecht bepaalt (artikel J 12 kiesrecht) dat gedurende de volledige duur van de 
verkiezing, de voorzitter en twee leden in het stembureau aanwezig moeten zijn. De 
voorzitter kan mogelijk verplicht zijn, in geval van verstoring van het kiesproces, de 
stembus tijdelijk te sluiten.  
Na het beëindigen van de verkiezing mogen geen nieuwe kiezers het stembureau nog 
binnen. Enkel die kiezers die zich op dat ogenblik nog in het stembureau bevinden, 
mogen hun stem nog uitbrengen (artikel J 30 kiesrecht). Daarna sluit de voorzitter de 
stembus. 

 6.3.2.3  Authentificatie kiezers 
De registratie van de kiezers gebeurt in Nederland automatisch. Registratie als kiezer 
is over het algemeen permanent en gebeurt via het computergestuurde 
bevolkingsregister, of GBA.129 Dit register is om redenen van bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer niet publiek. Dit gesloten systeem vermijdt manipulatie van 
de kiesrechten of enige andere drempel om als kiezer te worden geregistreerd. De 
gemeente stuurt minstens twee weken voor de dag van de verkiezing elke persoon die 
op de rol staat een oproepingskaart. Zo kan een kiezer te weten komen dat hij niet is 
geregistreerd, waarna hij snel moet handelen om de kaart nog tijdig te krijgen.130 
Aangezien een kiezer enkel mag stemmen bij een verkiezing waaraan hij mag 
deelnemen, moet de persoon die zich in het stembureau aanbiedt met een zekere graad 
van betrouwbaarheid kunnen worden geïdentificeerd. 
De kiezer biedt zich in het stembureau aan met zijn oproepingskaart (artikel J 24 
kiesrecht), die hij minstens twee weken voor de verkiezingen heeft ontvangen (artikel 
J 7 kiesrecht). Op deze kaart staat o.a. tot welke verkiezingen de kiezer toegang heeft. 
De kiezer overhandigt de voorzitter zijn oproepingskaart (artikel J 24/1 kiesrecht). De 
verkiezingsoverheid stelt dan de overeenkomst tussen de informatie op de 
oproepingsbrief en de inhoud van het kiezersregister vast. In dit register staat de 
identiteit van alle kiezers die voor een bepaald stembureau in aanmerking komen. 
Vervolgens noteert hij dat de kiezer zijn oproepingskaart heeft overhandigd. 
Opvallend is dat het Nederlandse kiesrecht geen eenduidige identificatie van de kiezer 
vereist. Als argument wordt aangevoerd dat dit niet noodzakelijk is gelet op het 
beperkte aantal kiezers per stembureau (1500 à 2000) en het feit dat er in het 
kiezersregister een aantal biometrische factoren zijn opgenomen (geslacht, 
nationaliteit, leeftijd), die door de leden van het stembureau moeten worden 
beoordeeld. 
Het kiesrecht bepaalt echter dat de voorzitter de kiezer mag vragen zich te 
identificeren (artikel J 24 kiesrecht). De wet bepaalt echter niet hoe die identificatie 
moet gebeuren. 
                                                 
129 ibid. 
130 ibid. 
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 6.3.2.4  Publicatie van de stemprocedure 
De kiezer moet weten hoe hij zijn stem moet uit brengen om zijn stemrecht niet te 
verliezen als gevolg van vormfouten. De leden van het stembureau informeren de 
kiezer welke procedure moet worden gevolgd en ze vergewissen zich ervan dat de 
kiezer dat heeft begrepen. 
Een kopij met de wettelijke bepalingen inzake verkiezingen moet in het stembureau 
aanwezig zijn (artikel J17/2 kiesrecht). In elk stemhokje ligt een handleiding voor de 
kiezers. Een beschikking van de Minister voorziet in een model (artikel J16/3 
kiesrecht). 

 6.3.2.5  Het uitbrengen van de stem 
Artikel 53 van de Grondwet bepaalt dat de verkiezingen bij geheime stemming 
worden georganiseerd. Het stembureau moet zo zijn georganiseerd dat de geheime 
stemming wordt gewaarborgd (artikel J 15 kiesrecht). In het stembureau zijn een of 
meer stemhokjes (artikel J16/1 kiesrecht) aanwezig. 
De kiezer ontvangt de stembrief en gaat naar stemhokje waar hij z’n stem uitbrengt. 
Dat doet hij door het witte bolletje naast de kandidaat van zijn keuze rood te kleuren 
(artikel J26/1 kiesrecht). Andere aantekeningen op het biljet dan de aantekening naast 
de kandidaat zijn niet toegelaten. Indien een kiezer een fout maakt bij het invullen van 
de stembrief, moet hij die terug naar de voorzitter brengen. Deze laatste zal hem dan 
één keer, op zijn verzoek, een nieuwe stembrief geven. De voorzitter zal dan het 
teruggeven biljet onmiddellijk ongeldig maken (artikel J27 kiesrecht). 
Soms is het niet mogelijk een bepaald biljet aan een identificeerbare kiezer te 
koppelen (artikel N7 kiesrecht). Gehandicapte kiezers die hulp nodig hebben mogen 
worden vergezeld (artikel J28 kiesrecht). 
De tafel waaraan de leden van het stembureau zitten moet zo worden geplaatst, dat de 
kiezers hun handelingen kunnen zien (artikel J16/4 kiesrecht). Binnen het stembureau 
wordt geen activiteit toegelaten die de kiezers kan beïnvloeden (artikel J36 kiesrecht). 
In het stembureau is geen politieke propaganda toegelaten (artikel J35 en J36 
kiesrecht). De leden van het stembureau mogen tijdens de uitvoering van hun taak hun 
politieke voorkeur niet kenbaar maken (artikel J14 kiesrecht). 
De voorzitter ziet erop toe dat de openbare orde tijdens de verkiezing wordt 
gerespecteerd en dat politieke affiches worden verboden (artikel J37 kiesrecht). De 
kiezer moet zijn keuze kunnen verbeteren, vooraleer hij zijn keuze aan het 
verkiezingsorgaan overhandigt. Artikel J27 bepaalt dat de kiezer een keer de 
mogelijkheid heeft een nieuw biljet te ontvangen. De voorzitter maakt het oude biljet 
onmiddellijk ongeldig. 
Het kiesrecht bepaalt dat een waarnemer tijdens de volledige duur van de verkiezing 
in het stembureau aanwezig mag zijn (artikel J39 kiesrecht). De kiezers mogen 
mondeling bezwaar aantekenen indien ze menen dat het kiesproces niet in 
overeenstemming met de verkiezingsregelgeving is verlopen (artikel J35/2 kiesrecht). 
De voorzitter noteert het aantal uitgebrachte stembiljetten. 

 6.3.2.6  Overdracht van het biljet aan het 
verkiezingsorgaan 

Nadat de kiezer zijn stem heeft uitgebracht, wordt zijn stem aan het verkiezingsorgaan 
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overgemaakt en de verbinding tussen kiezer en stem is verbroken. Voor de kiezer het 
stemhokje verlaat wordt het biljet geplooid (artikel J26/2 kiesrecht). Het 
verkiezingsorgaan in het stembureau ziet erop toe dat de kiezer het biljet in de 
stembus steekt (artikel J26/3 kiesrecht). Op het kiezersregister wordt aangegeven dat 
een kiezer zijn stem correct heeft uitgebracht. 

 6.3.2.7  Telling van de biljetten 
Aan het einde van de verkiezingsdag tellen de stemopnemers de stemmen en maken 
ze een verslag op met daarin het resultaat en een relaas van hoe de dag is verlopen. De 
oproepingskaarten, kiezerpasjes, autorisatiecertificaten en uittreksels van de kiesrol 
worden na de stemming in pakken verzegeld.  
Na afloop van de verkiezing informeert het stembureau de aanwezig kiezers over: 

• Het aantal kiezers dat zich in het stembureau heeft aangeboden; 

• Het aantal uitgedeelde biljetten; 

• Het aantal kiezers dat geweigerd heeft het biljet in de stembus te steken; 

• Het aantal teruggeven en ongeldige gemaakte biljetten; 

• Het aantal niet gebruikte biljetten. 
Het kiezersregister, de niet gebruikte biljetten, de teruggeven en ongeldige gemaakte 
biljetten en de stembrieven worden samen verzegeld (artikel N1 en N2 kiesrecht). 
Daarna opent de voorzitter van het stembureau de stembus en de biljetten worden 
eruit gehaald. De voorzitter ziet erop toe dat alle biljetten worden verwijderd (artikel 
N3 kiesrecht). De biljetten worden manueel geteld en dat aantal wordt met het aantal 
kiezers dat aan de verkiezing deelnam vergeleken (artikel N4 kiesrecht). 
De leden van het stembureau controleren vervolgens of de biljetten geldig zijn (artikel 
7-N8 kiesrecht). De voorzitter dient de aanwezige kiezers te informeren over de reden 
van ongeldigheid. De aanwezige kiezers mogen het betroffen biljet zien en mondeling 
bezwaar aantekenen. De ongeldige stemmen worden samen in een pak verzegeld en 
de naam van de gemeente en het kiesdistrict, en het aantal biljetten in het pak worden 
genoteerd (artikel N9/2 kiesrecht). 
Indien een biljet ongeldig is, wordt dit geregistreerd en de stem wordt niet meegeteld. 
Indien een biljet geldig is, wordt de stem onder de overeenkomstige kandidaat 
genoteerd (artikel N6). De geldige stemmen worden samen in een pak verzegeld en de 
naam van de gemeente en het kiesdistrict, en het aantal biljetten in het pak worden 
genoteerd (artikel N9/1 kiesrecht). 
Het totale aantal stemmen per kandidaat en per lijst wordt bepaald. Tenslotte wordt 
een officieel door alle leden van het stembureau ondertekend verslag opgemaakt 
waarin o.a. alle bezwaren staan.  

 6.3.2.8  Verzamelen van de totalen 
Dit gebeurt enkel indien de stemmen voor dezelfde verkiezing op verschillende 
geografische locaties worden uitgebracht (verschillende stembureaus). Er zijn vier 
niveaus: stembureau, gemeente, hoofdstembureau en centraal stembureau. 
De officiële verslagen en de biljetpakken worden op gemeentelijk niveau verzameld. 
Per kandidaat wordt een totaal opgemaakt. Het totaal per kandidaat op gemeentelijk 
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niveau wordt opnieuw in een officieel verslag genoteerd.  
Afhankelijk van het soort verkiezing (gemeentelijk, provinciaal, nationaal, Europees), 
wordt het officiële verslag naar een hoger niveau gestuurd, waar al het voorgaande 
wordt overgedaan. 

 6.3.3  Alternatieve stemprocedure 
Het Nederlandse kiesrecht voorziet in een aantal bijzondere stemprocedures: stemmen 
in stembureau naar keuze, mobiele stembureaus, stemmen bij volmacht, stemmen per 
brief en stemmen zonder stembiljet. In deze paragraaf zullen we het over de 
specifieke bepalingen die op stemmen met elektronische machines van toepassing zijn 
en over de experimenten met stemmen op afstand via telefoon of internet hebben.  

 6.3.3.1  Stemmen in een stembureau naar keuze 
Op verzoek kan de kiezer in een bijzonder stembureau naar keuze stemmen, op 
voorwaarde dat hij in de regio blijft van het orgaan waarvoor de verkiezing is 
georganiseerd (artikel K1 kiesrecht). Het verzoek kan schriftelijk gebeuren, uiterlijk 
14 dagen voor het begin van de verkiezing (artikel K6). De kiezer dient een formulier 
te gebruiken dat hij op de gemeente kan gaan halen.  
Hij ontvangt de verkiezingskaart uiterlijk 5 dagen voor het begin van de verkiezingen. 
De toelating staat op de verkiezingskaart en de kiezer ontvangt een kiezerspas. 
De kiezer kan enkel aan de verkiezing deelnemen met zijn pas (artikel K4 kiesrecht). 
In het kiezersregister wordt het woord “pas” genoteerd (artikel K5 kiesrecht). 
Wanneer de kiezer zich bij het stembureau aanbiedt, dient hij zijn kiezerspas aan de 
voorzitter te overhandigen. In het kiezersregister wordt genoteerd dat de kiezer zich 
heeft aangeboden. 

 6.3.3.2  Mobiele stembureaus 
De kieswet voorziet in de mogelijkheid om zogenaamde “Mobiele stembureaus” te 
installeren (artikel K13 kiesrecht). Deze bureaus, die een aanvulling zijn op de 
gewone stembureaus, zijn er om de personen met een beperkte mobiliteit en senioren, 
voor wie de gewone stembureaus moeilijk bereikbaar zijn, of niet aan hun noden zijn 
aangepast, de mogelijkheid geven te stemmen. Deze mensen dienen een speciale kaart 
aan te vragen (die niet dezelfde is als de kiezerspas voor het stemmen in een 
stembureau naar keuze). 
Tijdens de verkiezingen kan het bureau worden verplaatst. Tijdens het transport wordt 
de stembus gesloten en de voorzitter houdt de sleutel bij. De stembus wordt opnieuw 
geopend in aanwezigheid van de aanwezige kiezers.  

 6.3.3.3  Stemmen bij volmacht 
Kiezers die niet in staat zijn persoonlijk aan de verkiezingen deel te nemen kunnen 
aan een andere kiezer een volmacht geven en op die manier hun stem uitbrengen. De 
kiezer kan een andere kiezer in hetzelfde kiesdistrict de toelating geven zijn 
oproepingskaart te gebruiken en in zijn naam te stemmen. Het toelatingscertificaat 
moet door de kiezer en de gemachtigde worden ondertekend. Een kiezer mag enkel 
twee volmachten tegelijk aanvaarden. 
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De kiezer kan schriftelijk of onderhands een aanvraag doen om bij volmacht te 
stemmen. In het eerste geval moet de volmacht kosteloos worden aangevraagd 
middels een bijzonder formulier. In het tweede dient de stembrief te worden 
ondertekend en overhandigd aan de andere kiezer. Deze kiezer ontvangt een 
volmachtbewijs. De gemachtigde kiezer moet kiesgerechtigd zijn in de regio 
waarvoor de verkiezing wordt gehouden. De naam van de kiezer die een volmacht gaf 
wordt met het woord “volmacht” in het kiezersregister genoteerd (artikel L13). 
Om misbruik tegen te gaan kan de burgemeester de beschikbare toelatingsformulieren 
beperken (artikel L 8, par. 1). Omkopen of mensen onder druk zetten om toelatingen 
aan te vragen zijn ook een overtreding (artikel Z 4, par. 1; de straf bedraagt zes 
maanden gevangenis of een boete categorie 3 (€4500)). Dergelijke praktijken werden 
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 aan het parket bij de burgemeester 
van Oudewater gemeld. Na onderzoek heeft het parket de betroffen persoon vervolgd 
en hem kunnen laten veroordelen. Dit was het enige bekende geval van dat soort 
misbruik in 2002.131 

 6.3.3.4  Stemmen per brief 
Kiezers die in het buitenland wonen, en enkel zij, mogen een verzoek indienen om per 
brief te stemmen bij de parlementen- en Europese verkiezingen, aangezien een 
procedure met mandaten te complex zou worden.  
Tijdens de procedure ter bekrachtiging van de wet heeft de Tweede Kamer erop 
aangedrongen het aantal personen die per brief mogen stemmen uit te breiden. Het 
voorstel was uiteindelijk niet aanvaard na negatief advies van de kiesraad en de VNG. 
Het argument dat stemmen per brief gevoelig is voor fraude (brieven kunnen 
makkelijk worden onderschept) heeft de kiesraad ervan overtuigd een negatief advies 
uit te brengen.  
Kiezers die buiten Nederland verblijven moeten een (schriftelijk) verzoek indienen 
om als kiesgerechtigde kiezer (artikel D3 kiesrecht) te worden geregistreerd. De 
andere kiezers worden automatisch geregistreerd wanneer ze kiesgerechtigd worden 
(artikel D1 kiesrecht). 
Om per brief te kunnen stemmen dienen kiezers die in het buitenland verblijven een 
“stemmen per brief”- certificaat en hun registratie aan te vragen (artikel M3/1 
kiesrecht). De andere kiezers dienen zo’n certificaat (schriftelijk) bij hun gemeente 
aan te vragen. Indien de kiezer aan een van voormelde voorwaarden voldoet, ontvangt 
hij een stembiljet, een omslag, het certificaat en een handleiding. Hij ontvangt geen 
verkiezingskaart.  
De kiezer dient het biljet correct in te vullen. De kiezer moet het biljet vervolgens 
plooien en ervoor zorgen dat de namen van de kandidaten niet zichtbaar zijn. De 
kiezer dient op het certificaat een verklaring te ondertekenen dat hij het biljet 
persoonlijk heeft ingevuld. De kiezer stuurt daarna alles op naar een stembureau, dat 
speciaal is aangeduid om de toegestuurde biljetten te tellen.  
In dat stembureau controleert een eerste lid van het stembureau eerst en vooral of de 
handtekening op het certificaat met dat op het verzoekschrift overeenkomt. Het biljet, 
dat nog steeds is dichtgeplooid, wordt vervolgens aan een ander lid van het 
stembureau overhandigd, die het nog steeds geplooide biljet in de stembus steekt 
(artikel M10 kiesrecht). 
                                                 
131 ibid. 
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 6.3.4  Elektronisch stemmen 

 6.3.4.1  Elektronische stemmachines 
Stemmen zonder stembiljet is enkel toegestaan wanneer er een gecertificeerd systeem 
wordt gebruikt. Tachtig procent van de gemeenten in Nederland gebruikt 
elektronische stemmachines, die op basis van technische tests op vijf modellen van 
hetzelfde type uit de voorraad van de leverancier zijn goedgekeurd. Deze tests zijn 
uitgevoerd door TNO of het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen 
en de uiteindelijke goedkeuring werd door de minister van bestuurlijke vernieuwing 
en koninkrijksrelaties gegeven. 132 
Een systeem wordt pas gecertificeerd als het aan volgende voorwaarden voldoet: 

• De geheimhouding van de stem is gewaarborgd, ook als de kiezer geen keuze 
wenst te maken; 

• Het materiaal van het systeem moet degelijk zijn, het systeem moet 
gebruiksvriendelijk zijn en moet kunnen functioneren zonder het risico van 
storingen of gebrekkige werking; 

• De kandidatenlijst, het nummer van elke lijst en de naam van de politieke 
partij moeten duidelijk aangeduid staan; 

• De kiezer mag niet meer dan een stem kunnen uitbrengen; 

• De kiezer moet de mogelijkheid hebben een fout te corrigeren. 
Het kiesrecht bepaalt dat andere regelgeving bijkomende regels voor het stemmen 
zonder stembiljet kan voorschrijven. Deze regels moeten in overeenstemming met de 
voorschriften uit het kiesrecht inzake traditioneel stemmen met een stembiljet zijn. 
Andere regels staan in de Verkiezingsregelgeving en de Regeling voorwaarden en 
goedkeuring stemmachines uit 1997.  
Wanneer een stemmachine of een stemcomputer worden gebruikt, worden de 
uitgebrachte stemmen elektronisch in het geheugen van de machine of de computer 
opgeslagen. Vervolgens wordt het totale aantal stemmen per kandidaat afgedrukt en 
het resultaat wordt in een officieel verslag genoteerd. De officiële gegevens en het 
“PC-geheugen” worden bij de gemeente verzameld. De geheugens worden met een 
speciaal ontworpen software gelezen en per kandidaat worden de totalen 
samengebracht. Ook het totaal per kandidaat op gemeentelijk vlak wordt in een 
officieel verslag genoteerd.  
Voor de opening van het stembureau om 07.30 uur de dag van de verkiezingen, moet 
de hoofdstemopnemer de stemmachine testen en het groen licht geven voor gebruik. 
Doel van die test is de geheimhouding van de stemming te waarborgen. De 
hoofdstemopnemer laat een testprogramma lopen waaruit moet blijken dat de machine 
de stemmen op een juiste manier registreert. 133  
Wat het tellen van de stemmen betreft, beperkt het gebruik van de elektronische 
machine zich tot het indrukken van een enkele knop, wat betekent dat de openbare 
aard van de telling geen toegevoegde waarde heeft. Het enige wat moet gebeuren is 
een papier dat uit de machine rolt met daarop het resultaat van dat bepaald 
                                                 
132Ibid. 
133 Ibid. 
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stembureau. Wat uiteraard wel kan worden gecontroleerd is of het aantal 
overhandigde oproepingskaarten en toelatingen met het aantal uitgebrachte stemmen 
en uitgedeelde serienummers overeenkomt.134 

 6.3.4.2  Internetstemmen 
In 2003 bood een bijzondere wet kiezers die in het buitenland verblijven de 
mogelijkheid hun stem via telefoon uit te brengen. In 2004 heeft het ministerie van 
Binnenlandse Zaken een experiment met "stemmen op afstand" (via het web en de 
telefoon) voor de Europese verkiezingen van 10 juni 2004 ingevoerd. Deelname was 
enkel bedoeld voor Nederlanders die in het buitenland verbleven. Internetstemmen 
wordt dus erkend als stemmen per brief. Momenteel lopen in Nederland twee 
initiatieven betreffende het stemmen via het web of via de telefoon: internetstemmen 
voor de verkiezingen van het algemeen bestuur waterschap en voor de door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken georganiseerde Europese verkiezingen.  

 6.3.4.2.1  Ministerie van Binnenlandse 
Zaken135 

Voor de Europese parlementenverkiezingen van 10 juni 2004 konden Nederlanders 
die in het buitenland verbleven en die vroeger de mogelijkheid hadden per brief te 
stemmen, hun stem via telefoon of internet uitbrengen. Normaal maken 20 à 30 
duizend mensen van de in totaal 600.000 potentiële deelnemers daar gebruik van. 
Kiezers registreren via de gewone post en kiezen hun eigen toegangscode als 
paswoord. In ruil krijgen ze een stemcode als "login", samen met een lijst kandidaten, 
elk met zijn/haar eigen kandidatencode. In het experiment zaten 1000 verschillende 
lijsten. 
5000 Nederlandse kiezers die in het buitenland wonen brengen hun stem via het 
internet uit. Het systeem maakt deel uit van een ruimer programma “stemmen op 
afstand” dat ook een stemoplossing via telefoon omvat.  

 6.3.4.2.2  Algemeen bestuur waterschap136 
Algemeen bestuur waterschap is een regionaal regeringenorgaan. De leden worden 
via gewone post verkozen maar de kiezersopkomst voor deze verkiezingen is over het 
algemeen nogal laag. In het laatste kwartaal van 2004 kregen 2.2 miljoen burgers de 
kans het bestuur van de ‘waterschappen’ (openbaar bestuur wateroverheid) van 
Rijnland en Dommel via het internet en per brief te verkiezen. Voor beide 
verkiezingen werden 403.279 stemmen uitgebracht, waarvan 280.848 (70%) via de 
post werden ontvangen en 122.431 (30%) via het Rijnland Internet Election System 
(RIES). Andere waterschappen organiseerden in dezelfde periode verkiezingen en 
                                                 
134 Ibid. 
135 Beschrijving van dit experiment komt uit: Security-in-society, Elektronisch stemmen in Nederland, 
beschikbaar op: http://www.sos.cs.ru.nl/research/society/voting/main.html (laatste toegang op 30 maart 
2007). 
136 Beschrijving van dit experiment komt uit: Security-in-society, Elektronisch stemmen in Nederland, 
beschikbaar op: http://www.sos.cs.ru.nl/research/society/voting/main.html (laatste toegang op 30 maart 
2007) en IDABC, s’ werelds grootste internetverkiezing succesvol georganiseerd in Nederland, 28 
maart 2005, beschikbaar op: http://ec.europa.eu/idabc/en/document/4059/341, laatste toegang op april 
11th. 
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hadden een vergelijkbare opkomst. Volgens de organisatoren waren deze 
verkiezingen de grootste die tot hier toe ooit via het internet ter wereld zijn 
georganiseerd. Naast het uitbrengen van hun stemmen via het internet konden alle 
kiezers de telling van hun stemmen in het eindresultaat controleren en de 
verkiezingsresultaten valideren.  
Het systeem dat wordt gebruikt heet RIES en was ontwikkeld door Rijnland in 
samenwerking met het bedrijf Mullpon. Door het intelligente gebruik van hash 
functies is het systeem eenvoudig en redelijk veilig. Terwijl de hashes van alle 
mogelijke functies openbaar zijn, is het onmogelijk om er geldige stemmen van te 
deduceren zonder de vereiste kiezersleutel. Uiteraard mag de relatie tussen kiezer en 
kiezersleutel niet eender waar worden opgeslagen.  
Dankzij het RIES systeem kon meer dan 99% van de gebruikers via het internet 
stemmen zonder dat ze wijzigingen aan hun PC omgeving hoefden te doen. Het 
systeem registreerde een te verwaarlozen aantal klachten van kiezers en alle stemmen 
via internet of per brief werden foutloos verwerkt. Beide waterschappen hebben hun 
tevredenheid over het kiessysteem geuit en verklaarden dat ze de RIES technologie 
als volledig operationeel beschouwden. Alle waterschappen in Nederland zullen voor 
hun verkiezingen van 2008 over het systeem kunnen beschikken. Intussen zou het 
waterschap Rijnland RIES gebruiken voor de herverkiezing die in april 2005 in het 
district Amsterdam moest plaatsvinden. 
RIES, waarvoor internationale patenten zijn aangevraagd, is gebaseerd op het 
zogenaamde DES Virtual Ballot System (DVBS). Het idee achter DVBS is het 
gebruik van een symmetrisch cryptografisch algoritme, i.p.v. public-key algoritmes 
die in de meeste elektronische stemsystemen worden gebruikt. Een klein script 
bestand wordt automatisch op de computer van de kiezer gedownload wanneer hij of 
zij toegang tot openingspagina van de verkiezingen op het internet krijgt. Het script 
zorgt ervoor dat de kiezer geheime codes kan invoeren (die hij via de post heeft 
ontvangen en waarmee hij aan de verkiezingen kan deelnemen) zonder dat deze codes 
aan een ander systeem of een andere partij kunnen worden onthuld, ook niet aan de 
verkiezingsserver. Het script zet vervolgens de keuze van de kiezer om in de juiste 
anonieme cryptografische stem, nl. de huidige ‘DES Virtual Ballot Form’. Tenslotte 
ontvangt de kiezer een bevestiging dat hij z’n stem succesvol heeft uitgebracht.  
Dit systeem kan voor een mix van verschillende kiestechnologieën zoals internet, 
GSM en brief worden gebruikt. 
Na de verkiezing wordt een document met alle ontvangen stemmen gepubliceerd. Dit 
maakt twee belangrijke controles mogelijk: een kiezer kan zijn/haar eigen stem 
controleren, inclusief de overeenkomst met de gekozen kandidaat en eender wie kan 
op basis van dit document en de voor de verkiezingen gepubliceerde referentietabel 
een onafhankelijke berekening van de verkiezingsresultaten maken. Indien uw stem 
slecht is geregistreerd, of helemaal niet, kunt u dat detecteren en wanneer het resultaat 
onjuist is, rekening houdend met de ontvangen stemmen, kunt u ook dat detecteren.  
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 6.4  Frankrijk137 
Frankrijk is een Republiek die uit of 25 regio’s bestaat (inclusief die buiten Europa). 
Een administratief niveau daaronder telt Frankrijk 100 departementen en 36.680 
gemeenten. Frankrijk heeft een gecentraliseerde regering. Toch behouden de regio’s, 
departementen en gemeenten een zekere autonomie, ook al krijgen ze voordelen van 
de centrale overheid.  
In 1998 liet de Raad van State weten dat er geen specifieke wetten op het internet en 
andere netwerken van toepassing waren en dat er ook geen speciale behoefte aan 
wetten is. Het internet wordt immers gewoon als een nieuw medium beschouwd 
waarop de huidige wetgeving van toepassing is. De wet kan echter bepaalde 
wijzigingen ondergaan zoals in het kader van de veiligheid van transacties en de 
snelle evolutie van de standaards bijvoorbeeld. Sinds 1998 werden verschillende 
programma’s ingevoerd om de wetgevende en regelgevende initiatieven van de 
Franse overheid inzake de informatiemaatschappij te ondersteunen.  
Momenteel laat de Franse kieswetgeving het gebruik van elektronische stemmachines 
toe, op voorwaarde dat de absolute geheimhouding en de veiligheid van de stemmen 
kan worden gewaarborgd. Sinds 2004 hebben verschillende gemeenten voor de 
invoering van elektronische stemmachines geopteerd om de kosten voor de 
organisatie van de verkiezingen te beperken. Voor de presidentsverkiezingen van 
2007 werden in zo’n 60 Franse gemeenten stemmachines gebruikt. Bij de vorige e-
voting test n.a.v. de Europese verkiezingen in juni 2004 waren dat er 18. Aangezien 
bepaalde gemeenten de meeste van hun stembureaus met elektronische machines 
hadden uitgerust, werd in heel wat steden maar een beperkt experiment doorgevoerd. 
Bepaalde Franse e-voting experimenten waren wettelijk bindend (zoals in de stad 
Antibes Juan-les-Pins bijvoorbeeld), terwijl andere geen wettelijke waarde hadden. E-
voting is vlot verlopen en er werden geen incidenten of fouten gemeld.  
Internetstemmen krijgt in Frankrijk met een aanzienlijke hindernis af te rekenen, nl. 
het buiten de wet stellen van systemen die stemmen per brief mogelijk maken. 
Aangezien thuisstemmen (of vanaf eender welke plek die geen stembureau is) met 
stemmen per brief wordt gelijkgesteld, dient de Franse wet te worden gewijzigd om 
dat soort stemprocessen mogelijk te maken. Stemmen per brief is sinds 1975 bij de 
verschillende openbare verkiezingen verboden, waardoor de kieswet al moest worden 
gewijzigd vóór het invoeren van internetstemmen. Experimenten werden reeds 
uitgevoerd voor een aantal kleinere verkiezingen waar stemmen per brief is 
toegelaten, weliswaar steeds als een alternatief middel voor andere stemvormen. Door 
de omslachtige procedure hebben echter slechts weinig mensen voor dit alternatief 
gekozen.  
De CNIL, of Franse commissie die op de bescherming van gegevens toeziet, speelt 
een belangrijke rol bij het definiëren van veiligheidsmaatregelen met betrekking tot 
internetstemmen. Dat impliceert meestal de verwerking van persoonsgegevens, wat 
dus een voorafgaande toelating vereist.  
Op 23 mei 2006 heeft de CNIL het debat over internetstemmen heropend aan de hand 
van een document over e-voting dat vooral gaat over de factoren die de ontwikkeling 
                                                 
137 Dit hoofdstuk is een update van Van Oudenhove, B., Schlichting K., Siebald S., Tucholke U., Lévy 
S., Wettelijkee E., Laigneau A., Forsgren O., Ohlin T., Wettelijke issues of cybervoting, for the 
European project “CYBERVOTE”, juni 2001. De originele versie is online beschikbaar op: 
http://www.eucybervote.org/reports.html, laatste toegang 29 maart 2007. 
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ervan bepalen.138 Het begint met een korte analyse over de ervaringen met 
elektronisch stemmen in verschillende landen waarbij een onderscheid werd gemaakt 
tussen die landen die hebben beslist om ermee door te gaan zoals Estland en 
Zwitserland, en andere die ermee zullen stoppen zoals het Verenigd Koninkrijk en 
Spanje. Bedoeling van dit document is om het openbare debat, waar het forum voor 
internetrechten in 2003 voor had gepleit, te openen. 
Na de e-voting operaties tijdens het referendum wordt verwacht dat de Franse 
regering een wet zal voorstellen tot wijziging van de kieswet om het gebruik van 
stemmachines die in een netwerk verbonden zijn en het verificatieproces voor deze 
machines en de controle van de stemoperaties mogelijk te maken. Voormalig eerste 
minister Jean-Pierre Raffarin had de wens geuit om tegen 2009 e-voting op grote 
schaal in te voeren. Hij verwees bovendien naar e-democracy en hij stelde dat “we 
binnen 10 jaar in een internet democratie zouden kunnen leven”. Rafarin 
onderstreepte dat “regionale en lokale experimenten hadden aangetoond dat 
vooruitgang mogelijk is” en hij voegde er nog aan toe dat “het internet een politieke 
ruimte moest worden”, vooral om jonge mensen te helpen hun stem in de samenleving 
te laten horen.139 

 6.4.1  Kiessysteem 
De volledige stemprocedure wordt door het Franse kieswetboek geregeld, van de 
registratie op de kiesrollen tot het tellen van de stemmen. Het kieswetboek is 
opgedeeld in een wetgevend deel en een reglementair deel. 
Het Franse kiessysteem kent verschillende soorten verkiezingen met elk hun eigen 
kenmerken: gemeenteraads-, parlementen-, presidents- en Europese verkiezingen en 
de procedure voor het referendum. Alle zijn ze gebaseerd op rechtstreekse algemene 
verkiezingen in twee ronden waarbij per kiesdistrict een kandidaat wordt verkozen, 
behalve voor de gemeenteraadsverkiezingen in gemeenten met meer dan 3500 
inwoners waar er twee ronden zijn en waar het om een evenredig systeem met 
gesloten lijsten gaat.  
De verkiezingen voor de Nationale Vergadering (lager Huis) vinden om de 5 jaar 
plaats. De President van de Republiek kan die echter ontbinden en vervroegde 
verkiezingen uitschrijven. Er worden 577 afgevaardigden verkozen (een 
afgevaardigde voor elk kiesdistrict) in twee ronden waarbij per kiesdistrict een 
kandidaat wordt verkozen. De kiesdistricten worden op basis van het bevolkingsaantal 
bepaald. In een eerste fase worden de 577 zetels tussen de 100 departementen 
verdeeld, met minimaal twee afgevaardigden per departement. Het aantal 
afgevaardigden staat in theorie in verhouding tot de bevolking ervan. Binnen de 
departementen wordt die operatie nogmaals overgedaan.  
Om de 5 jaar worden 78 Europese parlementenleden verkozen op basis van een 
voorkeurstem in één enkele ronde. Sinds 2004 zijn er 8 kiesdistricten.  
                                                 
138 CNIL, internetstemmen in political elections, points of debate [Le vote par internet aux élections 
politiques, les éléments du débat], 23 mei 2006, on line beschikbaar op 
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/e-
administration/Note_vote_internet_VD.pdf.  
139 Communiqué, IDABC, e-voting gebruikt in Franse en Nederlandse referenda, 6 juni 2005, 
beschikbaar op: http://ec.europa.eu/idabc/en/document/4353/341 
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 6.4.2  Traditionele stemprocedure 
In deze paragraaf wordt het Franse kiesproces voor openbare verkiezingen behandeld, 
dat op de Franse Grondwet uit 1958 en het kieswetboek is gebaseerd. Het traditionele 
kiesproces gaat uit van het systeem waarbij een stem via een stembiljet in een 
stembureau wordt uitgebracht. Stemmen is er niet verplicht. De kiesperiode is tot één 
dag beperkt (Art L54). De verkiezingen worden op een zondag gehouden (ArtL55). 

 6.4.2.1  Kiesplaats 
Gemeenten zijn in stembureaus opgedeeld waar normaal niet meer dan 800 à 1000 
kiezers gaan stemmen. Kiezers gaan hun stem in een vooraf bepaalde plaats 
uitbrengen, over het algemeen de hoofdplaats van de provincie. Al naargelang het 
aantal inwoners kan dat echter ook een openbare plaats zijn, zoals een school 
bijvoorbeeld (artikel R40 of the kieswetboek).  
Stembureaus zijn open van 8 uur in de voormiddag tot 6 uur ‘s avonds, in grote steden 
tot 8 uur ‘s avonds.  

 6.4.2.2  Authentificatie van kiesgerechtigde kiezers 
Na registratie in het kiezersregister ontvangt de kiezer een oproepingskaart. Deze 
kaart geeft hem het recht om te stemmen. Op de dag van de verkiezingen dient de 
kiezer, wanneer hij het stembureau binnenkomt, zijn oproepingskaart aan een 
verantwoordelijke voor te leggen (artikel L62). Kiezers die in gemeenten met meer 
dan 5.000 inwoners leven moeten ook hun identiteit aantonen140. (artikel R60). 
Elk stembureau bestaat uit een voorzitter, vier bijzitters en een secretaris. Zij dienen 
erop toe te zien dat de regels worden nageleefd (artikel R42). De kiezer dient zich aan 
het stembureau aan te bieden met zijn/haar oproepingskaart (en zijn/haar 
identiteitskaart voor gemeenten met meer dan 5.000 inwoners). Artikel R58 bepaalt 
dat het kiesrecht afhankelijk is van de identificatie van de kiezer. 
Wanneer de kiezer het stembureau binnenkomt, dient hij zijn oproepingskaart aan de 
voorzitter voor te leggen, die nagaat of de inhoud van de kaart met de inhoud van de 
identiteitskaart overeenkomt.  

 6.4.2.3  Het uitbrengen van de stem 
De stemming is geheim (artikel L69). 
Na identificatie van de kiezer moet hij/zij een omslag en één (of meer) stembrieven 
nemen. Vervolgens gaat hij/zij naar het stemhokje om in absolute geheimhouding 
zijn/haar stem uit te brengen (artikel L62). Nadat de kiezer het biljet in de omslag 
heeft gestoken, toont de kiezer de voorzitter dat hij maar een omslag heeft. De 
voorzitter bekijkt aandachtig de omslag zonder die aan te raken. Tenslotte steekt de 
kiezer de omslag in de stembus (artikel L62). De kiesplaats en –techniek moeten 
toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit (Art. L62-2). 
Tijdens de hele verkiezingsdag wordt een kopij van het kiezersregister, dat door de 
burgemeester is gecertificeerd, op de tafel van de kiesoverheid gelegd. Deze kopij is 
                                                 
140 Volgens de Franse wet kunnen burgers hun identiteit via eender welk middel aantonen. Voor 
openbare verkiezingen bepaalt een provinciaal decreet de toegestane bewijsmiddelen. 
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een aanwezigheidslijst en wordt door de kiezer ondertekend (met zijn/haar 
handgeschreven handtekening) (artikel L62.1). 
Het Franse kieswetboek kent de stemhokjes een belangrijke rol toe in het kiesproces: 
de integriteit van het kiesproces is op de stemhokjes gebaseerd. Stemhokjes geven 
kiezers immers de mogelijkheid een geheime stem uit te brengen: niemand ziet welke 
keuze ze maken en niemand kan hen beïnvloeden.  
Internetstemmen zou deze geheimhouding kunnen bewaren op voorwaarde dat de 
stemcomputer in een stemhokje wordt geplaatst. Artikel L62 van het Franse 
kieswetboek verplicht kiezers hun stem in volledige confidentialiteit uit te brengen. 
Niemand mag zien hoe de kiezers hun biljet in de omslag steken. Bovendien wordt 
voor elk kiesbureau één stemhokje per 300 kiezers voorzien. Dit artikel vormt een 
echt probleem voor de invoering van een stemsysteem via internet, stemhokjes zijn 
immers een basisvereiste voor het organiseren van eender welke openbare verkiezing. 
Er kan onmogelijk worden gewaarborgd dat kiezers, die hun stem van op de computer 
thuis of op het werk mogen uitbrengen, dit volledig anoniem en buiten het zicht van 
anderen zouden doen.  

 6.4.2.4  Telprocedure 
De telprocedure begint onmiddellijk na de stembusgang. Dit gebeurt door 
stemopnemers aan teltafels onder supervisie van de leden van het stembureau. 
Afgevaardigden van de kandidaten en kiezers mogen de telling bijwonen. 
De procedure omvat volgende stappen: 

• De leden van het stembureau tellen handtekeningen. De stembus wordt 
geopend en het aantal omslagen en stembiljetten zonder omslagen worden 
geteld en gecontroleerd. Indien het aantal handtekeningen en stembiljetten niet 
klopt, moet dit in de minuten worden genoteerd. 

• Omslagen met stembiljetten worden in zakken van 100 en dan in een 
specifieke omslag gestoken (de zogenaamde ‘envelope de centaine’ of 
‘omslag van 100’) die wordt gesloten. De voorzitter van het stembureau en 
minstens twee afgevaardigden van een lijst of van een kandidaat tekenen de 
omslagen. Deze stap is niet noodzakelijk indien niet meer dan 100 kiezers hun 
stem hebben uitgebracht.  

• De omslagen van 100 worden over de teltafels verdeeld en door de 
stemopnemers geopend.  

• Stemopnemers openen elke omslag, plooien het stembiljet open en geven het 
door aan een andere stemopnemer die het luidop voorleest. Namen op 
stembiljetten worden in een welbepaalde vorm door minstens twee 
stemopnemers genoteerd. Eender welke andere procedure kan de telling 
ongeldig maken. 

• Stemopnemers tekenen de controlelijsten en geven die aan het stembureau 
terug, samen met stembiljetten en omslag met twijfelachtige of betwiste 
geldigheid. Het stembureau zal dan over de geldigheid ervan beslissen.  

• Het totale aantal biljetten, het aantal blanco en ongeldige biljetten en het aantal 
dat elke kandidaat of lijst heeft gehaald moeten voor elk stembureau worden 
opgeteld. 

• De minuten garanderen de naleving van de procedure en worden door de 
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secretaris van het stembureau ter plaatse, onmiddellijk na het tellen in 
aanwezigheid van de kiezers, opgesteld. Daarop staan het aantal kiezers op de 
lijst, het aantal kiezers die hun stem hebben uitgebracht, het aantal biljetten, 
het aantal stemmen voor elke kandidaat of lijst, het aantal kiezers dat zijn 
oproepingskaart niet heeft opgehaald, klachten vanwege kiezers of 
afgevaardigden van kandidaten en beslissingen van het stembureau met 
betrekking tot eventuele incidenten. Het document moet in twee exemplaren 
door alle leden worden ondertekend en door de afgevaardigden van de 
kandidaten meeondertekend. 

 6.4.3  Alternatieve stemprocedure 
De Franse voorziet slechts één alternatieve stemprocedure: stemming bij volmacht. 
Stemmen per brief is sinds 1975 verboden na verschillende gevallen van fraude, 
behalve voor de verkiezingen van de “Assemblée des Français de l’étranger” 
(Assemblée van Fransen die in het buitenland verblijven). Dit verbod kan de 
invoering van internetstemmen in Frankrijk bemoeilijken.  
Stemmachines worden in gemeenten geleidelijk aan ingevoerd een paar 
pilootprojecten werden gelanceerd voor de verkiezingen van de “Assemblée des 
Français de l’étranger” van juni 2006.  

 6.4.3.1  Stemmen bij volmacht 
Stemmen bij volmacht is de procedure waarbij een kiezer de mogelijkheid heeft om 
zich op de dag van de verkiezing in het stembureau door een andere kiezer naar keuze 
te laten vertegenwoordigen, aan wie hij een volmacht heeft gegeven om in zijn plaats 
te stemmen. 
De Franse wet is bijzonder beperkend wat het stemmen bij volmacht betreft (artikel 
R72, R73). Dit systeem geldt niet voor alle kiesgerechtigde kiezers maar enkel voor: 

• Kiezers die kunnen aantonen dat ze om beroepsredenen de dag van de 
verkiezing niet naar het stembureau kunnen gaan; 

• Kiezers die wegens medische redenen, wegens een handicap of omwille van 
de aan zieke of gehandicapte personen geboden bijstand, niet naar het 
stembureau kunnen gaan; 

• Kiezers die niet in hun gemeente aanwezig zijn omwille van opleidingen, 
vakantie of omdat ze niet langer in de gemeente verblijven. 

• Kiezers die in voorhechtenis zitten of veroordeeld zijn en die nog over hun 
kiesrechten beschikken. 

De gemachtigde kiezer moet in dezelfde gemeente zijn geregistreerd. Deel III van het 
reglementaire deel van het kieswetboek bepaalt alle voorwaarden voor het verlenen 
van een volmacht. 

 6.4.4  Elektronisch stemmen 

 6.4.4.1  Elektronische stemmachines 
Sinds 1969 laat het Franse kieswetboek het gebruik van stemmachines voor private of 
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openbare verkiezingen toe. Het decreet van 27 december 1972 bood gemeenten van 
minstens 30.000 inwoners de mogelijkheid elektronische stemmachines te gebruiken. 
In 1988 werd dit aantal tot 3.500 inwoners herleid. Een ministerieel decreet uit 2003 
heeft de bepalingen inzake stemmachines geactualiseerd en een certificatieprocedure 
ingevoerd. Om door het ministerie van Binnenlandse Zaken te worden erkend dienen 
de machines aan volgende voorwaarden te voldoen (Art. L.57-1): 

• De kiezer de mogelijkheid bieden om zijn stem in geheimhouding uit te 
brengen; 

• Personen met een beperkte mobiliteit de mogelijkheid bieden hun stem 
anoniem uit te brengen;.  

• De organisatie van verschillende soorten verkiezingen op één dag mogelijk te 
maken; 

• De registratie van blanco stemmen mogelijk te maken;  

• Garanderen dat elk kiezer niet meer dan één stem uitbrengt; 

• Het totale aantal kiezers tellen op een meetinstrument dat tijdens de stemming 
moet kunnen worden afgelezen;  

• De stemmen die elke kandidatenlijst heeft gehaald en blanco stemmen tellen 
op een meetinstrument dat pas na het einde van de verkiezingsdag moet 
kunnen worden afgelezen;  

• Twee verschillende sleutels gebruiken op een manier dat er tijdens het 
kiesproces, een in handen van de voorzitter van het stembureau blijft en de 
andere in handen van een aangewezen lid. 

Bij gebruik van elektronische machines moet de voorzitter van het stembureau er vóór 
het begin van de stemming en publiek op toezien dat de machine functioneert en dat 
alle meetinstrumenten op nul staan (Art. L 63). Het telproces op een stemmachine 
dient tenslotte te gebeuren met zichtbaar gemaakte meetinstrumenten, opdat het lid 
van het stembureau, de afgevaardigden van de kandidaten en de kiezers die kunnen 
aflezen. De voorzitter zal de resultaten die op de machine verschijnen aflezen (Art. 
L65).  
Om te worden goedgekeurd bepaalt artikel L57-1 van het kieswetboek dat een 
elektronische stemmachine door het Ministerie van Binnenlandse Zaken moet worden 
gecertificeerd, dat ze aan alle veiligheidsstandaards moet voldoen en dat de 
geheimhouding van de stemming is gewaarborgd.  
Het is echter pas sinds 2004 dat gemeenten elektronische stemmachines hebben 
ingevoerd. Op vandaag hebben zo’n 60 steden zulke machines aangekocht, die ze 
voor de presidentsverkiezingen zullen gebruiken. Meer dan 1 miljoen kiezers zullen 
die stemmachines gebruiken. 1200 machines zullen in meer dan 800 stembureaus 
worden geïnstalleerd.141 Men heeft er vooralsnog weinig ervaring mee. 
Ook al hebben gemeenten de keuze tussen 3 van de 4 door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken goedgekeurde e-voting machines, toch heeft ongeveer drie vierde 
van alle lokale overheden voor de Nedap Powervote stemmachines geopteerd. 
Volgens een opiniepeiling van de online news provider 01net worden Franse 
                                                 
141 Dimitri T., Arrivée du vote électronique en France, 13 februari 2007, on line beschikbaar op : 
http://www.generation-nt.com/actualites/24174/vote-electronique-arrive-arrivee-debarque-
debarquement-Frankrijk/, laatste raadpleging 19 maart 2007 
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gemeenten, die wel iets in de omschakeling naar e-voting zien, vaak door de 
financiële kosten afgeschrokken. Een aantal gemeenten dat het e-voting systeem reeds 
met succes had uitgetest, heeft om financiële redenen beslist er voor het referendum 
van af te zien, aldus 01net. 142 
Ook E-Poll143, een elektronisch kiessysteem voor het stemmen op afstand, werd 
tijdens het Franse referendum door een kleine staal inwoners van Issy-les-Moulineaux 
getest. In tegenstelling tot andere tijdens het referendum gebruikte stemmachines, 
identificeren de E-Poll machines kiezers aan de hand van smart cards en kunnen ze in 
een netwerk met mekaar worden verbonden, waardoor mensen in principe in eender 
welk stembureau kunnen gaan stemmen en waardoor de stemmen heel makkelijk 
kunnen worden geconsolideerd.144 

 6.4.4.2  Internetstemmen 
In 2003 hebben twee wetten145 het mogelijk gemaakt internet te gebruiken voor de 
verkiezingen van de “Assemblée des Français de l’étranger et Sénat” en voor de 
verkiezingen van beroepsverenigingen (Vereniging van barhouders, enz.). Deze 
wetten volgen op de publicatie van een aanbeveling146 van het Forum voor 
internetrechten [Forum des droits sur l’internet] uit 2003 die voor een geleidelijke 
invoering van internetstemmen in Frankrijk pleit, en die elektronisch stemmen, in alle 
gevallen waarin stemmen op afstand is toegelaten, als een bijkomend middel om z’n 
stemrecht uit te oefenen beschouwt. Volgens deze instantie kan elektronisch stemmen 
niet als een exclusief middel voor het uitbrengen van een stem worden gebruikt, 
omwille van het gelijkheidsbeginsel tussen burgers. Wat de politieke verkiezingen 
betreft, moet er volgens het Forum vóór de opstart van de eerste fase van de invoering 
een breed publiek debat worden gehouden. Voorts wijst het op het probleem van de 
technische aspecten die een veilige en betrouwbare stemming moeten waarborgen.  
In 2004 werd een eerste test uitgevoerd n.a.v. de verkiezingen van de leden van de 
kamer van koophandel van Parijs, Grenoble, Bordeaux, Nice en Alençon. De kiezers 
konden via een specifieke website, en na authentificatie via een identificeerder en een 
paswoord, hun stem uitbrengen. In 2005 hebben ook verschillende verenigingen van 
barhouders (Parijs, Lyon, Marseille) het internetstemmen ingevoerd.  
In juni 2006 konden Franse inwoners die in het buitenland verblijven via internet voor 
de “Assemblée des Français de l’étranger” stemmen. Deze vergadering telt 155 leden 
en is ermee belast de regering bij te staan inzake projecten en belangen van Franse 
staatsburgers en de ontplooiing van de Franse aanwezigheid in het buitenland. Haar 
leden worden voor een periode van 6 jaar verkozen en worden om de drie jaar voor de 
                                                 
142 http://ec.europa.eu/idabc/en/document/4353/341 
143 Het E-Poll concept was aanvankelijk tussen september 2000 en november 2002 ontwikkeld als een 
IST onderzoeksproject in het kader van de EU’s 5de Kaderprogramma voor Onderzoek en 
Ontwikkeling, en wordt nu verder ontwikkeld en gestuurd als een eTEN project. Bedoeling is een 
volledige e-voting dienst te ontwikkelen die makkelijk aan de verschillende wetgevingen in Europese 
landen kan worden aangepast.  
144 Ibid 
145 Wet nr. 2003-277 van 28 maart 2003 inzake elektronische stemmen op afstand van Fransen die in 
het buitenland verblijven voor de verkiezing van hun afgevaardigden [die e-voting toelaat voor 
Fransen die buiten Frankrijk zijn gevestigd voor de verkiezing van de “Conseil supérieur des Français 
de l'étranger”], Frans Staatsblad van 29 maart 2003] en art.19 van de wet nr.2003-591 van 2 juli 2003, 
[Wet tot machtiging van de Regering om het recht te vereenvoudigen], Frans Staatsblad van 3 juli 2003. 
146 Forum voor internetrechten, Welke toekomst voor e-voting in Frankrijk? [Quel avenir pour le vote électronique en 

France?], Aanbevelingen van 26 september 2003, beschikbaar op  
http://www.foruminternet.org/recommandations/lire.phtml?id=651.  
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helft rechtstreeks verkozen door Fransen die op de lijsten van de consulaten staan.  
Er zijn ongeveer 800.000 Franse staatsburgers die in het buitenland verblijven. De 
kiezersopkomst is echter steeds laag (ongeveer 20%), deels als gevolg van materiële 
moeilijkheden. Er moet worden bij vermeld dat stemmen per brief voor dat soort 
specifieke verkiezingen is toegelaten.  
Het decreet van 13 maart 2006147 bepaalt de modaliteiten van internetstemmen. De 
kiezer moet zijn consulaat minstens zes weken voor de dag van de verkiezingen laten 
weten dat hij zijn stem per brief of via e-mail wil uitbrengen. Drie weken later 
ontvangt hij de toestellen waarmee de authentificatie conform de door het ministerie 
van Buitenlandse Zaken bepaalde veiligheidsvereisten mogelijk is. Na het uitbrengen 
van zijn stem ontvangt hij een bevestigingsbericht dat alles normaal is verlopen.  
Voor deze verkiezingen werden twee nieuwe manieren van gegevensverwerking 
ontwikkeld:  

• Het register van de kiezers wordt op een verzegelde en onoverschrijfbare 
drager opgeslagen die moet garanderen dat de inhoud niet kan worden 
gewijzigd om indien nodig later bij een test opnieuw te kunnen worden 
opgeroepen.  

• De elektronische stembus die de via internet uitgebrachte stemmen telt en die 
geen links voorziet die de identificatie van de gebruikers mogelijk maakt. 

Een elektronisch stembureau, dat door de secretaris-generaal van de “Assemblée des 
Français de l’étranger” wordt voorgezeten, 4 tot 8 leden en hun vervangers, zijn belast 
met de controle van de hele internet stemprocedure en het tellen van de stemmen. Dit 
stembureau wordt door een technisch comité bijgestaan, waarvan de leden per 
ministerieel decreet (van het ministerie van Buitenlandse Zaken) worden benoemd. 
Dit moet ervoor zorgen dat het stemproces vlot verloopt en dat de 
veiligheidsmaatregelen goed functioneren voor een gewaarborgde geheimhouding van 
de stemming, de integriteit ervan, de vertrouwelijkheid van de registratie van de 
kiezers, de codering van de elektronische stembus en de scheiding ervan met de 
registratie van de kiezer, het opslaan van ondersteunende informatie en de veiligheid 
en confidentialiteit ervan tijdens en na de stembusgang. Het aantal personen en de 
hoedanigheid van de personen die toegang tot al die gegevensverwerking hebben 
moeten worden gecontroleerd.. 148  
De resultaten van al die experimenten waren echter matig, slechts een beperkt aantal 
kiezers had wegens de complexiteit van het systeem, voor deze procedures gekozen.  

 6.4.5  Regels voor de gegevensbescherming 
In Frankrijk wordt de private levenssfeer door de in 1978 goedgekeurde wet inzake 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer149 gewaarborgd die in 2004 werd herzien 
om de bepalingen aan de richtlijn inzake gegevensbescherming aan te passen. Het 
                                                 
147 Decreet nr. 2006-285 van 13 maart 2006 inzake e-voting van de kiezers ingeschreven op de 
consulaire kieslijsten van de kiesomschrijvingen in Europa, Azië en het Oosten voor de verkiezingen 
van 2006 van de “Assemblée des Français de l'étranger”, Frans Staatsblad van 14 maart 2006. 
148 Communiqué, Fransen in het buitenland zullen via internet kunnen stemmen, 15 maart 2006, 
beschikbaar op : http://www.worldegovforum.com/artikel.php3?id_artikel=601, laatste raadpleging on 
19 maart 2007. 
149 Wet nr.78-17 van 6 januari 1978 inzake gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele 
vrijheden. 
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Franse overheidsorgaan dat voor de gegevensbescherming in staat, de Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), ziet toe op de overeenstemming 
van gegevensverwerking met de bepalingen van de wet. De Franse wet inzake 
gegevensbescherming geldt voor alle controle-instanties, zowel voor 
overheidsdiensten als voor bedrijven uit de private sector. Daarom moet de 
verwerking van kiezersgegevens door openbare diensten of private bedrijven met de 
hierboven beschreven principes van gegevensbescherming overeenstemmen. Art 27-
II.(4º) bepaalt dat een bevel of, in het geval van een verwerking die is uitgevoerd in 
naam van een publiekrechtelijke bestuurde wettelijke entiteit of een privaatrechtelijke 
bestuurde wettelijke entiteit die een openbare dienst beheert, een beslissing van de 
overheid die met de organisatie ervan is belast, welke is genomen na een gemotiveerd 
en gepubliceerd advies van de CNIL het volgende zal toelaten: verwerking uitgevoerd 
door de overheid of in sectie I vermelde wettelijke entiteiten, om de gebruikers van de 
dienst een of verschillende online e-government diensten ter beschikking te stellen, 
indien de verwerking te maken heeft met gegevens die het registratienummer van 
individuen (“NIR”) in het nationaal identificatieregister of eender welke andere 
identificeerder van individuen bevat. Daarom moet het CNIL worden geraadpleegd 
vóór de goedkeuring van eender welk stemsysteem dat met de verwerking van 
persoonlijke gegevens is verbonden.  
In 2003 heeft de CNIL een aanbeveling gedaan150 inzake veiligheidsmaatregelen van 
e-votingsystemen. Het definieert de technische aspecten die de naleving van de 
bepalingen inzake gegevensbescherming garanderen, meer bepaald inzake 
stemgeheimhouding.  
Het gebruik van elektronisch stemmen, meer bepaald wanneer elektronische middelen 
worden gebruikt om de kiezer te authentificeren, impliceert de aanmaak van een 
nieuwe gegevensbank en zeker een gecentraliseerd kiezersregister, zoals reeds 
aangegeven. In dit geval werd de CNIL geraadpleegd en haar advies werd samen met 
het decreet dat elektronisch stemmen toelaat gepubliceerd.151  

 6.5  Zwitserland 
Zwitserland is sinds 1848 een federale staat met drie politieke niveaus: de 
Confederatie, de kantons en de gemeenten. Het land telt momenteel zo’n 7.300.000 
inwoners.  
Er zijn 26 kantons. Elk kanton heeft zijn eigen grondwet, parlement, regering en 
rechtbanken. De kantonparlementen tellen tussen de 58 en 200 zetels, terwijl de 
kantonregeringen 5, 7 of 9 leden tellen. Rechtstreekse democratie in de vorm van 
“Landsgemeinde”, waarbij de burgers op het centrale plein samenkomen, bestaat 
momenteel in Appenzell Innerrhoden en Glarus. In alle andere kantons brengen 
burgers hun stem in een stembus uit. 
Alle kantons zijn in gemeenten onderverdeeld. Er zijn er momenteel 2.758. Het aantal 
daalt als gevolg van fusies. Ongeveer een vijfde van die gemeentes heeft een eigen 
parlement; de rest neemt beslissingen via een proces van rechtstreekse democratie in 
de lokale vergadering. Naast de taken die de Confederatie en het kanton hen toewijst 
                                                 
150 Beraadslaging nr. 03-036 van juli 2003 tot goedkeuring van een aanbeveling inzake de veiligheid 
van e-votingsystemen  
151 CNIL, Beraadslaging nr. 2006-042 van 23 februari 2006 tot verstrekking van advies over de 
verwerking van persoonsgegevens waarbij van een e-votingsysteem gebruik wordt gemaakt voor de 
verkiezingen van de Assemblée des Français de l'étranger op 18 juni 2006, Frans Staatsblad nr. 92 van 
19 april 2006. 
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– zoals het bevolkingsregister en civiele bescherming – hebben de gemeenten ook hun 
eigen bevoegdheden in domeinen zoals opvoeding en sociale aangelegenheden, 
energievoorziening, wegenaanleg, lokale planning, taxatie, enz. Deze bevoegdheden 
zijn in grote mate zelf gereguleerd. De graad van autonomie die aan de gemeenten 
wordt toegekend wordt door de individuele kantons bepaald en verschilt daarom 
aanzienlijk.  
Zwitserland kent een tweekamer systeem met een Kantonraad (de Senaat) die 46 
leden telt en de Nationale Raad (het Lagerhuis) met 200 leden. In de Nationale Raad 
is het grootste deel van de bevolking vertegenwoordigd en in de Kantonraad de 
lidstaten die de Confederatie vormen, nl. de kantons. Elk kanton heeft afgevaardigden 
in de Kantonraad (20 kantons hebben 2 afgevaardigden terwijl de zes voormalige 
half-kantons er elk slechts één hebben) en een fluctuerend aantal in de Nationale Raad 
afhankelijk van het bevolkingsaantal. Samen vormen ze de Bondsvergadering. De 
leden van de regering worden door de federale Kamer verkozen. Beide kamers 
worden rechtstreeks door het volk verkozen: de Nationale Raad wordt in 
overeenstemming met federale regels verkozen en de Kantonraad volgens bepalingen 
die van kanton tot kanton verschillen. In beide gevallen vormen de kantons de 
kieskringen.  
Zwitserland kent een stelsel van semi-directe democratie wat betekent dat Zwitserse 
burgers regelmatig worden opgeroepen om te stemmen (minstens 4 keer per jaar), niet 
enkel voor de verkiezing van hun lokale, kantonale en federale afgevaardigden, maar 
ook om hun mening te geven over een reeks wetten en voor de ratificatie van 
bepaalde internationale verdragen, of indien 50.000 kiezers daar binnen de 100 dagen 
na publicatie om verzoeken. De kiezersopkomst is echter heel laag, tussen de 30 en 
40%, wat tot de invoering van het stemmen per brief en meer recent de geleidelijke 
invoering van het internetstemmen heeft geleid. Stemmen per brief lost het probleem 
van de lage opkomst van kiezers onder de 40 jaar, van zij die in het buitenland 
verblijven en van personen met een handicap niet op. Momenteel wordt 95% van de 
stemmen via brief uitgebracht, behalve daar waar internetstemmen is toegestaan. In 
Genève is de kiezersopkomst dankzij de invoering van het internetstemmen met 20% 
gestegen.152 
Het eerste experiment dateert uit 2004 toen vier gemeenten uit het Kanton Genève 
hun burgers de mogelijkheid boden hun stem via het internet uit te brengen. Het ging 
hier om niet meer dan 22000 kiezers en 21,8% heeft ervoor geopteerd. Het tellen van 
de stemmen heeft 13 minuten geduurd en er hebben zich geen technische problemen 
voorgedaan.153 Andere experimenten liepen in de Kantons van Neuchâtel en Zürich 
waarbij de benaderingen verschillend waren. Het Kanton Genève stelt 
internetstemmen en stemmen per brief gelijk en baseert het systeem op een specifieke 
smart card die de kiezers authentificeert, niet enkel voor het uitbrengen van hun stem 
maar ook voor eAdministratie diensten. Het kanton Zürich heeft een specifieke 
toepassing ontwikkeld waardoor e-voting zowel via internet als via GSM (SMS) 
mogelijk is. Het kanton Neuchâtel tenslotte probeert eAdministratie en e-voting via 
een enkele website te integreren op basis van een overeenkomst tussen de 
administratie en de gebruiker. Na authentificatie zal de burger toegang krijgen tot 
eender welke openbare dienst en zal zij ook zijn stem kunnen uitbrengen. Het eerste 
experiment met e-voting in dat kanton vond plaats op 25 september 2005 en 1178 
                                                 
152 Kantonraad, Verlsag van de Grand Conseil over een e-voting project Genève, 24 mei 2006. 
153 Communiqué, Officieel: online stemmen beperkt het aantal onthoudingen, 2ç september 2004, 
beschikbaar op : http://www.journaldunet.com/0409/040929ivotesuisse.shtml (Laatste toegangs 11 
april 2007) 
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kiezers hebben eraan deelgenomen. 154  
Internetstemmen is volledig in het Zwitserse wettelijk kader opgenomen als een 
alternatieve manier om een stem uit te brengen, in overeenstemming met standaards 
die door aanbevelingen van de Raad van Europa zijn bepaald155. Deze invoering zit 
echter nog steeds in een experimentfase en werd voorafgaand grondig door de 
federale administratie geanalyseerd, zeker met betrekking tot de risico’s die het kan 
betekenen. Daaruit is gebleken dat e-voting niet meer risico’s inhoudt dan bestaande 
stemsystemen. Alle risico’s die met het internetgebruik verbonden zijn, kennen hun 
gelijke in traditionele stemsystemen. In de meeste gevallen zijn er rechterlijke 
uitspraken die als voorbeeld dienen voor de maatregelen die de overheid in dat soort 
gevallen neemt. Deze studie kwam tot het besluit dat internetstemmen steeds meer 
ingang vindt en dat er een kader bestaat. De politieke en wettelijke risico’s die met de 
invoering van het elektronisch stemmen zijn verbonden, zijn dus onder controle.  
Indien de resultaten van de verschillende experimenten positief zijn, moet het 
parlement internetstemmen volledig in het Zwitsers kiessysteem opnemen en een 
volledige wettelijke basis scheppen, naast het werken aan een oplossing voor het 
kiezersregister en het verder ontwikkelen en testen.156 

 6.5.1  Kiessysteem 
Artikel 34 van de Grondwet van 19 april 1999 waarborgt politieke rechten, o.m. de 
vrije wilsbeschikking van de burger en de exacte en zeker uiting ervan. Dit 
veronderstelt volgens art. 8 van de federale wet inzake politieke rechten (LDP):  

• Een makkelijke stemprocedure 

• Controle van de identiteit van de kiezer 

• Vermijden van misbruiken 

• Tellen van alle stembiljetten 

• Naleven van de geheimhouding van de stemming. 
Het opperste gerecht beschouwt deze elementen als een ondeelbaar geheel (Arrest 
Federaal Tribunaal 121 I 187-195). 
Aan de basis van het wettelijke kader dat de stemprocedure op federaal niveau regelt 
ligt de wet inzake politieke rechten van 17 december 1976157 (LDP) en de 
verordening inzake politieke rechten van 24 mei 1978158 (ODP, Ordonnance sur les 
Droits Politiques). Voor Zwitsers die in het buitenland verblijven zijn bijzondere 
bepalingen voorzien159. 
Zwitserse staatsburgers worden opgeroepen om hun stem uit te brengen voor de 
verkiezing van afgevaardigden op lokaal, kantonaal en federaal niveau en voor 
                                                 
154 Braun e-voting: Project in Zwitserland en het wettelijke kader ervan binnen de wettelijke context, 
Bregenz, 7-9 april 2004. 
155 Raad van Europa, Aanbeveling Rec(2004)11 van het Ministercomité aan de lidstaten inzake 
wettelijke, operationele en technische standaards voor e-voting, 30 september 2004. 
156 Braun e-voting: Project in Zwitserland en het wettelijke kader ervan binnen de wettelijke context, 
Bregenz, 7-9 april 2004. 
157 RS (Recueil Systématique) 161.1 
158 RS 161.11 
159 federale Wet van 19 december 1975 en verordening van 16 oktober 1991 inzake politieke rechten 
van Zwitserse staatsburgers die in het buitenland verblijven, RS 161.5 en 161.51. 
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volksraadpleging inzake bepaalde wetten. Verkiezingen voor de Kantonraad worden 
niet op federaal niveau georganiseerd. Daar zijn kantonale bepalingen van toepassing, 
net zoals voor lokale verkiezingen en volksraadplegingen. 
Volksvertegenwoordigers worden voor vier jaar verkozen via een systeem van 
evenredige vertegenwoordiging. Voor de zetelverdeling wordt de quotamethode 
gebruikt.  
Ook afgevaardigden in de Kantonraad worden voor vier jaar verkozen via een 
kiessysteem in twee ronden met één verkozene per kieskring.  

 6.5.2  Traditionele stemprocedure 
De traditionele Zwitserse stemprocedure verloopt in een stembureau met een 
stembiljet. Sinds 1994 echter worden de door de kantons verdeelde elektronische 
biljetten met een papieren stembiljet gelijkgesteld (Art. 5.1 LDP). 
De verkiezingen moeten op bepaalde, bij verordening vastgelegde zondagen worden 
gehouden. De verkiezingsdata worden jaarlijks door de federale Kanselarij in de 
maand juni van het jaar voorafgaand aan de stembusgang gepubliceerd (Art. 2a ODP). 
De verkiezingen van de afgevaardigden voor de Nationale Raad vinden op de 
voorlaatste zondag van oktober plaats (Art. 19 ODP). De kantons kunnen echter 
vervroegde verkiezingen voorzien tijdens de 2-4 dagen voorafgaand aan de 
verkiezingen (Art.7 LDP). Het kanton moet bepalen of de kiezer zijn stem in een 
stembureau zal uitbrengen, of indien vervroegd stemmen ook is toegelaten (de kiezer 
steekt zijn stem in een verzegelde omslag en geeft die in een daartoe aangewezen 
openbaar kantoor af). 
De kantons zijn met de organisatie van de verkiezingen belast (Art. 7a ODP).  

 6.5.2.1  Kiesplaats 
De kiezer moet zijn stem uitbrengen in het stembureau in de gemeente waar hij 
verblijft (Art. 3 LDP). Personen die tijdens de week om professionele redenen niet in 
hun gebruikelijke woonplaats verblijven, zoals studenten, en echtparen die buiten hun 
domicilie wonen, kunnen in deze gemeente stemmen met de goedkeuring van 
zijn/haar echtgeno(o)t(e) of de rechter (Art. 1 ODP).  

 6.5.2.2  Informatie voor de verkiezingsdag 
Kiezers zullen ten vroegste vier weken voor de verkiezingsdag maar uiterlijk drie 
weken voor deze datum de documenten ontvangen waarmee ze, conform de 
kantonregels, hun stem zullen kunnen uitbrengen (papieren stembiljet, kiezerskaart, 
verkiezingsomslag, controlezegel, tijdzegel, enz.). Indien het voorwerp van de 
stemming een specifieke wet is, dienen de kiezer minstens ook de tekst van de wet te 
ontvangen, naast een objectieve toelichting en de mening van de minderheden. Deze 
informatie moet ook op het internet worden gepubliceerd (Art. 11 LDP).  
Bovendien moeten de kantons de kiezers, uiterlijk 10 dagen voor de verkiezingsdag, 
een volledige set papieren stembiljetten bezorgen. Kantons die voor elektronische 
stembiljetten (bulletin de saisie) hebben geopteerd moeten de kiezers de informatie 
betreffende alle kandidaten, de naam van de lijst en van de gemeenschappelijke lijst 
bezorgen (Art. 33 LDP). 
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 6.5.2.3  Sluiting van de verkiezing 
Na sluiting van de verkiezingsdag dienen de kantons minuten van de stembureaus op 
te maken met daarin (Art. 39 LDP): 

• Het aantal geregistreerde kiezers en het aantal kiezers 

• Het aantal ongeldige, geannuleerde of blanco stemmen. 

• Het aantal stemmen die de kandidaten op elke lijst individueel hebben 
behaald. 

• Het aantal complementaire stemmen van elke lijst.  

• Het totale aantal nominatieve en complementaire stemmen van elke lijst 

• Voor de gemeenschappelijke lijst, het totale aantal stemmen behaald per groep 
van lijst 

• Het totale aantal blanco stemmen. 

 6.5.2.4  Het uitbrengen van de stem 
De biljetten kunnen al dan niet met de naam van de kandidaten zijn voorgedrukt. In 
het eerste geval moet de kiezer de naam van de kandida(a)t(en) en de naam van een 
lijst of het nummer dat aan de lijst is toegekend noteren. Wanneer het stembiljet is 
voorgedrukt, moet de kiezer de naam van de kandidaat van de lijst schrappen of 
kandidaten van andere lijsten toevoegen. Hij kan het nummer dat aan de lijst is 
toegekend of de naam ervan schrappen, of zelf de afdrukvolgorde of lijstnaam door 
een andere vervangen. De kiezer kan de naam van een kandidaat op een stembrief ook 
twee keer noteren (Art. 35 LDP). 
Indien de kiezer zijn stem voor minder kandidaten dan vereist uitbrengt, wordt zijn 
stem aan het lid van dezelfde lijst toegewezen (Art. 37).  
Stemmen kunnen om volgende redenen worden geannuleerd (Art.12 LDP), onder 
voorbehoud van kantonale bepalingen: 

• Indien ze niet met het officiële formaat overeenkomen. 

• Indien ze anders dan met de hand zijn ingevuld. 

• Indien ze niet uitdrukkelijk de wil van de kiezer uiten. 

• Indien er eerrovende opmerkingen in staan. 

 6.5.2.5  Telprocedure 
In de federale wetgeving staan geen specifieke bepalingen over de telprocedure. Ze 
verplicht de voorzitter van het stembureau enkel om na de sluiting van de 
verkiezingen minuten op te stellen met daarin het totale aantal kiezers op de lijst, 
inclusief Zwitsers die in het buitenland verblijven, het aantal kiezers, het aantal 
blanco, ongeldige en geldige biljetten en het aantal kiezers die het project hebben 
goedgekeurd en het aantal dat het heeft verworpen.  
De minuten worden aan de kantonregering overgemaakt, die de voorlopige resultaten 
voor het kanton herhaalt. Vervolgens worden die aan de federale Kanselarij 
overgemaakt die ze binnen de 13 dagen na de dag van de verkiezingen in een officieel 
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formulier publiceert.  
Kantons moeten de minuten, en indien vereist ook de biljetten, binnen de 10 dagen na 
het einde van de voorgeschreven periode aan de federale Kanselarij overmaken. Nadat 
de verkiezingen geldig zijn verklaard, worden de biljetten vernietigd (Art. 14 LDP). 

 6.5.3  Alternatieve stemprocedure 
Stemmen per brief is toegelaten. De kantons die voor dat soort stemprocedure hebben 
geopteerd, moeten de identificatie van de kiezers, een volledige telling van de 
uitgebrachte stemmen en de geheimhouding van de stemming garanderen en 
misbruiken vermijden. Kiezers kunnen hun stem uitbrengen, zodra ze de officiële 
documenten hebben ontvangen (Art. 8 LDP).  

 6.5.4  Elektronisch stemmen 
In 2002 werd een bijzondere bepaling in de LDP opgenomen om de eerste 
experimenten met elektronisch stemmen mogelijk te maken. De Nationale Raad moet 
er vooraf mee instemmen (Art. 8a LDP).  
De verordening uit 1978 werd gewijzigd om de vereisten te omschrijven waaraan dat 
soort experimenten moet voldoen (Sectie 6a). Afwijkingen op de bepalingen inzake 
stemmen per brief en papieren stembiljetten zijn toegelaten. Art. 12 LDP stelt 
uitdrukkelijk dat de bepalingen inzake nietigheid van stemmen niet op het 
elektronisch stemmen van toepassing zijn. Stemmen bij volmacht is verboden (Art. 
27a ODP). 
De hieronder beschreven bepalingen zijn niet enkel op de federale verkiezingen van 
toepassing maar ook op referenda of federale volksinitiatieven (Art. 27q ODP). 
Het experiment moet alle stemmingen en verkiezingen die op dezelfde dag op het 
grondgebied van de gemeente worden gehouden, omvatten (Art. 27 ODP). Het door 
de kantons voorgestelde systeem van elektronisch stemmen moet het volgende 
garanderen (Art. 27d ODP): 

• Enkel geregistreerde kiezers mogen hun stem uitbrengen (controle van de 
identiteit van de kiezer) 

• De eenmaligheid van de stemming (elke kiezer kan zijn stem slecht een keer 
uitbrengen) 

• De inhoud van de stem (de wil van de kiezer moet worden gegarandeerd) 

• De geheimhouding van de stem 

• Elke stem wordt geteld en met elke stem wordt rekening gehouden  

• Systematische fraude is onmogelijk 
Wanneer de kantons voor een toegangscode, een toegangsrecht of een elektronische 
handtekening kiezen, moet het volgende worden gegarandeerd: 

• Derden kunnen die niet systematisch onderscheppen, wijzigen of afleiden.  

• Derde partijen kunnen niet systematisch gebruik maken van valse 
elektronische handtekeningen of toegangscodes of –rechten stelen.  

• Veiligheidsmaatregelen sluiten elk risico op systematische fraude uit.  



BeVoting Study of Electronic Voting Systems, Part I, Version 1.1 

Page 174 of 270 

Het kanton moet garanderen dat het over een technische staf en de financiële 
structuren beschikt die voor dat soort experimenten zijn vereist.  
Een reeks bepalingen die de vrije wilsvorming moeten garanderen (Art. 27e ODP) 
bepalen het volgende: 
 

• De manier waarop kiezers tijdens het proces worden begeleid mogen hen er 
niet toe brengen overhaast te stemmen. 

• Kiezers moeten er zich van bewust zijn dat het elektronisch uitbrengen van 
een stem een formele stemhandeling is. Het systeem moet een bevestiging 
vragen voor de kiezer zijn stem uitbrengt. 

• Tijdens de stemming mag er geen enkele manipulatieve of systematische 
boodschap op de voorgrond verschijnen.  

• Kiezers moeten hun stem kunnen wijzigen voor ze hun definitieve stem 
uitbrengen en de procedure kunnen onderbreken.  

• Het door de kiezer gebruikte toestel verwittigt hem dat de boodschap correct is 
ontvangen.  

• De codering van de gegevens moet vermijden dat er een stem wordt opgeteld 
die zou kunnen zijn gemanipuleerd.  

Om de geheimhouding van de stem te garanderen, werden een aantal principes 
ingevoerd (Art. 27f en g ODP): 

• Wat de codering betreft: 
o Het elektronisch uitbrengen van stemmen moet volledig anoniem 

worden gemaakt om enige vorm van opspoorbaarheid te vermijden.  
o De overdracht van e-voting documenten, de authentificatie, de 

inlassing in het kiezersregister dat de kiezer zijn stem heeft 
uitgebracht, en het invoeren van de stem in de elektronische stembus 
moeten zo zijn georganiseerd dat de identificatie van de kiezer 
onmogelijk is.  

o De stembiljetten moeten vanaf het begin van de transfer en tot in het 
toestel dat de kiezer gebruikt om zijn stem uit te brengen worden 
gecodeerd. Er moeten veiligheidsmaatregelen tegen elke vorm van 
doelgerichte en systematische bespieding van de elektronische 
stembiljetten worden ingebouwd. 

o Persoonsgegevens kunnen enkel tijdens de telling worden 
gedecrypteerd. 

• Er mag geen enkele link tussen het biljet en de kiezer worden gelegd. 

• De software voor de elektronische stembiljetten moet duidelijk van andere 
toepassingen worden gescheiden.  

• Wanneer de elektronische stembus wordt geopend dient elke handeling in het 
systeem of in een van de onderdelen ervan door minstens twee personen te 
worden uitgevoerd, in de minuten te worden genoteerd en door 
afgevaardigden van de bevoegde autoriteit te worden gecontroleerd. 

• Alle nodige maatregelen moeten worden genomen om te garanderen dat de 
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voor de verwerking vereiste informatie niet kan worden gebruikt om de 
geheimhouding van de stem te schenden.  

• Tijdens de stembusgang mogen geen interventies op de server en de 
elektronische stembus worden uitgevoerd.  

• De biljetten moeten willekeurig in de stembus worden opgeslagen om een 
reconstructie ervan in de volgorde waarin ze waren uitgebracht te vermijden.  

• In de handleiding voor de kiezer moet vermeld staan op welke manier 
stembrieven uit het geheugen van het toestel kunnen worden gewist.  

• Het biljet moet van het scherm verdwijnen zodra de kiezer zijn biljet heeft 
bekrachtigd. Het biljet kan niet worden afgedrukt.  

Voor hij z’n stem uitbrengt moet de kiezer zijn identiteit aantonen (Art. 27i ODP) en 
hij mag niet meer dan een keer kunnen stemmen (Art. 27j ODP). 
Technische maatregelen moeten ervoor zorgen dat geen enkel biljet definitief verloren 
kan raken in geval van een systeemcrash. De controle van de ontwikkeling van de 
procedure en de telling mogen niet in gevaar worden gebracht. 
Nog voor er een stem is uitgebracht moet de bevoegde overheid de hardware, de 
gebruikte software, de organisatie en het correcte verloop van de procedure 
controleren. Een extern, onafhankelijk en door de Kanselarij erkend orgaan moet het 
systeem valideren, telkens dit wordt gewijzigd.  
De elektronische stembus en de stembiljetserver moeten tegen hacking worden 
beschermd. Enkel gemachtigde personen die met bepaalde aspecten van de procedure 
zijn belast (controle van de identiteit van de kiezer, de eenmaligheid van de stem, het 
opnemen en opslaan van de stemmen) mogen toegang tot server en gegevens krijgen.  
Tussentijdse telling van de stemmen voor sluiting van de elektronische stembus is 
verboden. De telling moet onmiddellijk na sluiting van de verkiezing gebeuren, in 
overeenstemming met de door de kantonwet bepaalde voorwaarden. 
Vertegenwoordigers van de kiezers mogen tijdens de telling aanwezig zijn. Na de 
telling kunnen de elektronische stembiljetten bij de stemmen die op een andere manier 
werden uitgebracht worden opgeteld. De telling van de elektronische stembiljetten 
moet worden geregistreerd. In geval van onregelmatigheden, moeten betwiste 
elektronische stemmen worden geïdentificeerd en genummerd en een hertelling moet 
mogelijk zijn (Art. 27n ODP). 
De federale Kanselarij bepaalt de algemene voorwaarden voor het onderzoek naar de 
typologie van individuen die deze manier van stemmen gebruiken en ze evalueert ook 
de effectiviteit van dat soort experimenten. 
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 6.6  Estland 
Estland is een onafhankelijke en democratische republiek. De wetgevende macht is in 
handen van het parlement, dat uit één kamer en uit 101 leden bestaat die tijdens 
algemene verkiezingen en een geheime stemming volgens het principe van de 
evenredige vertegenwoordiging worden verkozen. Enkel Estlandse staatsburgers 
mogen aan de parlementsverkiezingen deelnemen. Het parlement kiest een president 
die gedurende een periode van vijf jaar, en maximaal twee ambtstermijnen, het ambt 
bekleedt. Een partij moet de 5% kiesdrempel halen om in het parlement 
vertegenwoordigd te zijn. Gewoonlijk vraagt de president de leider van de partij met 
het meeste stemmen om een nieuwe regering te vormen.160 De eenheden van de lokale 
besturen in Estland zijn districten (gemeenten) en steden. Alle lokale materies worden 
door lokale besturen behandeld en gereguleerd. De representatieve lokale 
bestuursorganen zijn de stads- en gemeenteraden, die worden verkozen. Estland is 
administratief in 15 regio’s, 47 steden en 207 landelijke gemeenten onderverdeeld.  
Sinds de parlementsverkiezingen van 2003 werden er aan de Riigikogu (parlement) 
verkiezingswet heel wat wijzigingen aangebracht, zoals bepalingen voor het 
elektronisch stemmen via het internet, aangepaste campagnefinanciering en een 
verbod op politieke affichecampagnes tijdens de campagneperiode.  
De wetgeving die het stemmen op afstand via het internet bij lokale verkiezingen 
mogelijk maakt werd in 2002 goedgekeurd. De president van Estland weigerde om de 
wet te bekrachtigen en hij heeft de kwestie naar het grondwettelijk hof doorverwezen. 
Het argument van de president was gebaseerd op het argument dat het geven van een 
toelating aan kiezers die elektronisch stemmen om hun stem te wijzigen, een 
ongelijkheid betekende tegenover kiezers die met een papieren stembiljet hun stem 
uitbrachten en die hun stem dus niet meer konden wijzigen. Het grondwettelijk hof, 
gesteund door het advies van de kanselier van Justitie, was van oordeel dat, aangezien 
alle kiezers de mogelijkheid hebben om elektronisch te stemmen, de wet geen 
aantasting van de gelijkheid van kiezers was. De nationale rechterlijke instantie in 
Estland had tevens geopperd dat de mogelijkheid om e-vote door een ander e-vote 
systeem of papieren stembiljet te vervangen een vereiste voor de grondwettelijkheid 
van e-voting is, aangezien zonder het recht de e-vote te wijzigen, het principe van de 
vrije stemming niet door internetstemmen kan worden gegarandeerd.161 De nationale 
rechterlijke instantie in Estland heeft in haar beslissing ook verwezen naar de 
Aanbeveling Rec(2004)11 van de Raad van Europa van 30 september 2004 aan de 
lidstaten inzake wettelijke, operationele en technische standaards van e-voting, en 
voegde er nog aan toe dat ook het recht om de e-vote te wijzigen in overeenstemming 
is met aanbeveling. Dit was het enige wettelijke bezwaar tegen internetstemmen in 
Estland. 
Een systeem dat internetstemmen mogelijk maakte werd in 2005 n.a.v. de lokale 
verkiezingen in het hele land ontwikkeld en gebruikt. Het gebruik van een 
internetstemsysteem was eerder laag. Slechts 9.287 kiezers brachten een geldige stem 
uit met het systeem (1.85 procent van de geldig uitgebrachte stemmen). Er werd geen 
melding gemaakt van noemenswaardige storingen van het systeem, ook al was de 
stemming gedurende een korte periode onderbroken. Na afloop van de lokale 
                                                 
160 http://www.estonica.org/eng/lugu.html?menyy_id=411&kateg=73&alam=75&leht=2 
161 Breur F. , Conferentieverslag over e-voting: lessen en uitdagingen, Tallin, 27-28 oktober 2006, on 
line beschikbaar op: http://www.ega.ee/public/27_28.10.06_Report___e_voting_Conference.pdf 
(laatste toegang 31 maart 2007) 
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verkiezingen werden echter geen officiële klachten ingediend betreffende het systeem.  
Het succes van deze verkiezingen vormde de basis voor een uitbreiding van het 
internetstemmen naar de parlementsverkiezingen van 4 maart 2007. 

 6.6.1  Kiessysteem 
De kiesprocedure wordt door drie verschillende wetten geregeld: de Riigikogu 
kieswet van 12 juni 2002162, de kieswet van de raad van het lokale bestuur van 27 
maart 2002163 en de kieswet van het Europese Parlement.  
Stemrecht wordt uitgebreid naar Estlandse staatsburgers vanaf 18 jaar, die niet uit hun 
handelingsbekwaamheid zijn ontzet. Personen die voor een crimineel misdrijf zijn 
veroordeeld en een gevangenisstraf uitzitten, hebben geen stemrecht. Estlandse 
staatsburgers die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijven mogen stemmen. 
Stemmen in het buitenland gebeurt één dag voor de verkiezingsdag. Over het 
algemeen kunnen deze kiezers in persoon met een papieren stembiljet in de Estlandse 
ambassade of het Estlandse consulaat, per post of via het internet gaan stemmen. 
Kiezers die als permanent in het buitenland verblijvend staan geregistreerd kunnen 
ook op voorhand in een daartoe aangewezen stembureau of via het internet in Estland 
gaan stemmen.164 
Estland biedt de kiezers een ruim aanbod aan stemmogelijkheden. Bij alle papieren 
stemmethodes noteert de kiezer het registratienummer van de kandidaat die hij/zij 
verkiest op het biljet. Kiezers in Estland kunnen via een papieren stembiljet op 
verkiezingsdag gaan stemmen in het stembureau waar ze op de kiezerslijst staan 
ingeschreven, of ze kunnen een verzoek indienen om onder toezicht thuis te stemmen. 
Kiezers in Estland kunnen ook per papieren stembiljet vóór de verkiezingsdag gaan 
stemmen. Vooruitgeschoven stemmen gebeurt 13 tot 9 dagen vóór de verkiezingsdag 
in het door het respectieve CEC (nationale en stedelijke kiescomités) aangeduide 
stembureau en van 6 tot 4 dagen vóór de verkiezingsdag in alle stembureaus en in 
strafinstellingen. Kiezers kunnen op voorhand gaan stemmen in stembureaus buiten 
het hen toegewezen stembureau en buiten hun kieskring en vooruitgeschoven 
thuisstemmen kan na vooraf een aanvraag te hebben ingediend.165 
De verkiezingen worden georganiseerd door de verschillende kiescomités (nationaal 
kiescomité, regionaal kiescomité en divisiecomités) die met de controle van de 
verkiezingsresultaten en de verkiezingen zijn belast.  
Het Riigikogu, het parlement, bestaat uit één kamer en telt 101 zetels. Leden worden 
voor vier jaar verkozen uit 12 kieskringen met verschillende zetels via een evenredig 
kiessysteem met open lijsten. De leden van het Riigikogu worden na een geheime 
stemming verkozen op basis van een algemeen, uniform en rechtstreeks kiesstelsel. 
De algemene verkiezingen zijn op een systeem van evenredige vertegenwoordiging 
gebaseerd.  
Gemeenteraden en andere lokale overheden worden rechtstreeks door de bevolking 
verkozen en installeren lokale besturen die voor materies zoals opvoeding en sociale 
welvaart bevoegd zijn. De kiesresultaten zullen worden gecontroleerd op basis van de 
                                                 
162 Riigikogu kieswet, 12 juni 2002, RT I 2002, 57, 355 
163 Kieswet raad van het lokale bestuur, 27 maart 2002, RT1 I 2002, 36, 220, Engelstalige versie 
beschikbaar op: http://www.legaltext.ee/text/en/X60031K1.htm 
164 OVSE, Needs for assesment report 15-17 januari 2007, Republiek Estland, parlementsverkiezingen 
4 maart 2007, Warschau, 31 januari 2007. 
165 OVSE, op cit. 6. 



BeVoting Study of Electronic Voting Systems, Part I, Version 1.1 

Page 178 of 270 

evenredige vertegenwoordiging (Art. §1 (3) kieswet raad van het lokale bestuur). De 
raden worden voor drie jaar verkozen. Verkiezingen voor de raad worden in het 
verkiezingsjaar op de derde zondag van oktober gehouden (Art.§2 kieswet raad van 
het lokale bestuur). Een raad vormt een kiesdistrict op het grondgebied van de 
landelijke gemeente of de stad (Art.§8 kieswet raad van het lokale bestuur). 

 6.6.2  Traditionele stemprocedure 

 6.6.2.1  Kiezers 
Kiezers moeten in het bevolkingsregister geregistreerd staan. De hoofdprocessor van 
het bevolkingsregister organiseert het versturen van de oproepingskaarten naar de 
kiezer uiterlijk twintig dagen voor de dag van de verkiezingen. Voor elk stembureau 
moeten kieslijsten worden afgedrukt op basis van informatie uit het informatieregister 
en ze moeten uiterlijk op de zevende dag voor de dag van de verkiezingen aan de 
divisiecomités worden afgeleverd.  

 6.6.2.2  Kiesplaats 
Stembureaus worden ingericht op het grondgebied van een kiesdistrict op basis van 
een regelgeving van de landelijke gemeente of het stadsbestuur. Ze zijn permanent. 
Stemmen voor het Riigikogu, voor de verkiezingen van de lokale bestuursraad en 
voor referenda gebeuren in dezelfde stembureaus, tenzij de landelijke gemeente of het 
stadsbestuur er anders over beslist bij de eerste gevallen.  
Een kiezer zal stemmen in het stembureau waar hij of zij op de kieslijst staat, behalve 
in gevallen van vooruitgeschoven stemming, thuisstemmen of elektronisch stemmen. 

 6.6.2.3  Stemprocedure 
Voor het begin van de stemming zal het divisiecomité de stembus controleren en 
verzegelen. Stembussen die voor het begin van de vervroegde verkiezingen zijn 
verzegeld zullen enkel voor vooruitgeschoven stemming worden gebruikt. De opening 
van een stembus is gedekt/Over de opening van een stembus wordt verslag 
uitgebracht. Hij wordt enkel geopend om een stembiljet in de bus te steken (Art§42 
Riigikogu kieswet). 
Een stembureau moet plaats voorzien voor de verdeling van stembiljetten, voor 
stemhokjes en voor een stembus. In een stembureau waar kiezers buiten het 
stembureau van hun woonplaats kunnen stemmen, zal het stembureau een 
afzonderlijk stemhokje en een stembus voor kiezers die buiten het stembureau van 
hun woonplaats op een vooruitgeschoven datum gaan stemmen, voorzien. De 
geconsolideerde lijst van kandidaten in het kiesdistrict zal in het stembureau worden 
uitgehangen (Art.§40.2 Riigikogu kieswet). 
Een stemhokje zal ervoor zorgen dat de stemming geheim blijft. In het stemhokje 
staat een tafel met daarop iets om te schrijven. De geconsolideerde kandidatenlijst in 
het kiesdistrict zal aan de muur van het stemhokje worden uitgehangen.(Art§41 
Riigikogu kieswet). 
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 6.6.2.4  Kiesperiode 
Stemmen op de verkiezingsdag begint om 9 uur in de voormiddag en wordt om 8 uur 
‘s avonds afgesloten. (Art.38 Riigikogu kieswet). 
Vooruitgeschoven stemming (Art§44 Riigikogu kieswet): 

• van de dertiende dag tot de negende dag voor de verkiezingsdag in een door 
het regionale kiescomité aangeduid stembureau, inclusief stemmen in 
strafinstellingen. Stemmen van 12.00 uur in de voormiddag tot 8 uur ‘s 
avonds; 

• van de zesde dag tot de vierde dag voor de verkiezingsdag, in alle stembureau 
en via elektronische weg. Stemmen vanaf 12.00 uur in de voormiddag tot 8 
uur ‘s avonds. Via elektronische weg kunnen stemmen 24/24 uur worden 
uitgebracht. 

 6.6.2.5  Authentificatie van de gebruiker 
Om een stembiljet te krijgen zal de kiezer het divisiecomité een identiteitskaart 
moeten voorleggen. De kiezer zal de kieslijst tekenen en het stembiljet ontvangen.  

 6.6.2.6  Sluiting van de verkiezing 
Een divisiecomité zal op de verkiezingsdag en na sluiting van de verkiezing de 
stembussen openen. Meer dan de helft van de leden van het divisiecomité zal de 
opening bijwonen ( Art. 54 Riigikogu kieswet). 
Voor het openen van de stembussen zal het divisiecomité: 

• alle stembiljetten die niet aan kiezers werden afgegeven en alle onbruikbare 
door de kiezers teruggegeven ongeldige stembiljetten tellen en annuleren. 
Annulatie van de stembiljetten gebeurt door het afscheuren van een hoekje van 
het stembiljet. 

• de kieslijsten gebruiken om het aantal kiezers op de lijsten te controleren en de 
handtekeningen op de kieslijsten die voor het overhandigen van het stembiljet 
werden geplaatst controleren om het aantal kiezers die een stembiljet hebben 
ontvangen te verifiëren, waarna deze cijfers in een standaardformulier zullen 
worden opgeslagen. 

Voor het openen van de stembus zal de staat van het zegel op de bus worden 
gecontroleerd.  
Het zegel van het divisiecomité zal aan de buitenkant van de stembiljetten van 
thuiskiezers worden bevestigd en de stembiljetten zullen bij die van de kiezers die in 
het stembureau hebben gestemd worden gevoegd. 
De binnenste omslagen met daarin de stembiljetten van kiezers die buiten het 
stembureau of hun woonplaats hebben gestemd zullen worden geopend, het zegel van 
het divisiecomité zal aan de buitenkant van de stembiljetten worden bevestigd en de 
stemmen zullen bij de stembiljetten van personen die voortijdig gingen stemmen en 
van de personen die op de verkiezingsdag gingen stemmen worden gevoegd.  
Op basis van de stembiljetten in de stembus zal het divisiecomité het aantal personen 
die aan de stembusgang deelnamen, het aantal ongeldige stembiljetten en het aantal 
stemmen uitgebracht voor kandidaten, politieke partijen en verkiezingscoalities 
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controleren, waarna deze cijfers in een standaardformulier zullen worden opgeslagen.  

 6.6.2.7  Ongeldige stemmen 
Een stembiljet is ongeldig indien (Art§54.8 Riigikogu kieswet): 

• er geen twee zegels van het divisiecomité op staan 

• geen kandidaat registratienummer of meer dan een kandidaat 
registratienummer op het stembiljet staat; 

• de kandidaat wiens nummer op het stembiljet staat niet in het kiesdistrict 
opkomt; 

• het kandidaat registratienummer op het stembiljet is gewijzigd; 

• het kandidaat registratienummer op het stembiljet onleesbaar is. 

• Indien er geen kandidaat registratienummer op een stembiljet staat maar de wil 
van de kiezer duidelijk en eenduidig is, wordt het stembiljet geldig geacht. 

• Een verslag in een standaardformulier zal over de controle van de 
stemresultaten worden opgesteld. De voorzitter van het comité zal het verslag 
tekenen. De datum en het tijdstip van het opstellen van het verslag zal erin 
vermeld staan.  

• Na controle van de stemresultaten zullen geldige stemmen per kandidaat 
worden verpakt en ongeldige stembiljetten, stembiljetten die niet aan kiezers 
zijn overhandigd en onbruikbare stembiljetten die door kiezers zijn 
teruggegeven zullen afzonderlijk worden verpakt. Het stembureau waarvan de 
stembiljetten afkomstig zijn, het soort en het aantal stembiljetten in het pak 
zullen op het pak van een kenteken worden voorzien. De voorzitter van het 
divisiecomité zal het kenteken ondertekenen. 

• Stembiljetten, kieslijsten, verslagen over stemresultaten en tegenstrijdige 
meningen van leden van het comité zullen onverwijld aan het kiescomité van 
de landelijke gemeente of de stad worden overgemaakt. 

• De stemresultaten zullen openbaar worden gecontroleerd in een divisiecomité. 

 6.6.2.8  bevoegd zijn Het uitbrengen van de stem 
Een kiezer zal stemmen in het stembureau waar hij of zij op de kieslijst staat. 
De kiezer zal het stembiljet in een stemhokje invullen. 
De kiezer zal het registratienummer van de kandidaat in het kiesdistrict van zijn of 
haar woonplaats, voor wie hij of zij een stem wenst uit te brengen in de daarvoor 
bestemde ruimte op het stembiljet noteren. 
De kiezer zal het stembiljet zelf invullen. Indien hij of zij als gevolg van een 
lichamelijke handicap niet in staat is het stembiljet zelf in te vullen, mag een andere 
kiezer dit op zijn of haar verzoek en in zijn of haar aanwezigheid doen, zolang die 
persoon maar geen kandidaat in het kiesdistrict van zijn of haar woonplaats is. 
Indien een kiezer het stembiljet onbruikbaar maakt heeft hij of zij het recht om het 
divisiecomité een nieuw stembiljet te vragen. In dit geval zal de kiezer het 
onbruikbare stembiljet aan het divisiecomité teruggeven. 
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Na invullen van het stembiljet zal de kiezer het stembiljet plooien en het aan een lid 
van het divisiecomité overhandigen, die aan de buitenkant van het geplooide 
stembiljet het zegel van het divisiecomité zal aanbrengen.  
De kiezer zal het stembiljet zelf in de stembus steken. Indien hij of zij als gevolg van 
een lichamelijke handicap niet in staat is het stembiljet zelf in te vullen, mag een 
andere kiezer dit op zijn of haar verzoek en in zijn of haar aanwezigheid doen. 

 6.6.3  Alternatieve stemprocedure 

 6.6.3.1  Vooruitgeschoven verkiezingsdagen 
Op vooruitgeschoven verkiezingsdagen mogen kiezers buiten het stembureau van hun 
woonplaats in een door het regionale kiescomité, de landelijke gemeente of het 
stadsbestuur aangeduid stembureau gaan stemmen. (Art§40 Riigikogu kieswet) 
Het divisiecomité zal ervoor zorgen dat enkel leden van het divisiecomité op de 
vooruitgeschoven verkiezingsdagen en de daarop volgende dagen toegang tot de 
stembus en kiesdocumenten zullen krijgen. 
Indien een kiezer die wenst te stemmen buiten het stembureau van zijn of haar 
woonplaats niet in staat is te stemmen in een stembureau als gevolg van zijn of haar 
gezondheidstoestand of omwille van een andere reden, mag hij of zij tot 4 uur in de 
namiddag op de laatste dag van vooruitgeschoven verkiezing, bij de landelijke 
gemeente of het stadsbestuur van zijn of haar woonplaats of bij het in subsectie 41 (2) 
van die wet bepaalde divisiecomité een schriftelijk verzoek indienen om op zijn of 
haar woonplaats te stemmen. Het divisiecomité zal het verzoek registreren. De 
landelijke gemeente of het stadsbestuur zal het verzoek registreren en het aan het 
overeenkomstige divisiecomité overmaken. (Art43 Riigikogu kieswet). 

 6.6.3.2  Thuisstemmen  
Indien een kiezer niet in staat is te stemmen in een stembureau als gevolg van zijn of 
haar gezondheidstoestand of omwille van een andere reden, mag hij of zij verzoeken 
om thuis te stemmen (Art. 46 Riigikogu kieswet). 
Om thuis te stemmen zal de kiezer tegen 4 uur in de namiddag op de verkiezingsdag 
een schriftelijk verzoek bij de landelijke gemeente of het stadsbestuur of bij het 
divisiecomité van zijn of haar woonplaats indienen en het divisiecomité zal het 
verzoek registreren. Indien het verzoek bij de landelijke gemeente of het stadsbestuur 
is ingediend, zal de landelijke gemeente of het stadsbestuur het verzoek registreren en 
het doorsturen naar het betrokken divisiecomité. 
Een thuiskiezer zal de lijst van thuiskiezers ondertekenen en een stembiljet ontvangen.  

 6.6.4  Elektronisch stemmen 
Estland is het enige Europese land waar een internettoegang een grondwettelijk recht 
is. Het eerste gevolg is een hoge penetratiegraad van internet bij de burgers thuis.  
Volgens de Estlandse kieswetgeving vindt e-voting van de 6de tot 4de dag voor de 
verkiezingsdag plaats. Op vooruitgeschoven verkiezingsdagen mogen kiezers 
elektronisch stemmen op de webpagina van het nationale kiescomité. Elke kiezer zal 
voor zichzelf stemmen.  
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 6.6.4.1  Identificatie 
Een kiezer zal zich identificeren aan de hand van het certificaat bij zijn of haar 
identiteitskaart dat digitale identificatie mogelijk maakt. Daarom werd een openbare 
sleutelinfrastructuur ontwikkeld die een veilige persoonlijke authentificatie mogelijk 
maakt aan de hand van digitale handtekeningen en ID-kaarten.166 

 6.6.4.2  Uitbrengen van de stem 
Na identificatie van de kiezer zal hij of zij de geconsolideerde kandidatenlijst in het 
kiesdistrict van zijn of haar woonplaats op de webpagina te zien krijgen. 
De kiezer zal op de webpagina de kandidaat in het kiesdistrict van zijn of haar 
woonplaats aanduiden voor wie hij of zij wil stemmen en zal zijn stem bevestigen 
door een digitale handtekening waarbij hij of zij het certificaat bij zijn of haar 
identiteitskaart dat digitale identificatie mogelijk maakt zal gebruiken.  
Op de webpagina zal de kiezer een bericht krijgen dat er met zijn stem rekening is 
gehouden.  

 6.6.4.3  Mogelijkheid om e-vote over te doen 
Tijdens de vooruitgeschoven verkiezingsperiode van de 6de tot de 4de dag voor de 
verkiezingsdag kan een kiezer zijn of haar elektronische stem wijzigen door 
elektronisch of in een stembureau te stemmen. Een e-voter kan zijn/haar stem 
opnieuw uitbrengen en de vorige stem zal worden gewist. Ook al wordt meervoudig 
stemmen als een misdrijf beschouwd (Strafwetboek, § 165) – in dit geval is het een 
maatregel tegen het kopen van stemmen – toch kan de kiezer die onrechtmatig was 
beïnvloed zijn stem opnieuw uitbrengen, eens hij niet langer aan die invloed 
onderhevig is. Elektronisch “opnieuw stemmen” kan dus niet als “meervoudig 
stemmen” worden beschouwd, aangezien het systeem met enkel een stem zal rekening 
houden (de laatst uitgebrachte). Voorrang van traditionele stemming – mocht de 
kiezer op een vooruitgeschoven kiesdag naar het stembureau gaan en een stem 
uitbrengen, zal zijn of haar elektronische stem worden gewist.  
De resultaten van het elektronisch stemmen zullen niet kenbaar worden gemaakt vóór 
het sluiten van de stemming op de verkiezingsdag. 
Het systeem is ontwikkeld om de anonimiteit van de kiezer te beschermen via een 
“dubbele omslag,” waarin de inhoud van de elektronische stem van de kiezer pas 
wordt gedecrypteerd op het ogenblik dat het van de identiteit van de kiezer wordt 
gescheiden, na het verstrijken van de elektronische stemperiode. 
Het systeem van internetstemmen was aanvankelijk door een privé-bedrijf ontwikkeld 
via een procedure van openbare aanbesteding. Het systeem was voor de lokale 
verkiezingen door het NEC getest maar een navolgende afzonderlijke test is er niet 
gekomen. Er is geen enkele bepaling voor de certificatie van het systeem. Voor de 
lokale verkiezingen heeft een door NEC ingehuurd expert de door het bedrijf 
ontwikkelde broncode herbekeken.  
De veiligheid was nooit in vraag gesteld. Aangezien elektronisch stemmen enkel bij 
de vooruitgeschoven stemming wordt gebruikt, zouden DOS-aanvallen niet het 
stemrecht ontnemen van kiezers die in Estland wonen.  
                                                 
166 Nationaal Commissie Comité, e-voting overzicht systeem, Tallin, 2005 
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Bij afwezigheid van een papieren verslag is het niet duidelijk hoe in geval van 
betwisting een hertelling kan worden georganiseerd. De kieswet biedt NEC de 
mogelijkheid elektronisch stemmen voor de verkiezingsdag ongeldig te verklaren 
en kiezers te verzoeken hun stem in hun stembureau uit te brengen, ook al 
worden de redenen voor nietigverklaring niet bepaald. In het algemeen heeft 
NEC het recht de verkiezing nietig te verklaren indien een schending de 
stemresultaten beduidend heeft beïnvloed of had kunnen beïnvloeden. 167 
                                                 
167 OVSE, op. Cit. 
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 6.7  Duitsland168 
Duitsland is een federale staat met een tweekamerstelsel, die uit een federale centrale 
regering en 16 deelstaten (Länder) bestaat. De Duitse burgers zijn vertegenwoordigd 
in de Bondsdag (parlement) die 598 zetels telt. Het stelsel wordt dikwijls een 
gepersonaliseerde evenredige vertegenwoordiging genoemd omdat de structuur van 
het parlement wordt bepaald door zowel de stemmen voor de rechtstreekse kandidaten 
en die op de partijlijsten, voor wie op basis van de partij wordt gestemd, eerder dan op 
basis van de kandidaat. De Bundesrat (Senaat) vertegenwoordigt de deelstaten en is 
dus uitsluitend uit afgevaardigden van de deelstaatregeringen samengesteld.  
De grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland, de Basiswet, bepaalt in artikel 20, 
paragraaf (2) dat alle openbare gezag van het volk uitgaat. Het zal door het volk 
worden uitgeoefend via verkiezingen en referenda en via wetgevende, uitvoerende en 
rechterlijke organen. Deze principes zijn onherroepelijk (artikel 79, paragraaf (3)). 
Volgens artikel 28, paragraaf (1) moet het volk ook in de deelstaten, de districten en 
de gemeenten door een verkozen orgaan vertegenwoordigd zijn.169 
Het federale kiesrecht uit 1956170 werd in 1975 aangepast om het gebruik van 
mechanische en elektronische stemmachines mogelijk te maken. In 1998 werden voor 
het eerst NEDAP stemmachines in Keulen getest. De tests werden door de 
gemeenteraad als uiterst succesvol bestempeld en een jaar later werden in Keulen de 
verkiezingen voor het Europese parlement uitsluitend met (600) NEDAP 
stemsystemen gehouden. In de jaren daarop volgen ook andere steden het voorbeeld: 
bij de parlementsverkiezingen van 22 september 2002 hebben 29 gemeenten de 
NEDAP elektronische stemmachines gebruikt.171 
Het aantal gemeenten dat een stemmachine gebruikt groeit constant. Een aantal grote 
steden (Keulen, Düsseldorf) heeft reeds stemmachines gebruikt voor heel wat 
verkiezingen. Het zijn de lokale besturen die beslissen om stemmachines in te voeren 
en die ook financieren. Enkel de door de minister van Binnenlandse Zaken 
goedgekeurde machines zijn toegelaten en de markt wordt door één systeem 
gedomineerd, nl. de stemmachine van NEDAP. Bovendien wordt er geen echt debat 
rond het gebruik van stemmachines gevoerd, zelf niet over de twee thema’s die elders 
voor een zekere commotie zorgden, nl. de geheime broncode en het gebrek aan een 
“voter verified audit trail” of verificatieprocedure. 
Het “i-vote” project werd begin 1998 gelanceerd door internet-Voting, een Duitse 
onderzoeksorganisatie die internet technologie op het kiesproces wou toepassen. 
Sindsdien heeft het project via een partnership in 1999 uitbreiding genomen en er 
werden plannen ontwikkeld voor het ontwerpen van een systeem dat een 
grootschalige verkiezing kon ondersteunen. Het eerste prototype van het systeem 
werd in februari 2000 bij de verkiezing van een studentenparlement aan de 
universiteit van Osnabruck, Duitsland, uitgetest. In juni 2000 kwam er een tweede test 
bij interne verkiezingen voor het Departement Informatie en Statistiek in 
                                                 
168 Dit hoofdstuk is een update van Van Oudenhove, B., Schlichting K., Siebald S., Tucholke U., Lévy 
S., Wettelijkee E., Laigneau A., Forsgren O., Ohlin T., Wettelijke issues of cybervoting, for the 
European project “CYBERVOTE”, juni 2001. De originele versie is online beschikbaar op: 
http://www.eucybervote.org/reports.html, laatste toegang 29 maart 2007. 
169 Inleiding to Duitse federale rechtsysteem, http://www.iuscomp.org/gla/literature/introbwg.htm 
170 Federaal Kiesrecht, 7 mei 1956 (Duits Staatsblad I, p. 383) 
171 Ierse commissie e-voting, tweede rapport geheimhouding, juistheid en testen van het uitgekozen 
elektronische stemsysteem, juli 2006.  
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Brandenburg, Duitsland. Het nieuwe systeem zou bij de lokale verkiezingen van 9 juli 
tot 12 juli 2001 in Esslingen, Duitsland worden gebruikt.172 
Een specifieke werkgroep moet wettelijke wijzigingen en de essentiële aspecten van 
het technische systeem, die noodzakelijk zijn voor een grootschalige online 
implementatie van de verkiezingen, voorstellen. Een andere doelstelling van het 
netwerk is het brede publiek, de politici en de ambtenaren te informeren over de 
technische opties om op die manier verkiezingsinnovaties makkelijker ingang te doen 
vinden. Naast de ontwikkeling van internet verkiezingssystemen, staat in enkele grote 
Duitse ondernemingen ook het internetstemmen door aandeelhouders op jaarlijkse 
algemene vergaderingen op stapel. De fractie Baden-Württemberg van de partij 
Bündnis 90 / Die Grünen heeft als eerste een virtueel partijcongres in Duitsland 
georganiseerd. De werkgroep zal de verschillende projecten ondersteunen en de 
federale regering informeren over de wettelijke wijzigingen en andere maatregelen die 
zich opdringen.  
Toch lopen er momenteel verschillende rechtszaken tegen het gebruik van 
elektronische stemmachines in Duitsland. Een ervan wordt in 2007 door het hoogste 
Duitse gerecht behandeld. De eisers missen transparantie bij de opslag van de 
stemmen in de machine en de mogelijkheid op een hertelling omdat de gecertificeerde 
Nedap machines geen papierspoor nalaten.173 

 6.7.1  Kiessysteem 
Over de Duitse parlementsverkiezingen staan er in de grondwet maar enkele 
principes. De keuze voor het kiessysteem en de huidige procedure worden niet door 
de grondwet geregeld maar bij gewone wet, de federale kieswet. Artikel 38 van de 
grondwet bepaalt dat de leden van de Bondsdag volgens het stelsel van algemene, 
rechtstreekse, vrije, gelijke en geheime verkiezingen zullen worden verkozen, dat ze 
afgevaardigden van het volledige volk zullen zijn en dat ze door geen enkele 
instructies zullen gebonden zijn maar enkel door hun geweten. De stemmodaliteiten 
worden door de federale kieswet geregeld.  
Elke Duitse staatsburger die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt mag stemmen en 
iedereen die meerderjarig is mag zich bij verkiezingen verkiesbaar stellen. Het 
kiesrecht is uitgebreid naar Duitse staatsburgers die in het buitenland verblijven. 
Duitsers die in een lidstaat van de Raad van Europa verblijven hebben voortaan het 
recht te stemmen bij verkiezingen die in de Bondsrepubliek Duitsland worden 
gehouden, ongeacht hoelang ze al in het buitenland verblijven. Duitsers die in andere 
landen wonen mogen de eerste tien jaar na hun vertrek uit de Bondsrepubliek 
stemmen, op voorwaarde dat ze minstens drie maanden voor hun vertrek permanent 
op het federale grondgebied hebben verbleven.  
Kenmerken van de verkiezingen zijn o.m. de banden met vaste stembureaus met 
authenticiteitcontroles (kiezerslijsten, identificatie), stemhokjes en stembussen.  
In Duitsland is er geen stemplicht. 
De helft van de 598 zetels in de Bondsdag worden via de regionale lijsten van de 
partijen samengesteld (de tweede stemmen) en de andere helft door de rechtstreekse 
                                                 
172 Communiqué, Duitse regio voert eerste online op BEA gebaseerde stemoplossing in WebLogic 
Server, 
http://www.bea.com/framework.jsp?CNT=pr00607.htm&FP=/content/news_events/press_releases/200
1 
173 Wikipedia, e-voting, www.answers.com 
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verkiezing van kandidaten in de 299 kieskringen (de eerste stem).  
In totaal zijn er 299 kieskringen met daarin zo’n 250.000 inwoners met de Duitse 
nationaliteit.  
Elke Duitser mag twee stemmen uitbrengen, één voor een parlementslid die een 
kieskring vertegenwoordigt en een tweede stem voor een regionale lijst (Art.4). De 
eerste stem, die voor rechtstreekse kandidaten wordt uitgebracht die in elk van de 
kieskringen opkomen, bepaalt de helft van de samenstelling van het parlement. De 
tweede stem bepaalt de meerderheid in de Bondsdag, aangezien de totale verhouding 
van de "ja" stemmen die elke partij bij de tweede stemming krijgt, het aantal 
kandidaten van die regionale lijst bepaalt die een zetel in de Bondsdag zullen 
verwerven.  
Volgens de Duitse kieswet moeten partijen minstens 5 procent van de tweede 
stemmen halen.  
Volgens dit systeem beschikt elke kiesgerechtigde persoon over twee afzonderlijke 
stemmen die los van elkaar kunnen worden uitgebracht. De eerste stem wordt voor 
een van de kandidaten in zijn kieskring uitgebracht, de tweede voor een van de 
partijlijsten in de betroffen deelstaat. Het is dus mogelijk om voor verschillende 
partijen te stemmen.  
In de kieskringen is de kandidaat met het meeste eerste stemmen de winnaar. 
De tweede stem is voor één van de partijlijsten die in elk van de 16 Duitse deelstaten 
worden ingediend. De volgorde van de kandidaten op de lijsten wordt op voorhand 
door de partijen zelf beslist en de kiezer kan die niet wijzigen. 
Het federale kiescomité bepaalt het aantal zetels dat elke partij moet toegewezen 
krijgen op basis van de tweede stemmen, die daarom beslissend zijn voor het 
kiesresultaat.  
De zetelverdeling is op een door een Duitse wiskundige (Niemeyer) ontwikkelde 
methode gebaseerd en garandeert dat de zetelverdeling exact met de evenredige 
verdeling van de stemmen overeenkomt.  
De zetels worden tussen de partijen verdeeld, in verhouding tot het totale aantal 
tweede stemmen die ze in het hele district hebben uitgebracht (bovenste verdeling). 
Enkel partijen die minstens vijf procent van de tweede stemmen over het gehele land 
halen, of die minstens 3 “Direktmandate” hebben gehaald op basis van de eerste 
stemmen komen in aanmerking. De bedoeling daarvan is om splinterpartijen te weren 
waardoor het parlement correct kan functioneren en een basis vormt voor een stabiele 
regering.  
Vervolgens wordt opnieuw volgens de Niemeyer-methode een tweede berekening 
gemaakt, om het totale aantal zetels voor elke partij op federaal niveau te bepalen, die 
over hun regionale lijsten moeten worden verdeeld (onderste verdeling). Zetels die 
een partij rechtstreeks in de kieskringen heeft gewonnen, worden van het aantal zetels 
voor haar regionale lijsten afgetrokken. De overige zetels worden door de kandidaten 
op de “Landsliste” opgevuld in de vóór de verkiezingen bepaalde volgorde. Een partij 
kan zogenaamde “overhangmandaten” krijgen, wanneer ze bij de eerste stem meer 
zetels wint dan waar ze recht op heeft, gelet op het resultaat van berekening van de 
tweede stemmen.174 
                                                 
174 Beschrijving van het systeem komt uit de Inleiding to Duitse federale rechtsysteem, 
http://www.iuscomp.org/gla/literature/introbwg.htm 
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 6.7.2  Traditionele stemprocedure 
Duitsers gaan naar hun stembureaus in scholen of andere openbare gebouwen. Ze 
verkiezen er de kandidaten voor het parlement en maken daarbij aantekeningen op een 
meerkeuzebiljet. 
De verkiezingsdag moet op een zondag of een officiële feestdag vallen (Art. 16). 

 6.7.2.1  Kiesplaats 
Enkel personen die in een kiezersregister staan ingeschreven of een oproepingskaart 
hebben, mogen stemmen. Wie in een kiezersregister staat ingeschreven mag enkel in 
het kiesdistrict van het kiezersregister waarin hij of zij is ingeschreven stemmen (Art. 
14).  
Een kiesgerechtigd persoon die zijn of haar stem echter niet kan uitbrengen in het 
kiesdistrict van het kiezersregister waarin hij of zij is ingeschreven, of die niet in het 
kiezersregister is ingeschreven om redenen die buiten zijn of haar wil liggen, zal op 
verzoek een oproepingskaart ontvangen.(Art. 17). 

 6.7.2.2  Stembiljetten 
Art. 30 bepaalt de inhoud van het stembiljet: 

• voor de verkiezingen per kieskring, de namen van de kandidaten van de 
aanvaarde kieskringnominaties; in het geval van kieskringnominaties door 
partijen, zullen de namen van die partijen, alsook eventuele letterwoorden van 
hun namen worden getoond, terwijl met betrekking tot andere 
kieskringnominaties ook de onderscheidende code naam zal zijn vermeld;  

• voor verkiezingen per regionale lijsten, de namen van die partijen, alsook 
eventuele letterwoorden van hun namen en de namen van de eerste vijf 
kandidaten op de regionale lijsten. 

Stemmen worden in volgende gevallen ongeldig geacht (Art. 39): 
1) de stem werd niet in een officiële stemomslag afgegeven,  
2) de stem werd in een stemomslag overhandigd die duidelijk en zodanig van een 

andere omslag verschilt, dat de geheimhouding van de stemming in gevaar 
komt, of die een duidelijk tastbaar object bevat, 

3) is niet officieel vervaardigd of is geldig voor een andere kieskring, 
4) er staan geen markeringen op,  
5) het staat niet onomstotelijk vast dat het de wil van de kiezer weerspiegelt, 
6) het bevat een addendum of voorbehoud. 

In de onder 1 tot 4 genoemde gevallen zullen beide stemmen ongeldig zijn.  

 6.7.2.3  Opening en sluiting van de verkiezing 
Momenteel is de stembusgang door de lokale overheden en onafhankelijke 
kiesorganen georganiseerd. De leden van dergelijke organen zijn ertoe gehouden 
onpartijdig te handelen en de geheimhouding te bewaren.  
In en aan de ingang van het kiesbureau mag niemand proberen de kiezers te 
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beïnvloeden. Stemmen worden geheim uitgebracht. Stemmen is openbaar, net zoals 
het tellen van de stemmen en het vaststellen van het resultaat. (Art. 31) 

 6.7.2.4  Authentificatie van kiesgerechtigde kiezers 
Voor elke verkiezing zullen de lokale overheden voor elke kieswijk een lijst van 
kiesgerechtigde kiezers samenstellen op basis van het bevolkingsregister voor deze 
gemeente. Dit kiezersregister is een lijst van kiesgerechtigde kiezers in numerieke 
volgorde overeenkomstig de straat en het huisnummer van hun hoofdverblijfplaats.  
Nadat het certificaat aan de kiezer is toegewezen, wordt een aantekening in het 
kiezersregister geplaatst waardoor de kiezer niet in het stembureau kan stemmen. Het 
kiezercertificaat geeft de kiezer het recht om per brief te stemmen, of om persoonlijk 
zijn stem uit te brengen in het kiesdistrict waarvoor het certificaat was uitgegeven. 
De normale manier van stemmen is het persoonlijk uitbrengen van een stem. Op de 
dag van de verkiezing gaat de kiezer naar het toegewezen stembureau en legt er zijn 
officiële kennisgeving, – voor het geval de stemopnemers hem/haar niet persoonlijk 
kennen – zijn pas of identiteitskaart voor. Na identificatie van de kiezer wordt 
hem/haar het stembiljet overhandigd. De kiezer brengt zijn/haar stem uit in een 
afgesloten stemhokje en steekt zijn/haar stembiljet in een stembus. 

 6.7.2.5  Het uitbrengen van de stem 
Er zullen maatregelen worden genomen om er zeker van te zijn dat kiezer niet kan 
worden gezien terwijl hij of zij zijn of haar stembiljet invult en het in de omslag 
steekt. Stembussen waarin de omslagen verdwijnen moeten zo zijn gemaakt dat ze de 
geheimhouding van de stemming garanderen. Een kiezer die ongeletterd is of die door 
een lichamelijke handicap het stembiljet niet kan invullen, het niet in de omslag kan 
steken, de omslag niet aan de kiesambtenaar kan overhandigen of het in de stembus 
kan steken, mag zich door een ander persoon laten bijstaan (Art. 33). 
Stemmen zullen op officiële stembiljetten in officiële omslagen worden uitgebracht. 
De kiezer zal zijn of haar stem uitbrengen door een kruisje of een ander teken op het 
stembiljet te plaatsen dat duidelijk aangeeft voor welke kandidaat de stem is bedoeld, 
en zijn of haar stem uitbrengen door een kruisje of een ander teken op het stembiljet te 
plaatsen dat duidelijk aangeeft voor welke regionale lijst de stem is bedoeld (Art. 34). 

 6.7.3  Alternatieve stemprocedure 

 6.7.3.1  Stemmen in speciale kiesdistricten 
Naast de normale kiesdistricten biedt de federale verkiezingsregelgeving de 
mogelijkheid om speciale kiesdistricten op te richten waar houders van 
kiezercertificaten hun stem mogen uitbrengen (Sectie 48 en 49). Bij deze speciale 
districten gaat het om ziekenhuizen, bejaardentehuizen, verzorgingsinstellingen, 
rehabilitatiecentra en gelijkaardige instellingen met een aanzienlijk aantal 
kiesgerechtigden die niet in staat zijn om zich naar het stembureau buiten die 
bijzondere voorziening te begeven. Kiezers met een geldig kiezercertificaat voor het 
kiesdistrict waar de voorziening is gevestigd mogen hun stem in een speciaal 
kiesdistrict uitbrengen. De directie van die instellingen moet de kiezers alle informatie 
over stembureau en openingsuren bezorgen. 
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De kiesambtenaar van een speciaal kiesdistrict, of zijn plaatsvervanger en twee 
lekenassistenten mogen ook de kamer van de patiënt binnen. Ze hebben een 
afzonderlijke verzegelde stembus bij, de vereiste stembiljetten en kiesomslagen. Daar 
ontvangen ze de kiezerscertificaten van patiënten waardoor bedlegerige kiezers de 
mogelijkheid hebben om hun stembiljetten in alle discretie in te vullen en ze 
vervolgens in de stemomslag te steken. De kiesprocedure staat dus los van de 
kiesplaats, aangezien ze de zieke of gehandicapte kiezer in een instelling de 
mogelijkheid biedt buiten het traditionele stembureau te gaan stemmen.  
De certificaten moeten onverwijld naar het stembureau voor het speciale kiesdistrict 
worden gebracht, waar de stembus onder toezicht van de kiesambtenaar zal blijven tot 
ook de normale stemming is beëindigd. De inhoud ervan wordt dan bij de 
stembiljetten in de normale stembus gevoegd en geteld. 
In kleinere instellingen en gevangenissen is stemmen voor een mobiel kiescomité 
toegelaten. Dit is samengesteld uit het kiescomité voor het kiesdistrict waar de 
instelling is gevestigd. De stemprocedure en de vaststelling van de kiesresultaten zijn 
dezelfde als in speciale kiesdistricten. 

 6.7.3.2  Stemmen per brief 
Stemmen per brief werd in 1956 ingevoerd, met de specifieke bedoeling om een hoge 
kiesopkomst te bereiken. Tegelijk is het de meest praktische en in ruimte mate de 
enige haalbare manier om Duitsers die in het buitenland verblijven hun stemrecht te 
laten uitoefenen. Het vervangt het stemmen in ambassades, zoals dat in een aantal 
Europese landen de gewoonte is. De hoofddoelstelling is om iedereen de mogelijkheid 
te bieden te gaan stemmen, voor wie dit in zijn kiesdistrict niet mogelijk is. Het aantal 
kiezers dat van deze uitzondering op de regel om in een stembus te gaan stemmen 
gebruik maakt, stijgt constant.  
De wetgevende macht heeft het in ruime mate overgelaten aan de kiezer zelf, die per 
brief stemt, erop toe te zien dat de geheimhouding bij verkiezingen en de 
verkiezingsvrijheid in zijn persoonlijke levenssfeer worden gewaarborgd. Vergeleken 
met het stemmen in een stembureau, zoals gebruikelijk is volgens het kiesrecht, is 
stemmen per brief een uitzonderlijke vorm, een geprivatiseerde kieshandeling. Een 
gedetailleerde regelgeving, waarbij schending en de bestraffing in bepaalde gevallen 
onder de strafwet vallen, voorziet in gepaste waarborgen dat de principes van de 
kieswet niet worden geschonden.34 

De kiezer die een verzoek heeft ingediend om per brief te stemmen ontvangt het 
kiezerscertificaat en het stembiljet waarmee hij zijn stem via de post kan uitbrengen. 
Kiezers per post brengen de aantekeningen op het stembiljet persoonlijk aan en steken 
het in de officiële stemomslag. Ze ondertekenen het attest inzake het stemmen per 
brief, dat op het kiezerscertificaat staat afgedrukt en vullen datum en plaats in. Dan 
steekt de kiezer de officiële kiesomslag en het kiezerscertificaat in de officiële omslag 
voor het stemmen per brief, verzegelt deze laatste en stuurt deze via de post naar de 
kiesambtenaar van het district waarvoor het stembiljet was uitgegeven (Art. 34). 
De plaatselijke overheid die de kiezerscertificaten heeft uitgegeven moet de stemmen 
per brief tegen 6 uur in de namiddag op de dag van de verkiezingen ontvangen, zoniet 
zijn ze ongeldig. Stembrieven die via de post worden opgestuurd mogen gratis als 
gewone post worden verzonden, zolang dit maar met de officiële kiesomslagen 
gebeurt (Art.34). Indien de afzender voor een speciale verzendingsvorm opteert dient 
hij zelf het supplement boven op het normale brieftarief te betalen. Een stem per brief 
mag ook tijdens diezelfde periode aan de lokale overheid worden overhandigd. Na 
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overhandiging aan de overheid, mag de stem per brief niet aan de kiezer worden 
teruggegeven. 
De stemmen van al die kiesgerechtigden worden aan het kiesdistrict van het domicilie 
van de kiezer toegewezen, waarvoor het kiezerscertificaat is uitgegeven. 

 6.7.4  Elektronisch stemmen 
Om het uitbrengen en tellen van stemmen te vergemakkelijken, kunnen ook 
stemmachines met zelfstandige registers worden gebruikt in plaats van stembiljetten, 
omslagen en stembussen.(Art. 36). In bepaalde gemeenten of kiesdistricten worden 
stembussen door stemmachines vervangen, meer bepaald door een mechanisch of 
elektronisch toestel. Deze toestellen staan echter altijd in een stembureau.  
De bruikbaarheid en de betrouwbaarheid van deze stemmachines moeten technisch 
grondig worden geïnspecteerd en bijgevolg moet elk van die toestellen een 
certificering ontvangen. Het federale ministerie van Binnenlandse Zaken is bij 
wettelijke verordening, die geen goedkeuring van de Bundesrat (afvaardiging van de 
deelstaten) vereist, bevoegd om gedetailleerde regels te bepalen (Art. 36):  

• de voorwaarden voor de officiële verlening van de vergunning voor het 
ontwerp van de stemmachines en voor het intrekken en herroepen van de 
vergunning,  

• de procedure die de officiële verlening van de vergunning van het ontwerp 
regelt,  

• de procedure die controleert of het type stemmachine met het officiële in de 
vergunning bepaalde ontwerp overeenkomt, 

• het vóór gebruik openbaar testen van de stemmachine, 

• de procedure die de officiële goedkeuring voor het gebruik en het intrekken en 
herroepen van de goedkeuring regelt, 

• de bijzonderheden die met het gebruik van de stemmachines in relatie tot de 
verkiezing samenhangen. 

In Duitsland zijn het BSI-Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik en de 
PTB-Physikalisch Technische Bundesanstalt de overheden die voor de technische 
inspectie en de certificering van stemmachines bevoegd zijn.  
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 6.8  De Verenigde Staten 
De regering van de Verenigde Staten is een federale regering met verkozen 
ambtenaren op drie niveaus: federaal (nationaal), deelstaten en lokaal.175 De 
verkiezingen worden door wetten op het niveau van de federatie en het niveau van de 
deelstaten geregeld.  
De belangrijkste federale bronnen van regelgeving zijn: 

• De Amerikaanse grondwet 

• The Uniformed And Overseas Citizens Absentee Voting Act (1986)176 

• The Voting Rights Act (1965)177 

• Voting Accessibility for the Elderly and Handicapped Act (1984) (VAA)178 

• The National Voter Registration Act (1993)179 

• The Help America Vote Act (2002) 180 
Met deze regelgevingen hebben de deelstaten een groot aantal bevoegdheden inzake 
verkiezingen in handen. Heel wat regelgeving met betrekking tot de kiesprocedure 
bevat gemeenschappelijke vereisten: 

• Certificering of goedkeuring van steminfrastructuur en -systemen; 

• Vereisten inzake ontwerp van stembrieven; 

• Vereisten inzake ondertekening en waarmerking met betrekking tot 
stembrieven van afwezigen; 

• Uiterlijke data voor het indienen van 
registratieformulieren/stembriefaanvragen en uitgebrachte stembrieven.181 

 6.8.1  Kiessysteem 
De Verenigde Staten hebben een systeem met een president aan het hoofd van een 
regering. De uitvoerende en wetgevende macht worden afzonderlijk verkozen.182  
Bij de federale verkiezingen worden eerst voorverkiezingen, of “Primaries”, en 
conventies georganiseerd om de kandidaten te kiezen. De “Primaries” zijn 
verkiezingen die de politieke partijen binnen elke staat organiseren waarbij de 
geregistreerde kiezers van dit rechtsgebied een kandidaat binnen de politieke partij 
kiezen die later aan een verkiezing zal deelnemen.183 Tijdens conventies worden 
kandidaten voor latere verkiezingen aangesteld. Het zijn in feite bijeenkomsten 
binnen kiesdistricten waarbij discussies over politieke thema’s worden gevoerd. 
                                                 
175 http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_the_United_States 
176 Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act, 42 U.S.C. 1973ff et seq. 
177 Voting Rights Act, 42 U.S.C. § 1973 aa. 
178 Voting Accessibility for the Elderly and Handicapped Act , 42 U.S.C. § 1973ee et seq. 
179 National Voter Registration Act, 42 U.S.C. §1973gg 
180 Help America Vote Act, 42 U.S.C. 15301. 
181 Federal Voting Assistance Program, ministerie van Defensie, “Voting over the internet – Pilot 
Project – Assessment report – juni 2001”, beschikbaar op: www.fvap.gov/services/voireport.pdf 
182 http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_the_United_States 
183 http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_the_United_States 
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Slechts elf staten houden conventies voor de aanstelling van kandidaten.184 
 
Presidentsverkiezingen 
De president en vice-president van de Verenigde Staten worden om de vier jaar 
verkozen door een meerderheid van de leden van het kiescollege voor de 
presidentsverkiezingen.185 Elke staat krijgt een aantal kiesmannen toegewezen op 
basis van het aantal senatoren (altijd 2 per deelstaat) en het aantal afgevaardigden 
(afhankelijk van het aantal inwoners in de deelstaat).186  
In elke deelstaat dienen de politieke partijen (of onafhankelijke kandidaten) een lijst 
in (“Slate of Electors”). Individuele kiezers in elke deelstaat brengen dan hun stem uit 
voor de lijst van kiesmannen die hen vertegenwoordigen bij het kiezen van de 
president en vice-president.187 Het gaat dus om onrechtstreekse 
presidentsverkiezingen: de winnaar wordt bepaald door het optellen van de stemmen 
die de kiesmannen in het kiescollege hebben uitgebracht.188 
 
Congresverkiezingen 
Congresverkiezingen worden om de twee jaar georganiseerd. Het Amerikaanse 
Congres bestaat uit 2 kamers: het Huis van Afgevaardigden en de senaat. Het Huis 
van Afgevaardigden telt momenteel 435 leden. Ze worden voor een ambtstermijn van 
2 jaar verkozen via een systeem van “plurality vote”, waarbij de kandidaten met het 
meeste stemmen winnen, binnen het congresdistrict waar ze kandidaat zijn.189 De 
senaat telt 100 leden. Ze worden voor zes jaar verkozen, waarbij om de twee jaar één 
derde wordt vervangen.190 
 
Stemlogisitiek 
Zowel de presidents- als de congresverkiezingen worden op de dinsdag na de eerste 
maandag in november van het verkiezingsjaar gehouden. De Grondwet bepaalt dat 
deze dag dezelfde zal zijn over de gehele Verenigde Staten (Art. II, Sect. 1).191 
Daarom is er éénzelfde verkiezingsdag. Individuen die bij afwezigheid stemmen (cfr. 
infra) versturen hun stem uiteraard niet op de dag van de verkiezingen zelf.  
Voor de organisatie van zowel de federale als de lokale verkiezingen zijn de 
deelstaten verantwoordelijk.192 De federale regering houdt echter toezicht en verleent 
                                                 
184 http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_the_United_States 
185 http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-
bin/getdoc.icgi?dbname=106_cong_documents&docid=f:hd216.106 
186 William C. Kimberling, “The Electoral College”, beschikbaar op 
http://www.eac.gov/election_ressources/ elecoll.pdf 
187 William C. Kimberling, “The Electoral College”, beschikbaar op 
http://www.eac.gov/election_ressources/ elecoll.pdf 
188 http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_the_United_States  
189 http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-
bin/getdoc.icgi?dbname=106_cong_documents&docid=f:hd216.106 
190 http://usinfo.state.gov/usa/infousa/politics/legbranc/abtcong.htm  
191 http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-
bin/getdoc.icgi?dbname=106_cong_documents&docid=f:hd216.106 
192 E. FISCHER, “Voting Technologies in the United States: Overview and Issues for Congress”, in X., 
CRS Report RL30773, maart 21, 2001, beschikbaar op 
http://usinfo.state.gov/usa/infousa/politics/voting/rl30773.pdf 
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steun via wetgeving en instellingen zoals de federale verkiezingscommissie en de 
commissie voor verkiezingsbijstand.193 Het aantal stembureaus varieert per deelstaat. 
Het tellen van de stemmen gebeurt ofwel in de individuele kiesdistricten binnen de 
deelstaten, of op een centrale locatie binnen het rechtsgebied (of beide).194 De 
stemmen kunnen machinaal, manueel of op beide manieren worden geteld.195 
In de Verenigde Staten is er geen stemplicht. Personen die wensen te stemmen moeten 
zich vóór de verkiezingen dus laten registreren in de deelstaat waar ze woonachtig 
zijn. De National Voter Registration Act (NVRA)196 heeft de mogelijkheid voor 
individuen om zich te laten registreren gevoelig uitgebreid. Voor die wet bestond 
konden kiezers zich enkel laten registreren in officiële kantoren binnen de deelstaat. 
De NVRA verplicht de deelstaten om registratie mogelijk te maken bij het aanvragen 
of vernieuwen van een rijbewijs en in alle kantoren waar openbare bijstand wordt 
geboden. De NVRA verplicht de deelstaten ook om registratie van de kiezer via de 
post te aanvaarden.197 

 6.8.2  Traditionele stemprocedure 
De traditionele U.S. stemprocedure is gebaseerd op stemming in een stembureau met 
een stembiljet. De laatste jaren echter werden vijf verschillende soorten 
stemtechnologieën gebruikt in de Verenigde Staten: handgetelde stembiljetten, 
mechanische hefboommachines, computer ponskaarten, optische scan (Marksense-
systemen), en direct recording elektronische systemen (DRE). 198 
Sinds de Help America Vote Act (HAVA)199 uit 2002 ziet het ernaar uit dat 
mechanische hefboommachines en ponskaarten als stemtechnologie voorbijgestreefd 
dreigen te worden. De HAVA verplicht de deelstaten de ponskaart of de 
hefboomsystemen te vervangen door een systeem waarmee de kiezer zijn gemaakte 
keuze kan controleren vooraleer de stem is uitgebracht en geteld en de kiezer tevens 
de mogelijkheid te bieden om de stem te wijzigen of een fout te corrigeren vooraleer 
de stem is uitgebracht en geteld.200 
Internetstemmen is momenteel beperkt tot een aantal demonstratieprojecten. Bij de 
verkiezingen in november 2000 hebben kiezers in verschillende regio’s in Californië 
niet-bindende stemmen online uitgebracht van op online stemmachines op een aantal 
centrale locaties.201 Bij diezelfde verkiezingen hebben een beperkt aantal 
personeelsleden binnen het leger, die in het buitenland zijn gestationeerd, hun 
stemmen via het internet uitgebracht via een bescheiden pilootproject in het kader van 
                                                 
193 Cfr. http://www.fec.gov and http://www.eac.gov . 
194 E. FISCHER, “Voting Technologies in the United States: Overview and Issues for Congress”, in X., 
CRS Report RL30773, maart 21, 2001, beschikbaar op 
http://usinfo.state.gov/usa/infousa/politics/voting/rl30773.pdf 
195 E. FISCHER, “Voting Technologies in the United States: Overview and Issues for Congress”, in X., 
CRS Report RL30773, maart 21, 2001, beschikbaar op 
http://usinfo.state.gov/usa/infousa/politics/voting/rl30773.pdf 
196 National Voter Registration Act, 42 U.S.C. §1973gg 
197 http://www.eac.gov/register_vote.asp  
198 E. FISCHER, “Voting Technologies in the United States: Overview and Issues for Congress”, in X., 
CRS Report RL30773, maart 21, 2001, beschikbaar op 
http://usinfo.state.gov/usa/infousa/politics/voting/rl30773.pdf 
199 Help America Vote Act, 42 U.S.C. 15301. 
200 http://www.eac.gov/mission_statement.asp?format=none (cfr. sectie 301 HAVA).  
201 E. FISCHER, “Voting Technologies in the United States: Overview and Issues for Congress”, in X., 
CRS Report RL30773, maart 21, 2001, beschikbaar op 
http://usinfo.state.gov/usa/infousa/politics/voting/rl30773.pdf 
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het Federal Voter Assistance Program (cfr. infra).202 In Arizona hebben de 
Democraten internetstemmen ingevoerd voor hun voorverkiezingen van 2000.203 

 6.8.2.1  Kiesplaats 
Kiezers brengen hun stem over het algemeen uit in aangewezen stembureaus. Elke 
deelstaat bepaalt zelf welke locaties als stembureaus zullen dienen.  
De federale Voting Accessibility for the Elderly and Handicapped Act uit 1984 
(VAA)204 verplicht over het algemeen stembureaus in de Verenigde Staten 
toegankelijk te zijn voor personen met een beperkte mobiliteit voor alle federale 
verkiezingen. Indien geen enkele toegankelijke locatie beschikbaar is om als 
stembureau te fungeren, moet de regio alternatieve middelen voorzien om op de dag 
van de verkiezing een stem uit te brengen.205  

 6.8.2.2  Opening en sluiting van de verkiezing 
Zoals reeds aangegeven is er voor de Amerikaanse federale verkiezingen één enkele 
dag vastgelegd (de dinsdag na de eerste maandag in november van het 
verkiezingsjaar). De Grondwet bepaalt dat deze dag voor de gehele Verenigde Staten 
dezelfde dient te zijn (Art. II, Sect. 1) (cfr. supra).  

 6.8.2.3  Authentificatie van kiesgerechtigde kiezers 
Authentificatie van kiesgerechtigde kiezers gebeurt op het ogenblijk van de registratie 
van de kiezer. Conform sectie 303 van de Help America Vote Act dienen individuen 
die zich inschrijven om te stemmen bij de federale verkiezingen hun rijbewijsnummer 
of deelstaat identificatienummer voor te leggen bij de registratieverklaring onder eed. 
Indien een verzoeker niet over een geldig rijbewijs beschikt, zal hem/haar de laatste 
vier cijfers van zijn/haar zekerheidsnummer worden gevraagd. Mocht de verzoeker 
noch over een rijbewijs, noch over een sociaal zekerheidsnummer beschikken, zal de 
deelstaat hem/haar een uniek nummer toewijzen, waarmee de kiezer zich voor 
registratiedoeleinden zal kunnen identificeren.206 
In bepaalde deelstaten geeft het lokale verkiezingsorgaan geregistreerde kiezers een 
“kiezersidentificatie-/-registratiekaart” die ze bij zich moeten hebben wanneer ze naar 
het stembureau gaan.207 Andere deelstaten vragen een bijzondere vorm van 
identificatie wanneer een individu voor het eerst in een bepaald district stemt 
(beperkingen voor wat betreft goedgekeurde vormen van identiteitskaart met of 
zonder foto).208 
Bij het stemmen bij afwezigheid gebeurt de authentificatie via een vergelijking van de 
handtekening op het stembiljet bij afwezigheid met de handtekening van de kiezer die 
                                                 
202 E. FISCHER, “Voting Technologies in the United States: Overview and Issues for Congress”, in X., 
CRS Report RL30773, maart 21, 2001, beschikbaar op 
http://usinfo.state.gov/usa/infousa/politics/voting/rl30773.pdf 
203 Cfr. http://archives.cnn.com/1999/TECH/computing/12/09/arizona..e.vote.idg/index.html  
204 42 U.S.C. § 1973ee et seq. 
205 http://www.dos.state.pa.us/voting/cwp/view.asp?a=1194&q=442998 
206 http://www.ss.ca.gov/hava/compliance_manual/chpt7_kiezer_identificatie_requirements_final.pdf  
207 Cfr. bijv. de staat Oklahoma (http://www.ok.gov/~elections/voterreg.html).  
208 Cfr. bijv. de staat Pennsylvania (http://www.hava.state.pa.us/hava/cwp/view.asp?a=1189&q 
=442291&havaNav). Voor een overzicht van de praktijken in de verschillende deelstaten: http:// 
www.ncsl.org/programs/legismgt/elect/taskfc/voteridreq.htm  
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in een bestand is opgeslagen.209 

 6.8.2.4  Het uitbrengen van de stem 
De manier waarop de stem wordt uitgebracht hangt in ruime mate af van de 
technologie: 210 

• Papieren stembiljetten: kiezers ontvangen voorgedrukte biljetten met daarop 
de naam van de kandidaten.  

• Kiezers noteren hun keuze op het biljet en steken het in de stembus. 

• Hefboommachines: kiezers gaan het stemhokje binnen en kiezen hun 
kandidaat op het biljet door voor elke kandidaat van hun keuze aan de 
hefboom te trekken. 

• Ponskaarten: kiezers slaan gaatjes op daarvoor voorziene plaatsen op een 
papieren computerkaart die later in een computerlezer wordt ingebracht om de 
stem te registreren. 

• Optische scan: kiezers krijgen een papieren formulier en een schrijfinstrument. 
Ze kruisen vervolgens een vakje of bolletje aan naast elke kandidaat van hun 
keuze. Het ingevulde biljet wordt dan door een computergestuurd toestel dat 
de aantekeningen kan registreren, gelezen. 

• Direct recording elektronische (DRE) systemen: kiezers vullen niet langer een 
papieren stembiljet in maar brengen hun stem(men) uit door een knop in te 
drukken, een scherm aan te raken, of een gelijkaardig systeem te gebruiken. 

 6.8.3  Alternatieve stemprocedures 

 6.8.3.1  Stemmen per brief 
Sinds 1986 moeten alle deelstaten de leden van de Geüniformeerde Diensten, de 
koopvaardijvloot, hun familieleden en Amerikaanse staatsburgers die buiten de 
Verenigde Staten leven de mogelijkheid bieden zich te registreren en bij afwezigheid 
voor de federale verkiezingen te stemmen (Sect. 102 UOCAVA).211 
Om zich als kiezer te registreren en een stembrief bij afwezigheid aan te vragen, 
moeten UOCAVA burgers een “Federal Post Card Application” (FPCA) krijgen. 
Indien de FPCA correct is ingevuld en teruggestuurd, ontvangt de kiezer van de lokale 
kiesbeambte een stembrief bij afwezigheid.212 Het is gebruikelijk dat UOCAVA 
burgers hun FPCA aanvraag via de gewone post indienen. Toch heeft het Federal 
Voting Assistance Program een on-line versie van de Federal Post Card Application 
                                                 
209 D.M. Elliot, “Verenigde Staten: Examining internet Voting in Washington”, beschikbaar op http:// 
aceproject.org/ero-en/topics/elections-and-technology/internetvotingdc/ 
210 E. FISCHER, “Voting Technologies in the United States: Overview and Issues for Congress”, in X., 
CRS Report RL30773, maart 21, 2001, beschikbaar op 
http://usinfo.state.gov/usa/infousa/politics/voting/rl30773.pdf 
211 Cfr. the Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCAVA) (42 U.S.C. 1973ff et 
seq.).  
212 federale Voting Assistance Program, ministerie van Defensie, “Voting over the internet – Pilot 
Project – Assessment report – juni 2001”, beschikbaar op: www.fvap.gov/services/voireport.pdf  
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(OFPCA) beschikbaar gesteld.213 De OFPCA laat individuen toe om hun FPCA 
aanvraag te downloaden maar het indienen van de aanvraag mag niet via deze weg 
gebeuren. Een beperkt aantal deelstaten aanvaardt dat de FPCA elektronisch wordt 
aangevraagd (fax of e-mail). Slechts een heel klein aantal deelstaten laat toe dat het 
ingevulde biljet elektronisch wordt ingediend.214 

 6.8.3.2  Stemmen bij volmacht 
Verschillende staten laten toe dat individuen in naam van een kiezer optreden om de 
kiezer te registreren en/of een stembiljet bij afwezigheid in zijn/haar naam aan te 
vragen. Onder geen beding mag een persoon bij de Amerikaanse federale 
verkiezingen echter een stem in naam van een ander persoon uitbrengen.215 

 6.8.4  Elektronisch stemmen 
Elektronische stemsystemen in de Verenigde Staten worden op vandaag in twee 
categorieën onderverdeeld: optische scan en direct recording elektronische (DRE) 
systemen.  
 
Optische scan 
Bij de algemene verkiezingen van november 2004, was de optische scan de meest 
courante stemmethode.216 Een stemsysteem via optische scan bestaat uit een 
computerafleesbaar biljet, de juiste markeertoestellen, private hokjes en een 
computergestuurd teltoestel. De biljetten worden opgeteld via een “optical-mark-
recognition uitrusting”. Dat is een uitrusting die de biljetten telt door het detecteren en 
aflezen van de aantekeningen op de biljetten. De biljetten worden ofwel in het 
stembureau of op een centrale locatie geteld.217 
 
Direct Recording Electronic Systems 
DRE stemsystemen nemen stemmen elektronisch op zonder gebruik van een 
stembiljet. Er bestaan twee types: via het indrukken van knoppen of via touchscreen. 
Om zijn stem uit te brengen drukt de kiezer een knop in of raakt hij het scherm aan 
naast de kandidaat, waarna de knop of het scherm oplicht om de keuze aan te geven. 
Wanneer de kiezers hun uiteindelijke keuze hebben gemaakt, bevestigen ze hun keuze 
door de uiteindelijke “stemknop” in te drukken of het uiteindelijke “stemscherm” aan 
                                                 
213 Visit http://www.fvap.gov/pubs/onlinefpca.html  
214 Bij de meeste instanties waar het elektronisch indienen van het ingevulde biljet is aanvaard, worden 
die biljetten enkel via fax aanvaard. In North Dakota mogen kiezers hun stembiljet per email 
terugsturen op voorwaarde dat er een ingescande kopij van de stembrief wordt bijgevoegd.  
215 http://www.fvap.gov/pubs/vag/pdfvag/chapter_2.pdf  
216 R.C. Hite, “Elections – All Levels of Government Are Needed to Address Electronic Voting 
Systeem Challenges”, in X., Testimony before the Subcommittee on Financial Services and General 
Government Committee on Appropriations, House of Representatives, maart 7, 2007, beschikbaar op: 
http://www.gao.gov/new.items/d07576t.pdf  
217 R.C. Hite, “Elections – All Levels of Government Are Needed to Address Electronic Voting 
Systeem Challenges”, in X., Testimony before the Subcommittee on Financial Services and General 
Government Committee on Appropriations, House of Representatives, maart 7, 2007, beschikbaar op: 
http://www.gao.gov/new.items/d07576t.pdf 
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te raken.218  
De stemmen kunnen op verschillende manieren worden geteld. Bepaalde DREs 
bevatten wegneembare geheugendragers die naar een centrale locatie kunnen worden 
gebracht om daar te worden geteld. Andere kunnen zo worden geconfigureerd om de 
stemgegevens elektronisch van het stembureau naar een centrale locatie te 
versturen.219 
DRE technologie werd voor het eerst in de jaren 70 gebruikt en de optische 
scansystemen in de jaren 80.220 De aanzet om elektronische stemsystemen in te 
voeren was aanvankelijk het voorkomen en corrigeren van kiezersfouten enerzijds en 
het makkelijker tellen van de stemmen anderzijds.221 Toch bestaat er in de Verenigde 
Staten heel wat bezorgdheid over elektronische stemsystemen met als voornaamste 
argumenten: 

• onaangepaste (nationale) standaards inzake stemsystemen; 

• gebreken bij het systeemontwerp; 

• slecht ontwikkelde veiligheidscontrolemiddelen; 

• foute systeemconfiguraties; 

• ontoereikende tests; 

• algemeen zwak veiligheidsmanagement.222 
Aangezien federale en deelstaatverkiezingen op lokaal niveau worden georganiseerd, 
bestaat er in de Verenigde Staten geen uniform stemsysteem. Ook al heeft het 
Congres bepaalde wetgeving inzake verkiezingsbeheer uitgevaardigd, toch blijven de 
deelstaten verantwoordelijk voor de regulering van belangrijke aspecten van het 
kiesproces, inclusief de keuze van de stemsystemen, de systeemtesten, toegang tot de 
stembiljetten, procedures voor kiezersregistratie en het tellen van de stemmen.223 In 
1990 heeft de federale kiescommissie (FEC) een reeks vrijwillige stemstandaards 
bepaald, die in 2002 werden herzien. Toch hadden critici nog steeds de indruk dat de 
stemstandaards niet voldoende voorwaarden bevatten die veilige en betrouwbare 
stemsystemen garandeerden, vooral omdat de standaards niet voldoende op 
                                                 
218 R.C. Hite, “Elections – All Levels of Government Are Needed to Address Electronic Voting 
Systeem Challenges”, in X., Testimony before the Subcommittee on Financial Services and General 
Government Committee on Appropriations, House of Representatives, maart 7, 2007, beschikbaar op: 
http://www.gao.gov/new.items/d07576t.pdf 
219 R.C. Hite, “Elections – All Levels of Government Are Needed to Address Electronic Voting 
Systeem Challenges”, in X., Testimony before the Subcommittee on Financial Services and General 
Government Committee on Appropriations, House of Representatives, maart 7, 2007, beschikbaar op: 
http://www.gao.gov/new.items/d07576t.pdf 
220 E. FISCHER, “Voting Technologies in the United States: Overview and Issues for Congress”, in X., 
CRS Report RL30773, maart 21, 2001, beschikbaar op 
http://usinfo.state.gov/usa/infousa/politics/voting/rl30773.pdf 
221 Cfr. 221 E. FISCHER, “Voting Technologies in the United States: Overview and Issues for 
Congress”, in X., CRS Report RL30773, maart 21, 2001, beschikbaar op 
http://usinfo.state.gov/usa/infousa/politics/voting/rl30773.pdf 
222 R.C. Hite, “Elections – All Levels of Government Are Needed to Address Electronic Voting 
Systeem Challenges”, in X., Testimony before the Subcommittee on Financial Services and General 
Government Committee on Appropriations, House of Representatives, maart 7, 2007, beschikbaar op: 
http://www.gao.gov/new.items/d07576t.pdf 
223 R.C. Hite, “Elections – All Levels of Government Are Needed to Address Electronic Voting 
Systeem Challenges”, in X., Testimony before the Subcommittee on Financial Services and General 
Government Committee on Appropriations, House of Representatives, maart 7, 2007, beschikbaar op: 
http://www.gao.gov/new.items/d07576t.pdf 
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stemtechnologie materies betrekking hadden.224 Dezelfde kritiek was in 2005 te horen 
over de Voluntary Voting System Standards van de commissie voor 
verkiezingsbijstand (EAC). Er werd aanbevolen dat de EAC met het National Institute 
of Standards and Technology (NIST) zou samenwerken om deze problemen aan te 
pakken.225 
In 2004 publiceerde de EAC de eerste Election Day Survey ooit, of enquête over de 
verkiezingsdag waarbij naar stem- en verkiezingsinformatie bij kiesbeambten in het 
hele land werd gepeild. In dit onderzoek staat o.m. een gedetailleerde studie over het 
gebruik van stemuitrusting en over storingen tijdens de verkiezingen van 2004.226 

 6.8.5  De mogelijkheid van internetstemmen in de 
Verenigde Staten 

Alle informatie over het VOI Pilot Project komt uit het verslag van het ministerie van 
Defensie: Federal Voting Assistance Program, ministerie van Defensie, “Voting over 
the internet – Pilot Project – Assessment report – June 2001”227  
Het Federal Voting Assistance Program (FVAP) van de federale regering blijft zich 
inzetten om de mogelijkheden voor UOCAVA staatsburgers (cfr. supra) om bij 
afwezigheid te stemmen, verder uit te breiden. Bij de verkiezingen in november 2000 
heeft het FVAP met het ministerie van Defensie samengewerkt bij de organisatie van 
een Voting Over the Internet (VOI) pilootproject. Toen werden voor het eerst 
bindende stemmen over het internet uitgebracht bij algemene verkiezingen.  
Uit de evaluatie van het project is vooral gebleken dat binnen een sterk gecontroleerde 
en kleinschalige demonstratie, het mogelijk is om voor registratie en stemmen op 
afstand de integriteit van het proces te bewaren. Verdere ontwikkeling is echter 
noodzakelijk vooraleer registratie en stemmen op afstand via het internet op een 
efficiënte, betrouwbare en veilige manier op grote schaal kunnen worden 
georganiseerd. 
Het VOI proces was ontwikkeld om het bij afwezigheid stemmen per post (cfr. supra) 
zoveel mogelijk te weerspiegelen. Alle officiële lokale verkiezingsites werden met 
VOI system hardware en software uitgerust. Om de stem te registreren en een 
stembiljet bij afwezigheid aan te vragen moesten de deelnemende UOCAVA burgers 
VOI software op hun computers installeren en een door het ministerie van Defensie 
ontwikkeld digitaal certificaat ontvangen. Een van de grootste bekommernissen van 
het VOI project was om kiezers met een hoge zekerheidsgraad te kunnen identificeren 
en te authentificeren. De procedure voor de uitgifte van digitale certificaten vereiste 
dat de ontvanger persoonlijk voor de uitgevende overheid moest verschijnen en een 
officiële identificatiefoto moest voorleggen. De deelnemer kreeg dan een 
gecertificeerd document waarmee hij toegang tot een bepaalde webpagina kreeg waar 
hij/zij zijn/haar certificaat op een schijf kon downloaden. De deelnemer kreeg bij 
                                                 
224 R.C. Hite, “Elections – All Levels of Government Are Needed to Address Electronic Voting 
Systeem Challenges”, in X., Testimony before the Subcommittee on Financial Services and General 
Government Committee on Appropriations, House of Representatives, maart 7, 2007, beschikbaar op: 
http://www.gao.gov/new.items/d07576t.pdf 
225 R.C. Hite, “Elections – All Levels of Government Are Needed to Address Electronic Voting 
Systeem Challenges”, in X., Testimony before the Subcommittee on Financial Services and General 
Government Committee on Appropriations, House of Representatives, maart 7, 2007, beschikbaar op: 
http://www.gao.gov/new.items/d07576t.pdf 
226 Deze studie is beschikbaar op: http://www.eac.gov/election_survey_2004/intro.htm  
227 Rapport beschikbaar op: www.fvap.gov/services/voireport.pdf 
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zijn/haar digitaal certificaat ook een paswoord. 
Eens de deelnemer het digitale certificaat had gedownload, had hij/zij toegang tot de 
FVAP server om een Electronic Federal Post Card Application (EFPCA) aan te 
vragen. 
Na goedkeuring konden de lokale kiesbeambten de e-biljetten naar de server 
uploaden, waarna de deelnemers met hun digitaal certificaat en paswoord toegang tot 
de server kregen. Bij vele instanties werden de deelnemers via e-mail geïnformeerd 
dat zijn/haar e-biljet klaar was. 
In het VOI systeem zat ook een “check status”, waarmee de kiezer toegang kreeg tot 
het systeem en zijn/haar status kon opvragen (bijv. registratie ontvangen, registratie 
goedgekeurd, …). 
De ingediende e-biljetten werden door de lokale kiesbeambten onderzocht en 
gevalideerd. Na goedkeuring werd de inhoud van de e-biljetten op blanco (normale) 
stembiljetten bij afwezigheid overgezet. Deze vervangende biljetten werden bij de 
andere via de post toegestuurde biljetten bij afwezigheid gevoegd en samen opgeteld. 
De evaluatie van het VOI pilootproject was ruimschoots positief. De organisatoren 
hadden het gevoel dat het pilootproject de integriteit (authentificatie, 
geheimhouding…) van het kiesproces kon bewaren en het stemrecht van de 
deelnemende UOCAVA burgers ten goede is gekomen. Het meest negatieve aspect 
van het project was de toegenomen werkdruk die het VOI systeem voor de lokale 
kiesbeambten tot gevolg had en de moeilijkheden die heel wat deelnemers hadden bij 
het gebruik van de digitale certificaten. De organisatoren van het VOI project wezen 
er verder op dat een grootschalige implementatie van het VOI proces tot bijkomende 
problemen inzake veiligheid zou leiden. Het VOI project was beperkt en er was niet 
veel ruchtbaarheid aan gegeven. Indien het systeem op een bredere schaal zou worden 
ingevoerd, mag er worden vanuit gegaan dat het een aantrekkelijk doelwit zou 
vormen voor personen met minder nobele bedoelingen.  
Het is interessant om te onderstrepen dat er op federaal niveau geen wettelijke of 
grondwettelijke bezwaren waren die de invoering van online stemmen op bredere 
schaal in de weg zouden staan. De organisatoren van het VOI pilootproject zijn er 
zelfs in geslaagd om aan alle relevante wettelijke vereisten op nationaal vlak en op 
vlak van de deelstaten te voldoen.  
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 6.9  Californië 
De staat Californië valt onder de bevoegdheid van de regering van de Verenigde 
Staten. De grondwet van de staat Californië kent haar regering drie machten toe: de 
wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht (art. III, sect. 3 Cal. Grondw.). 
Voor die drie machten worden verkiezingen uitgeschreven. Deze verkiezingen 
worden hoofdzakelijk door de Grondwet van de staat en de Californische 
kieswetgeving geregeld.228 
De regering van de staat Californië is verder opgedeeld in geografische en politieke 
onderafdelingen. Ook voor deze onderafdelingen worden beambten verkozen maar de 
posities komen niet altijd met de kiesposities op het niveau van de staat overeen. Er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen vier bestuurs-“niveaus”: 

• de staat; 

• de regio; 

• de gemeente; 

• het district. 
De analyse van het Californische kiessysteem zal hoofdzakelijk betrekking hebben op 
kiesposities op het niveau van de staat. 

 6.9.1  Kiessysteem 
Net als voor de federale verkiezingen, moet een onderscheid worden gemaakt tussen 
nominatieverkiezingen en algemene verkiezingen. In Californië nemen de 
nominatieverkiezingen de vorm van voorverkiezingen aan, waarbij geregistreerde 
kiezers binnen elke politieke partij de genomineerde kiezen die het tegen de 
genomineerde van de andere politieke partij zal opnemen bij de algemene 
verkiezing229 Voorverkiezingen worden zowel voor de wetgevende als uitvoerende 
ambten georganiseerd, maar niet voor functies binnen de rechterlijk macht aangezien 
de kandidaten in dat geval voor een “non-partisan” basis opkomen. 
 
Verkiezingen voor de uitvoerende macht 
De ambtstermijn voor alle verkozen beambten binnen de uitvoerende macht is vier 
jaar. Ze mogen maximaal twee ambtstermijnen in hetzelfde ambt vervullen, met 
uitzondering van de functie van State Insurance Commissioner, die niet 
termijngebonden is (art. V, sect. 2 en sect. 11 Cal. Grondw.). Elke verkozen 
ambtenaar kan worden teruggeroepen en afgezet.230 
Op het niveau van de staat zijn er binnen de uitvoerende macht acht verkiesbare 
functies: 

• Gouverneur; 

• Luitenant Gouverneur; 
                                                 
228 Beschikbaar op http://www.leginfo.ca.gov/const-toc.html and http://www.leginfo.ca.gov/cgi-
bin/calawquery?codesection=elec&codebody=&hits=20  
229 http://www.ss.ca.gov/elections/primary_vs_general_web_site_info_7_04.pdf  
230 http://www.guidetogov.org/ca/state/overview/state_exec.html. 
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• Procureur; 

• State Controller (financieel directeur van de staat), 

• Minister van Buitenlandse Zaken; 

• State Treasurer (verantwoordelijk voor de financiën van de staat); 

• State Insurance Commissioner (hoofd verzekeringen van de staat); 

• State Superintendent of Public instruction (hoofd van het departement 
onderwijs van de staat).231 

 
Verkiezingen voor de wetgevende macht 
Het parlement in Californië telt twee kamers: de Senaat en de Assembly. De leden 
worden per district verkozen. Er zijn 40 senaatsdistricten en 80 Assembly-districten, 
waarbij elk district een afgevaardigde stuurt.232 Senatoren in Californië mogen twee 
ambtstermijnen van vier jaar uitdoen. Leden van de Assembly mogen drie 
ambtstermijnen van twee jaar zetelen (art. IV, sect. 2a Cal. Grondw.). Voor alle 80 
Assembly zetels en de helft van de 40 senaatszetels worden elk paar jaar verkiezingen 
gehouden.233 
 
Verkiezingen voor de rechterlijke macht 
Het kiesproces voor leden van de rechterlijke macht is verschillend en afhankelijk, al 
naargelang het bij de functie om een “trial court” (eerste aanleg) of een “appellate 
court” (in beroep) gaat.   
“Trial court-“ rechters worden over het algemeen via “non-partisan” campagnes in 
juni en november van de pare jaren verkozen. Rechters aan zowel “municipal” als 
“superior courts” dienen termijnen van zes jaar uit (art. VI, sect. 16 Cal. Grondw.).234 
Rechters van hogere rechtbanken en rechtbanken in beroep zetelen twaalf jaar en ze 
worden enkel verkozen wanneer een gouverneur wordt verkozen. Na het verstrijken 
van hun ambtstermijn is de keuze van de kiezer beperkt tot de beslissing of een 
bepaalde rechter al dan niet mag aanblijven. Indien de stemming negatief is, zal de 
gouverneur een vervanger aanstellen die pas bij de volgende gouverneursverkiezingen 
zal moeten opkomen. De door de gouverneur doorgevoerde benoemingen moeten wel 
nog door de Commission of Judicial Appointments worden bekrachtigd (art. VI, sect. 
16 Cal. Grondw.).235 
 
Initiatiefmaatregelen en referenda 
Naast de deelname aan normale verkiezingen, verleent de Californische grondwet de 
kiezers ook het recht om initiatiefmaatregelen en petities voor referenda in te dienen 
(art. II, sect. 8-9 Cal. Grondw.). “Initiatiefmaatregelen” is het recht van de kiezers om 
statuten en amendementen aan de Grondwet voor te stellen. Een initiatiefmaatregel 
                                                 
231 Voor een gedetailleerde beschrijving van de functies van deze verkozen beambten, cfr.: 
http://www.guidetogov.org/ca/state/overview/state_exec.html. 
232 http://www.guidetogov.org/ca/state/overview/legislative.html#11. Cfr. ook art. IV Cal. Grondw.. 
233 http://www.guidetogov.org/ca/state/overview/legislative.html#11.  
234 http://ca.lwv.org/lwvc.files/judic  
235 http://ca.lwv.org/lwvc.files/judic 
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mag worden voorgesteld door het indienen van een petitie bij de minister van 
Buitenlandse Zaken die het voorgestelde statuut of amendement uitvaardigt, op 
voorwaarde dat het initiatief door minstens 5% van de kiezers in het geval van een 
statuut, en door minstens 8% van de kiezers in geval van een amendement aan de 
grondwet is ondertekend. De initiatiefmaatregel moet bij de volgende algemene 
verkiezing of bijzondere verkiezing in de staat worden voorgelegd (art. II, sect. 8a-b 
Cal. Grondw.). 
Kiezers hebben ook de mogelijkheid om een petitie voor een referendum in te dienen. 
Met een referendum kunnen de kiezers statuten goedkeuren of verwerpen (behalve 
noodstatuten, statuten die verkiezingen afkondigen en statuten inzake taksheffingen of 
toewijzing van normale lopende uitgaven). De petitie voor een referendum moet door 
minstens 5% van de stemmen voor alle gouverneurskandidaten bij de laatste 
gouverneursverkiezingen worden getekend (art. II, sect. 8a-b Cal. Grondw.). 
Een door de meerderheid van de stemmen goedgekeurd(e) initiatiefmaatregel of 
referendum treedt de dag na de verkiezing in werking, tenzij de maatregel dit anders 
bepaalt (art. II, sect. 10 Cal. Grondw.). 
 
Stemlogistiek 
Momenteel zijn er in Californië meer dan 500 stembureaus.236 Verkiezingen voor de 
leden van de Legislatieve worden op de eerste dinsdag na de eerste maandag in 
november van de pare jaren georganiseerd (art. IV, sect. 2b Cal. Grondw.), 
verkiezingen voor de leden van de Executieve om de vier jaar op hetzelfde tijdstip en 
dezelfde plaats als voor de leden van de Assembly (art. 5, sect. 2 and 11 Cal. 
Grondw.). De deelstaatverkiezingen vallen dus samen met de federale 
verkiezingen.237 Het tellen van de stemmen gebeurt ofwel in het individuele 
kiesdistrict of op een centrale locatie binnen het rechtsgebied in kieszaken (of beide). 
De stemmen kunnen machinaal, manueel of op beide manieren worden geteld.238 
Net zoals bij de federale verkiezingen is er in Californië geen stemplicht. Personen die 
willen stemmen moeten zich daarom voor de verkiezingen laten registreren. Personen 
zijn geregistreerd om te stemmen na attest van registratie (cfr. sect. 2102 van de 
Californische kieswet) (CEC). Personen mogen het attest voorleggen aan het 
ministerie voor Motorvoertuigen of eender welke andere openbare dienst die conform 
de National Voter Registration Act239 uit 1993 als een registratiedienst voor kiezers is 
erkend (sect. 2102a(2) CEC). 

 6.9.2  Traditionele stemprocedure 
Heel lang was stemmen in een aangewezen stembureau via het invullen van een 
stembiljet de traditionele stemprocedure in Californië. Momenteel gebruiken alle 
regio’s een vorm van elektronisch stemmen. Verschillende regio’s bieden echter nog 
steeds de mogelijkheid om met een stembiljet te stemmen.240 De meest populaire 
                                                 
236 Cfr. http://www.ss.ca.gov/elections/elections_ppl.htm voor een gedetailleerd overzicht van alle 
stemlocaties. 
237 De Californische kieswet bepaalt andere “vastgelegde” verkiezingsdagen voor andere verkiezingen 
(regionaal, gemeentelijk, …). Cfr. sectie 1000 van de CEC. 
238 Cfr. sect. 15201 e.v. CEC. 
239 42 U.S.C. Sec. 1973gg 
240 Cfr. http://www.ss.ca.gov/elections/voting_systemen/ca_map_counties3.html voor een gedetailleerd 
overzicht van de stemsystemen die in elke regio wordt gebruikt. 
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elektronische stemsystemen zijn ofwel de optische scan toepassingen (marksense) of 
de direct recording elektronische (DRE) systemen (cfr. infra).  
De Californische minister van Buitenlandse Zaken heeft een “internet Voting Task 
Force” opgericht om de haalbaarheid van het internetgebruik bij de organisatie van 
verkiezingen in Californië te bestuderen.241 Ook al is er al op gewezen dat Californië 
(niet-bindende) experimenten met internetstemmen heeft doorgevoerd bij de 
verkiezingen in november 2000242, toch heeft de Task Force vooralsnog geen officieel 
evaluatieverslag van het experiment ingediend. Bij de bespreking van het 
internetstemmen in Californië zal het daarom hoofdzakelijk gaan over de haalbaarheid 
waarover het Task Force verslag uit januari 2000 het reeds had. 

 6.9.2.1  Kiesplaats 
Californische kiezers brengen hun stem in aangewezen stembureaus uit. Over heel 
Californië zijn er momenteel meer dan 500 stembureaus.243 

 6.9.2.2  Opening en sluiting van de verkiezing 
Zoals reeds vermeld bestaan er vaste dagen voor de verkiezingen in de staat 
Californië (de dinsdag na de eerste maandag in november van het verkiezingsjaar). De 
Californische kieswet bepaalt een aantal bijkomende data waarop verkiezingen mogen 
worden gehouden (bijv. voor verkiezingen op gemeentelijk en regionaal niveau) (cfr. 
sect. 1000 CEC). 
Zodra de verkiezingen zijn gesloten, begint het bestuur van het district met de telling 
van de stemmen. Eerst worden de (ongeopende) biljetten geteld om er zeker van te 
zijn dat het aantal biljetten met het aantal personen dat z’n stem heeft uitgebracht 
overeenkomt (sect. 15271 CEC). Alle stemmachines worden afgesloten zodra de 
verkiezingen worden gesloten (sect. 19370 CEC). 
Indien de biljetten op een centrale plaats worden geteld, worden ze in een verzegelde 
container gestoken en bij de aangewezen tellocatie afgeleverd (sect. 15201 CEC). Bij 
elektronisch stemmen moet het voor de telling gebruikte opslagmedium en alle andere 
elektronische opslagmedia met daarop de verkiezingsresultaten, voor een bepaalde 
tijd in een veilige locatie worden bewaard (sect. 15209 CEC). 

 6.9.2.3  Authentificatie van kiesgerechtigde kiezers 
Authentificatie van kiesgerechtigde kiezers gebeurt bij registratie van de kiezer. In 
sectie 2150 van de CEC zijn bepalingen opgenomen die sterk gelijklopend zijn met 
die van sectie 303 van de Help America Vote Act. De procedures van de federale wet 
en die van de wet van de staat Californië zijn praktisch identiek: individuen die zich 
inschrijven om te stemmen bij de federale verkiezingen moeten hun rijbewijsnummer 
                                                 
241 Cfr. http://www.ss.ca.gov/executive/ivote  
242 Cfr. o.a. A.L. JOHNSON, “Heading towards internet voting in public elections: the California 
approach and other states leading the way” (beschikbaar op 
http://www.cwsl.edu/content/johnson/admin07/ internet%20voting%20paper.doc) and E. FISCHER, 
“Voting Technologies in the United States: Overview and Issues for Congress”, in X., CRS Report 
RL30773, maart 21, 2001 (beschikbaar op http://usinfo.state.gov/ 
usa/infousa/politics/voting/rl30773.pdf). 
243 Cfr. http://www.ss.ca.gov/elections/elections_ppl.htm voor een gedetailleerd overzicht van alle 
stemlocaties. 
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of deelstaat identificatienummer voor te leggen bij de registratieverklaring onder eed. 
Indien een verzoeker niet over een geldig rijbewijs beschikt, zal hem/haar de laatste 
vier cijfers van zijn/haar zekerheidsnummer worden gevraagd. Mocht de verzoeker 
noch over een rijbewijs, noch over een sociaal zekerheidsnummer beschikken, zal de 
deelstaat hem/haar een uniek nummer toewijzen, waarmee de kiezer zich voor 
registratiedoeleinden zal kunnen identificeren (sect. 2150a-c CEC). 
In tegenstelling tot een aantal andere staten, kent Californië geregistreerde kiezers 
geen kiezersidentificatiekaart toe. Kiezers moeten een “toereikend bewijs van 
identiteit” naar de stemming meebrengen. Dit betekent dat de verzoeker ofwel een 
actuele en geldige foto-identificatie moet voorleggen of een ander document dat als 
toereikend identiteitsbewijs wordt beschouwd. Sectie 20107(d)(1) van de 
Californische Code of Regulations bepaalt welke vormen van identificatie als 
“toereikend” worden beschouwd .244 
Bij het stemmen bij afwezigheid gebeurt de authentificatie via een vergelijking van de 
handtekening op het stembiljet bij afwezigheid met de handtekening van de kiezer die 
in een bestand is opgeslagen (sect. 3009 CEC). 

 6.9.2.4  Het uitbrengen van de stem 
Sect. 2300 CEC (ook bekend als de “Voter Bill of Rights”) bepaalt dat elke kiezer het 
recht heeft “een geheime stem uit te brengen, vrij van intimidatie”. Conform de Help 
America Vote Act moeten kiezers een systeem kunnen gebruiken waarmee hij/zij 
zijn/haar gemaakte keuze kan controleren vooraleer de stem is uitgebracht en geteld 
en waarmee hij/zij tevens een stem kan wijzigen of een fout corrigeren vooraleer de 
stem is uitgebracht en geteld (sect. 301 HAVA and sect. 2300 CEC).245 
Elk individu dat beweert correct te zijn geregistreerd om te stemmen maar wiens 
hoedanigheid niet onmiddellijk kan worden aangetoond na controle van de registratie-
index voor het district of andere gegevens van de kiesbeambten van de regio, zal met 
een voorlopig biljet mogen stemmen (sect. 14310 CEC). 

 6.9.3  Alternatieve stemprocedure 

 6.9.3.1  Stemmen per brief 
Eender welke in Californië geregistreerde mag stemmen met een stembiljet bij 
afwezigheid, ook al is hij/zij in zijn/haar regio aanwezig op de dag van de 
verkiezingen (sect. 3003 CEC). Kiezers die bij afwezigheid stemmen moeten hun 
stembiljet bij afwezigheid minstens zeven dagen voor de verkiezing aanvragen. Sect. 
3007.7 CEC biedt de mogelijkheid een stembiljet bij afwezigheid elektronisch aan te 
vragen. De aanvraag om bij afwezigheid te mogen stemmen kan bij de kiesbeambten 
van de regio worden verkregen maar kan ook in PDF-formaat worden gedownload.246 
Eens de aanvaag door de kiesbeambte van de regio is verwerkt, zal het eigenlijke 
biljet naar de individuele kiezer worden opgestuurd. 
Authentificatie van kiezers gebeurt via een vergelijking van de handtekening op het 
                                                 
244 Voorbeelden van toereikende foto-identificatie zijn: rijbewijs, pas, identificatiekaart werknemers, … 
Voorbeelden van toereikende niet foto-identificatie zijn: facturen, bankuittreksels, regering checks, … . 
(see Sect. 20107(d)(1)-(2) van de Californische Code of Regulations. 
245 http://www.eac.gov/mission_statement.asp?format=none (cfr. sectie 301 HAVA).  
246 http://www.ss.ca.gov/elections/elections_m.htm. 
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stembiljet bij afwezigheid met de handtekening van de kiezer die in een bestand is 
opgeslagen (cfr. supra). 
Een opvallend aspect van het stemmen bij afwezigheid is dat eender welke 
geregistreerde kiezer ook een verzoek mag indienen voor een permanent statuut van 
kiezer bij afwezigheid (cfr. sect. 3201 CEC). Permanente kiezers bij afwezigheid 
ontvangen automatisch een stembiljet bij afwezigheid voor elke verkiezing. Dit 
statuut blijft behouden zolang het individu in de staat en voor de algemene 
voorverkiezingen stemt. Indien het individu bij twee opeenvolgende algemene 
verkiezingen in de staat geen stem uitbrengt, wordt hij/zij van de lijst van permanente 
kiezers bij afwezigheid geschrapt. Hij/zij zal dan opnieuw een aanvraag moeten 
indienen om een nieuw permanent statuut van kiezer bij afwezigheid te verkrijgen.247 
In een beperkt aantal gevallen mogen de verkiezingen in Californië volledig via de 
post gebeuren, zoals bij verkiezingen waarbij er niet meer dan 1.000 kiesgerechtigden 
zijn, verkiezingen voor het “Aliso Water Management Agency”, enz. (cfr. sect. 4000 
CEC). Daarnaast moet aan nog een aantal cumulatieve criteria worden voldaan: het 
bestuursorgaan van het lokale agentschap moet het gebruik van per post opgestuurde 
biljetten toelaten en de verkiezing moet op een welbepaalde datum worden gehouden 
(sect. 4000 CEC). 
Een ander opvallend aspect van het systeem van stemmen bij afwezigheid in 
Californië is dat de kieswet de kiezers bij afwezigheid de mogelijkheid biedt om hun 
ingevulde biljetten per fax (sect. 31303.5 CEC) op te sturen. Een bijkomende vereiste 
is dan dat de kiezer een eed ondertekent waarin hij/zij verklaart afstand te doen van 
zijn/haar recht op een geheimhouding van het stembiljet.   

 6.9.3.2  Stemmen bij volmacht 
Ook al is stemmen bij volmacht bij Amerikaanse federale verkiezingen niet 
toegelaten248, toch bepaalt de Californische kieswet dat kiezers bij afwezigheid, die 
als gevolg van ziekte of een andere lichamelijke handicap, niet in staat zijn hun 
stembiljet af te geven, een “echtgeno(o)t(e), kind, ouder, grootouder, kleinkind, broer, 
zus, of persoon die in hetzelfde gezin woont” mogen aanduiden om het stembiljet aan 
de kiesbeambten voor verkiezingen in Californië af te geven (sect. 3017 CEC). 

 6.9.4  Elektronisch stemmen 
Net als voor de Amerikaanse federale verkiezingen worden de in de staat Californië 
gebruikte elektronische stemsystemen in twee categorieën onderverdeeld: optische 
scan en direct recording elektronische (DRE) systemen.  
Optische scan 
Een stemsysteem met optische scan bestaat uit een computerafleesbaar biljet, de juiste 
markeertoestellen, private hokjes en een computergestuurd teltoestel. De biljetten 
worden opgeteld via een “optical-mark-recognition uitrusting”. Dat is een uitrusting 
die de biljetten telt door het detecteren en aflezen van de aantekeningen op de 
biljetten. De biljetten worden ofwel in het stembureau of op een centrale locatie 
                                                 
247 http://www.ss.ca.gov/elections/elections_m.htm 
248 http://www.fvap.gov/pubs/vag/pdfvag/chapter_2.pdf  
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geteld.249 
 
Direct Recording Electronic Systems 
DRE stemsystemen nemen stemmen elektronisch op zonder gebruik van een 
stembiljet. Er bestaan twee types: via het indrukken van knoppen of via touchscreen. 
Om zijn stem uit te brengen drukt de kiezer een knop in of raakt hij het scherm aan 
naast de kandidaat, waarna de knop of het scherm oplicht om de keuze aan te geven. 
Wanneer de kiezers hun uiteindelijke keuze hebben gemaakt, bevestigen ze hun keuze 
door de uiteindelijke “stemknop” in te drukken of het uiteindelijke “stemscherm” aan 
te raken. 250 Touchscreen stemsystemen zijn de meest gebruikte DRE systemen in 
Californië.251 
De stemmen kunnen op verschillende manieren worden geteld. Bepaalde DREs 
bevatten wegneembare geheugendragers die naar een centrale locatie kunnen worden 
gebracht om daar te worden geteld. Andere kunnen zo worden geconfigureerd om de 
stemgegevens elektronisch van het stembureau naar een centrale locatie te 
versturen.252 
De wet in Californië vereist dat alle na 1 januari 2006 gebruikte DRE stemmachines 
over een toegankelijke “voter-verified paper audit trail” (sect. 19250 CEC) 
beschikken, waarmee alle kiezers die op een elektronische stemmachine stemmen, 
vooraleer ze hun eigenlijke stem uitbrengen, hun keuze opnieuw kunnen bekijken en 
controleren op een afdruk in papier. Na het uitbrengen van de stem wordt het papieren 
rapport van de stem in de stemmachine bewaard als deel van de verificatieprocedure 
om de juistheid van de opgenomen stemmen te controleren. Individuen mogen dit 
afgedrukte rapport van hun stem niet bijhouden.253 
Alle stemsystemen moeten door de minister van Buitenlandse Zaken worden 
goedgekeurd, voor het begin van de verkiezing tijdens dewelke het voor het eerst zal 
worden gebruikt (sect. 19201 CEC). De minister van Buitenlandse Zaken bepaalt de 
kenmerken waaraan de stemmachines moeten voldoen en de regels die erop van 
toepassing zijn, de stemapparaten, en alle gebruikte software (sect. 19205 CEC).254 
De Californische kieswet bepaalt verder dat de systemen onder alle omstandigheden 
de geheimhouding van de stem moeten bewaren en tegen fraude of manipulatie 
beveiligd moeten zijn (sect. 19205b-c). 
Eén van de door de minister van Buitenlandse Zaken uitgevaardigde richtlijnen 
                                                 
249 R.C. Hite, “Elections – All Levels of Government Are Needed to Address Electronic Voting 
Systeem Challenges”, in X., Testimony before the Subcommittee on Financial Services and General 
Government Committee on Appropriations, House of Representatives, maart 7, 2007, beschikbaar op: 
http://www.gao.gov/new.items/d07576t.pdf 
250 R.C. Hite, “Elections – All Levels of Government Are Needed to Address Electronic Voting 
Systeem Challenges”, in X., Testimony before the Subcommittee on Financial Services and General 
Government Committee on Appropriations, House of Representatives, maart 7, 2007, beschikbaar op: 
http://www.gao.gov/new.items/d07576t.pdf 
251 Voor een gedetailleerd overzicht van de e-stemsystemen die in elke bezochte regio worden gebruikt 
http://www.ss.ca.gov/elections/voting_systemen/ca_map_counties3.html  
252 R.C. Hite, “Elections – All Levels of Government Are Needed to Address Electronic Voting 
Systeem Challenges”, in X., Testimony before the Subcommittee on Financial Services and General 
Government Committee on Appropriations, House of Representatives, maart 7, 2007, beschikbaar op: 
http://www.gao.gov/new.items/d07576t.pdf 
253 http://www.ss.ca.gov/elections/elections_vs.htm. 
254 Surf naar http://www.ss.ca.gov/elections/elections_vs.htm voor een overzicht van de huidige 
criteria. 
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bepaalt dat nieuwe stemsystemen niet zullen worden goedgekeurd zolang de 
toepassing ervan geen federale certificatie heeft (wat gebeurt door de EAC’s 
Independent Testing Authority).255 
De minister van Buitenlandse Zaken is tevens belast met de audit van de 
stemsystemen die in de verschillende regio’s worden gebruikt (sect. 19222 en seq. 
CEC). Gedetailleerde evaluatieverslagen van de stemsystemen zullen op de website 
van de minister van Buitenlandse Zaken beschikbaar zijn.256 

 6.9.5  Mogelijkheid van internetstemmen in 
Californië 

 
Zoals reeds aangegeven heeft de Californische minister van Buitenlandse Zaken een 
“internet Voting Task Force” (CIVTF) opgericht om de haalbaarheid van het 
internetgebruik bij verkiezingen in Californië te bestuderen.257  
Experimenten met niet bindende internetstemmen vanuit gecontroleerde stembureaus 
zouden naar verluidt zijn uitgevoerd bij de verkiezingen in november 2000.258 
Vreemd genoeg heeft de internet Task Force tot hier toe nog geen officieel 
evaluatieverslag gepubliceerd. Voor zover we weten zijn er in de nabije toekomst 
geen toepassingen voor internetstemmen gepland. We moeten ons daarom beperken 
tot een bespreking van het verslag van de Task Force over de haalbaarheid van 
internetstemmen.259 
De hoofdconclusie van de CIVTF was dat ondanks de vele uitdagingen die het 
internetstemmen te wachten staan, het uiteindelijk mogelijk moet zijn internet te 
gebruiken om op een betrekkelijk veilige manier te stemmen (“minstens zo veilig 
tegen geknoei met stemmen als het huidige stembiljet bij afwezigheid”).260 
Om er zeker van te zijn dat alle veiligheidsmaatregelen worden ingevoerd, raadt de 
CIVTF aan dat de staat in fasen te werk gaat. Aangezien één van de moeilijkste taken 
voor een systeem van internetstemmen de authentificatie van de kiezers is, moeten 
kiesbeambten de internetstemtechnologie testen via het gebruik van 
internetstemmachines die onder de rechtstreekse controle van het 
verkiezingspersoneel in de traditionele stembureaus staan. Het proces zou dan via een 
overgangsfase geleidelijk aan kunnen worden ingevoerd om de kiezers uiteindelijk de 
mogelijkheid te bieden hun stem uit te brengen van op om het even welke computer. 
De aanbevolen benadering bestaat uit vier fasen: 

1) Internetstemmen in het stembureau: in deze fase zouden kiezers gewoon in 
                                                 
255 http://www.ss.ca.gov/elections/voting_systemen/requirements.pdf  
256 Visit http://www.ss.ca.gov/elections/elections_vs.htm  
257 Cfr. http://www.ss.ca.gov/executive/ivote  
258 Cfr. o.a. A.L. JOHNSON, “Heading towards internet voting in public elections: the California 
approach and other states leading the way” (beschikbaar op 
http://www.cwsl.edu/content/johnson/admin07/ internet%20voting%20paper.doc) and E. FISCHER, 
“Voting Technologies in the United States: Overview and Issues for Congress”, in X., CRS Report 
RL30773, maart 21, 2001 (beschikbaar op http://usinfo.state.gov/ 
usa/infousa/politics/voting/rl30773.pdf). 
259 De volledig tekst van het verslag van de Californian internet Voting Task Force is beschikbaar op: 
http://www.ss.ca.gov/executive/ivote/final_report.htm  
260 Californische minister van Buitenlandse Zaken Bill Jones, Californië internet Voting Task Force, 
“A Report on the Feasibility of internet Voting”, januari 2000. 
(http://www.ss.ca.gov/executive/ivote/final_report.htm) 
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hun aangewezen stembureau stemmen via een internetstemsysteem i.p.v. met 
een papieren biljet of ander elektronisch stemsysteem. De beambten in het 
stembureau zouden, net zoals dat het geval is bij de normale kiesprocedures, 
de identiteit van de kiezers controleren en de kiezer een elektronisch biljet 
geven. 

2) Internetstemmen in om het even welk stembureau: deze fase lijkt sterk op de 
eerste, behalve dat de kiezers in eender welk stembureau binnen een district of 
in centraal gelegen stembureaus die voor alle kiezers in het district 
toegankelijk zijn hun stem mogen uitbrengen. 

3) Internetstemmen op afstand vanaf districtcomputers of kiosken: hier krijgt de 
kiezer een paswoord of een digitale handtekening van de kiesbeambten uit het 
district en mag hij/zij eender welk, door de kiesbureaus aangewezen 
stembureau gebruiken. Kiesbeambten zullen niet langer met de authentificatie 
van de kiezers belast zijn, stemmen kan dus telkens de internet stemmachines 
beschikbaar zijn.  

4) Internetstemmen op afstand vanaf eender welke internetaansluiting: in de 
laatste fase zouden alle kiezers vanaf hun eigen computers mogen stemmen, 
op voorwaarde dat het operating system en de web browser tegen fraude zijn 
beschermd. Om de veiligheid te garanderen moeten kiesbeambten de kiezers 
een speciale web browser voor eenmalig stemgebruik ter beschikking stellen.  

De CIVTF heeft ook een aantal technologische obstakels opgesomd, die uit de weg 
moeten worden geruimd om veilig internetstemsysteem te garanderen. Een aantal 
problemen die moeten worden aangepakt zijn de volgende : 

a) Digitale handtekeningen en identificatie: internetstemmen zou pas mogen 
worden ingevoerd op het moment dat digitale handtekeningen en identificatie 
deel van het alledaagse leven van alle inwoners van Californië uitmaken. De 
kiezerregistratierollen zouden een digitale handtekening of biometrische 
identificatie voor alle geregistreerde kiezers moeten bevatten. 

b) Uniek operating system en web browser: Om de technologische bedreigingen 
die eigen zijn aan internettoepassingen te beperken raadt de CIVT aan dat 
kiesambtenaren kiezers een uniek operating system en een web browser 
software ter beschikking zouden stellen. Om van internetstemmen echter een 
succes te maken mag deze bijkomende last die de kiezers wordt opgelegd, niet 
tegen de voordelen van de verhoogde flexibiliteit van het internetstemsysteem 
opwegen. 

c) Integriteit stembiljet en geheimhouding: Alle identiteitsinformatie die voor de 
elektronische controle van de identiteit van een kiezer wordt gebruikt (digitale 
handtekeningen of biometrische identificatie) moet vóór de telling van de 
stemmen van het biljet worden verwijderd.  

d) Netwerkbeheer: Naast de voormelde privacy en veiligheidsmaatregelen moet 
er rekening mee worden gehouden dat veel kiezers via een lokaal netwerk op 
het internet zullen gaan. Lokale netwerkbeheerders zouden toegang tot de 
computer van de kiezer kunnen krijgen terwijl het biljet nog niet is gecodeerd. 
In het slechtste geval moeten ernstige straffen worden opgelegd aan 
netwerkbeheerders die een poging ondernemen om de privacy van de kiezer te 
schenden of die met stemmen willen knoeien.  

Wat het wettelijke kader rond het kiesproces betreft, wees de CIVT er tevens op dat er 
een aantal wettelijke initiatieven zouden moeten worden genomen in volgende 
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domeinen: 
1) Gelijke toegang: verschillende wetten garanderen voor alle kiezers een gelijke 

toegang tot het kiesproces. Specifieke initiatieven zouden moeten worden 
genomen om ervoor te zorgen dat internetstemtoepassingen voor alle kiezers 
voldoende toegankelijk zijn. 

2) Politieke propaganda: er bestaan wetten die kiezersbeïnvloeding in het 
stembureau en tijdens het stemmen bij afwezigheid willen vermijden. Dit moet 
worden uitgebreid naar mogelijke politieke propaganda tijdens het 
internetstemmen, zeker omdat veel internetkiezers mogelijks hun stem op een 
computer in een openbare ruimte zoals een bibliotheek zullen uitbrengen.  

3) Stemmen op de werkvloer: Er moet ook rekening worden gehouden met het 
feit dat de werkvloer voor heel wat kiezers de eerste manier is om toegang tot 
het internet te krijgen. Specifieke wetgeving moet erop toezien dat werkgevers 
op geen enkele manier inzage krijgen in de stembiljetten van werknemers, 
knoeien met stemmen of enige vorm van politieke propaganda op de 
werkvloer voeren. 

Andere wettelijke hervormingen lijken noodzakelijk om een grootschalig 
internetstemsysteem in te voeren. Zo bepaalt sectie 19250 van de Californische 
kieswet dat “een direct recording elektronic stemsysteem nooit aan het internet zal 
worden gekoppeld”. Aangezien internetstemsystemen als een DRE vorm kunnen 
worden beschouwd, lijkt het noodzakelijk om deze bepaling te wijzigen.  
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 6.10  Verenigd Koninkrijk 
Het Verenigd Koninkrijk is een grondwettelijke monarchie. Het parlement bestaat uit 
twee kamers: het House of Lords, het Hogerhuis en het House of Commons, het 
Lagerhuis. Leden van het Hogerhuis zijn voor het leven benoemd en bestaan uit zo’n 
500 “peers” (edelen), 92 “hereditary peers” (die hun titel hebben geërfd) en 26 hoge 
geestelijken. Het Lagerhuis telt 646 door het volk verkozen leden die voor vijf jaar 
zetelen, tenzij het Huis vroeger wordt ontbonden.261 
Een na de algemene verkiezingen van 1997 door de regering opgerichte werkgroep 
kreeg als opdracht de kiesprocedures te onderzoeken en te vernieuwen. Een van de 
aanbevelingen was om de pilootschema’s voor vernieuwende kiesprocedures te 
gebruiken om de doeltreffendheid ervan te evalueren. Procedures die een verbetering 
betekenden moesten dan op grotere schaal worden ingevoerd. De aanbevelingen van 
de werkgroep werden concreet met een wet uit 2000, de Representation of the People 
Act, die lokale overheden de mogelijkheid bood om vernieuwende pilootschema’s in 
te voeren bij lokale verkiezingen in Engeland en Wales.262 
In mei 2000 en mei 2002 vonden voor een aantal lokale Britse besturen 
pilootverkiezingen plaats. In mei 2000 liepen in 32 lokale raden in totaal 38 
experimentele kiesprojecten, zoals stemmen per brief op verzoek, “all postal ballots”, 
stemmen op meer dan één dag (inclusief tijdens het weekend), latere openingsuren, 
mobiele stembureaus en elektronisch stemmen en tellen. Om dat soort projecten te 
ondersteunen, heeft de regering fondsen beschikbaar gesteld voor experimenten in 
lokale raden waarbij e-voting pilootschema’s werden getest. De door de Electoral 
Reform Society (ERS) opgerichte Independent Commission on Alternatieve Voting 
Methods heeft in februari 2002 de resultaten van haar onderzoek naar e-voting 
gepubliceerd. Het rapport juichte experimenten met nieuwe manieren van stemmen 
toe maar wees er tegelijk op dat “het essentieel is dat wijzigingen aan ons kiesproces, 
dat proces niet kwetsbaarder mogen maken”. Een van de aanbevelingen van de 
commissie was om verder te werken met pilootschema’s die nieuwe manieren van 
stemmen moesten testen maar de resultaten van die experimenten moesten dan door 
een onafhankelijk orgaan formeel worden beoordeeld. Aangezien er in het 
wetgevende kader geen specifieke bepalingen werden opgenomen, zal deze optie in 
dit hoofdstuk niet aan bod komen. Het hoofdprobleem lijkt het opstellen van een 
centraal kiezersregister, wat op vandaag niet bestaat. Op die manier krijgt de kiezer de 
mogelijkheid in eender welk stembureau te gaan stemmen en wordt de “één biljet, één 
stem” regel gerespecteerd. 263 

 6.10.1  Kiessysteem 
Verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk worden binnen een complex wettelijk kader 
georganiseerd inclusief wetten, wettelijke instrumenten, regelgevingen, instructies en 
regels. Ook uitspraken van rechtbanken, die verschillende interpretaties van het 
wettelijk kader geven, zijn relevant voor de organisatie van verkiezingen. De 
belangrijkste wetgeving die de organisatie van verkiezingen regelt is een wet uit 1983, 
nl. de Representation of the People Act. Andere wetten zijn uitgevaardigd meer 
                                                 
261 OVSE/ODIHR, Assesment Mission Report on United Kingdom Of Great Britain And Northern 
Ierland 2005 General Election van 5 mei 2005, Warschau, 5 augustus 2005, p.4 
262 UK kiescomité, Facsheet over nieuwe manieren van stemmen: e-voting, on line beschikbaar op: 
http://www.electoralcommission.org.uk/about-us/factsheetspub.cfm 
263 Ibid. 
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bepaald voor de organisatie van de verkiezingen in Noord-Ierland, inclusief de 
kieswet Act uit 1962, de Elected Authorities Act uit 1989, de Northern Ierland Act uit 
1998, en de Electoral Fraud Act uit 2002.264 In 2006 heeft de Electoral Administration 
Act265 rekening gehouden met kritiek op het kiessysteem en een hervorming gestart. 
Andere bron van wetgeving is de Political Parties, Elections and Referendums Act uit 
2000 (PPERA) die regelgeving invoerde over de registratie van politieke partijen en 
over giften aan en uitgaven door politiek partijen. De PPERA heeft de UK Electoral 
Commission (EC) opgericht waardoor het VK nu voor het eerst een nationaal orgaan 
heeft dat verantwoordelijk is voor de organisatie van nationale en regionale referenda. 
266 
 
Verkiezingen voor het Lagerhuis 
De leden van het Lagerhuis worden volgens een meerderheidsstelsel met één 
stemronde en één enkele kandidaat per kieskring (First-Past-the-Post systeem, of 
FPTP) verkozen. Elke kiezer in een kieskring stemt voor één kandidaat, die door een 
politieke partij wordt voorgedragen of die als onafhankelijke opkomt. De kandidaat 
met het hoogste aantal stemmen haalt de zetel binnen. Het gemiddelde aantal kiezers 
per kieskring is 68.390. Onder het FPTP is de afbakening van de kieskringen uiterst 
belangrijk. Een essentiële vereiste is dat kieskringen ongeveer hetzelfde aantal kiezers 
tellen. Bovendien benadrukt de wet in het Verenigd Koninkrijk dat de grenzen van de 
kieskring rekening houden met administratieve eenheden en plaatselijke 
omstandigheden. De grenzen van de kieskringen worden om de tien jaar door 
onafhankelijke commissies herzien. Klachten over het afbakeningsproces lijken er 
niet te zijn. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk reeds heel wat discussies over het 
kiessysteem gevoerd en voorstanders van een hervorming schuiven het concept van 
een evenredig stelsel naar voor, ofwel met enkelvoudige overdraagbare stem, of 
varianten van “mixed-member” (gemengde) systemen. .267 
 
Lokale verkiezingen 268 
De verschillende benaderingen van de verkiezingen (“whole-council”, “by thirds”, en 
“by halves”) betekenen dat het verkiezingspatroon sterk verschilt in functie van de 
regio’s. De verkiezingscyclus voor lokale besturen is in Engeland complex en sterk 
verschillend: 

• Er zijn regio’s met een of twee niveaus in het lokale bestuur, en daar waar er 
twee zijn, zijn de verkiezingen gespreid opdat ze niet zouden samenvallen.  

• Voor de verkiezing van lokale raden worden heel wat systemen gebruikt zoals 
“allot-once”, “by halves” en “by thirds”, waarbij de “all-at-once” en “by-
thirds” de meest verspreide zijn. 

• Lokale raadsleden zijn voor vier jaar verkozen en in die regio’s waar 
verkiezingen “by thirds” worden georganiseerd, worden verkiezingen in drie 
opeenvolgende jaren gehouden (waarbij het vierde jaar “braak” wordt gelaten, 

                                                 
264 OVSE, op. Cit. 
265 Electoral Administration Act, 2006, Hoofdstuk 22. 
266 OVSE, op. Cit. 
267 OVSE, op. Cit. 
268 OVSE/ODIHR, Verenigd Koninkrijk: Consultation paper by the electoral commission on the cycle 
of local regering elections in Engeland, Warschau, 2 oktober 2003. 
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tenminste wat de verkiezingen voor de lokale raden betreft). 

• Al naargelang de plaats waar ze leven, kunnen kiezers in Engeland tussen de 
één en vier keer in de loop van vier jaar naar de stembus worden geroepen.  

• De timing van de verkiezingen voor lokale besturen is niet bepaald afgestemd 
op die van andere verkiezingen – inclusief algemene (parlements-) en 
Europese verkiezingen – maar lokale verkiezingen worden soms samen met 
andere verkiezingen gehouden.  

 6.10.2  Traditionele stemprocedure 
In het Verenigd Koninkrijk is er geen stemplicht, het register is wel verplicht. 

 6.10.2.1  Papieren stembiljetten 
Stembiljetten worden conform een voorgeschreven vorm afgedrukt. Op de biljetten 
staan geen instructies maar instructies voor het invullen van het biljet hangen in het 
stembureau uit. Op verzoek kunnen kiesbeambten ook een woordje uitleg geven. 
Stembiljetten worden uit een boekje gescheurd, waarbij er een controlestrookje (of 
“stub”) blijft zitten. Op de stembrief en het controlestrookje staat een serienummer. 
Wanneer de kiezer het biljet ontvangt wordt het kiezersnummer uit het kiesregister op 
het controlestrookje genoteerd. Vooraleer de kiezer het biljet ontvangt, wordt het 
afgestempeld.269 
Doordat het serienummer op het stembiljet staat kan de geheimhouding van de 
stemming worden gebroken. Sommige kiezers maken soms hun beklag bij 
kiesbeambten dat hun stem niet geheim is en kiesambtenaren krijgen 
routinerichtlijnen over de manier waarop ze met zulke klachten dienen om te gaan. 
Ook al is de geheimhouding praktisch altijd gerespecteerd, toch was de procedure 
onlangs nog een aanleiding voor een debat. De huidige procedure die een gemarkeerd 
stembiljet aan een bepaalde kiezer kan koppelen kan in strijd zijn met de OVSE 
verbintenissen van het Verenigd Koninkrijk en die bepalen dat verkiezingen geheim 
moeten zijn of via een gelijkwaardige vrije stemprocedure moeten verlopen. 
Mogelijks is het ook in strijd met de bepalingen inzake verkiezingen van de Europese 
Conventie ter bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden. 270 

 6.10.2.2  Opening en sluiting van de verkiezing 
Stembureaus zijn met een voorzitter en één of twee kiesbeambten per stembus 
bemand. Stembureaus zijn geopend van 7 tot 22 uur en sluiten stipt op het aangeduide 
uur. Enkel kiezers die een biljet om 22 uur hebben ontvangen mogen stemmen.  
Stemhokjes worden met schermen afgesloten om te vermijden dat anderen het 
stembiljet van de kiezer kunnen zien. Bij sluiting van de stemming worden de 
stembussen in het stembureau verzegeld en er wordt nagegaan of het aantal 
stembiljetten in de stembussen met het totale aantal in het stembureau uitgegeven 
stembiljetten overeenkomt.  
Na de telling worden de stembiljetten, de overeenkomstige lijsten en andere 
verkiezingsdocumenten verzegeld en voor een periode van een jaar veilig bewaard.  
                                                 
269 OVSE, 2005, op. Cit. 
270 OVSE, 2005, op. Cit. 
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Daarna worden ze op een veilige manier vernietigd. 271 

 6.10.2.3  Authentificatie van kiesgerechtigde kiezers 
Het is opvallend dat net zoals in Nederland, kiezers geen identificatiedocument 
moeten voorleggen om een biljet te krijgen.  
Bovendien is er geen nationaal kiezersregister. Kiezersregistratie is een 
gedecentraliseerde en lokale bevoegdheid en er is geen uniforme standaard voor het 
formaat van de kiezersregisters. Aangezien standaards plaatselijk en conform 
verschillende formaten worden opgemaakt, zijn ze elektronisch niet altijd compatibel. 
Er is geen controle op mogelijke dubbele registratie. Studenten bijvoorbeeld kunnen 
zich zowel thuis als aan de universiteit laten registreren en kunnen voor twee 
verschillende lokale raden stemmen, op voorwaarde dat ze op beide adressen 
verblijven. Meer dan één keer stemmen bij nationale verkiezingen is daarentegen 
onwettig. 272 
Kiesregisters worden door ambtenaren van de lokale besturen samengesteld. De wet 
bepaalt dat n.a.v. een jaarlijkse rondvraag tussen september en november met elk 
gezin contact moet worden opgenomen. Het gezinshoofd moet een formulier invullen 
met daarop de namen van alle kiesgerechtigde kiezers in het gezin. Hoewel registratie 
voor individuen in Groot-Brittannië niet verplicht is, is het wel verplicht om het 
formulier terug te sturen en nauwkeurige informatie te verstrekken. Er zijn boetes 
voor de niet-naleving van die verplichting maar die worden blijkbaar zelden 
toegepast. Een kiezer die zich gedurende twee opeenvolgende jaarlijkse rondvragen 
niet registreert, wordt het derde jaar van het register uitgesloten. 273 Sinds de 
hervorming van 2006 kunnen kiezers zich voortaan tot de 11de werkdag vóór de 
verkiezingsdag registreren en anonieme registratie is mogelijk voor personen wiens 
veiligheid in gevaar kan komen mochten hun gegevens worden gepubliceerd (dit is 
van kracht sinds 1 juni 2007).274 
In Noord-Ierland is registratie verplicht en elke kiesgerechtigde kiezer dient zich te 
laten registreren. De niet-naleving van die verplichting kan leiden tot een boete van 
£1.000. 
De Electoral Adminsitration Act uit 2006 heeft een kader gecreëerd voor een 
gecentraliseerd kiezersregister, de zogenaamde Co-ordinated Online Record of 
Electors (CORE). Bedoeling daarvan is de juistheid van de registers te verbeteren en 
nationale toegang mogelijk te maken.  

 6.10.2.4  Het uitbrengen van de stem 
Stembureaus zijn enkel toegankelijk voor kiezers, kandidaten en hun 
verkiezingsagenten, kiesbeambten en secretarissen die voor dat bureau zijn 
aangesteld, agenten van dienst en begeleiders van kiezers met een handicap. 275 
                                                 
271 UK Kiescomité, facsheet inzake geheimhouding van de stem, december 2006, on line beschikbaar 
op: http://www.electoralcommission.org.uk/about-us/factsheetspub.cfm 
272 OVSE, 2005, op. Cit. 
273 OVSE, 2005, op. Cit. 
274 UK Kiescomité, factsheet inzake wijzigingen in Engeland als gevolg van de Election Administration 
Act uit 2006, maart 2007. Gelijkaardige bepalingen gelden voor Wales en Schotland. Online 
beschikbaar op: http://www.electoralcommission.org.uk/about-us/factsheetspub.cfm 
275 OVSE, 2005, op. Cit. 
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Kiezers die een aanvraag om per brief te stemmen hebben ingediend mogen hun 
stembriefpakket per post, inclusief hun van een stempel voorziene stembiljet en 
ingevulde identiteitsverklaring aan het personeel van een stembureau afgeven. De 
voorzitter zal erop toezien dat dit bij het telbureau terechtkomt.  

 6.10.3  Alternatieve stemprocedure 
De meeste mensen gaan naar een stembureau om te stemmen. Toch is het ook 
mogelijk om een stem bij ‘afwezigheid’ uit te brengen. In dit geval hoeft de kiezer 
niet fysiek in een stembureau aanwezig te zijn om te stemmen. Er zijn twee manieren 
om dit te doen, via de post of door iemand anders aan te wijzen (een gemachtigde), 
die in naam van de kiezer gaat stemmen.276 
De Electoral Administration Act uit 2006 heeft nieuwe antifraude maatregelen 
ingevoerd die voor personen die per post of per volmacht willen stemmen een impact 
hebben op zowel de aanvraag als het kiesproces. Er werden meteen ook drie nieuwe 
kiesmisdrijven in opgenomen met betrekking tot het verstrekken van valse informatie, 
het nalaten om informatie te verstrekken voor en het valselijk aanvragen van een stem 
per brief of een volmachtstem.277 

 6.10.3.1  Stemmen per brief278 
Stemprocedures per brief werden in 2000 ingevoerd als een uitzonderlijke 
stemprocedure, om kiesgerechtigde kiezers die om een aantal redenen niet in staat zijn 
om in persoon in het hen toegewezen stembureaus te verschijnen, of dit niet wensen, 
toch de mogelijkheid te bieden te stemmen. Stemmen per brief veronderstelt dat het 
stembiljet in persoon, maar buiten het toegewezen stembureau wordt ingevuld.  
Stemmen per brief is in Groot-Brittannië voortaan “op verzoek” beschikbaar, zonder 
dat er een reden voor het verzoek moet worden opgegeven. Bedoeling is om de 
kiezersparticipatie te verhogen. Eender welke kiezer kan tot zes dagen voor de 
verkiezingsdag schriftelijk een verzoek indienen om een stembiljet per brief aan te 
vragen. De voorzitter van een stembureau of de Electoral Registration Office (ERO) 
moet de stembrief per post uiterlijk tegen 22 uur op de verkiezingsdag ontvangen 
opdat de stembrief in de telling zou worden opgenomen. 
De vereisten in Noord-Ierland zijn strenger. Om via de post te kunnen stemmen moet 
de kiezer een reden opgeven waarom hij bij afwezigheid moet stemmen en bij die 
reden moet hij een attest voegen waarin een andere kiezer bevestigt dat dit inderdaad 
het geval is. Kiezers die in Noord-Ierland bij afwezigheid willen stemmen moeten 
bovendien hun geboortedatum en een UK verzekeringsnummer opgeven (of 
vermelden dat ze er geen hebben). Na ontvangst van het verzoek dienen deze 
gegevens, samen met de handtekening van de kiezer, te worden gecontroleerd.  
Het aantal kiezers per brief is aanzienlijk toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat 
kiesverantwoordelijken in een aantal regio’s beroep hebben gedaan op hulp van 
private bedrijven om de stembrieven per post tijdig te verwerken.  Het kan dus 
gebeuren dat gevoelig verkiezingsmateriaal door individuen wordt verwerkt, die geen 
                                                 
276 www.electioncommission.org.uk 
277 UK Kiescomité, Factsheet inzake wijzigingen in Engeland als gevolg van de Election 
Administration Act uit 2006, maart 2007. Gelijkaardige bepalingen gelden voor Wales en Schotland. 
Online beschikbaar op: http://www.electoralcommission.org.uk/about-us/factsheetspub.cfm 
278 OVSE, 2005, op. Cit. 
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kiesbeambten zijn en die mogelijks partijafgevaardigde of –aanhanger zijn.  
Sinds 2006 zijn een handtekening en de geboortedatum op de verklaring voor het 
stemmen per brief, die met de stembiljetten wordt meegestuurd, vereist. 

 6.10.3.2  Stemmen bij volmacht279 
Een kiezer mag via een aangewezen gemachtigde stemmen, indien hij of zij de 
administratie er kan van overtuigen dat hij of zij zich niet naar het stembureau kan 
begeven als gevolg van een lichamelijke handicap, of omdat hij of zij die dag om een 
goede reden niet thuis aanwezig is. Een kiezer die een verzoek heeft ingediend om per 
volmacht te stemmen mag toch in persoon stemmen op voorwaarde dat de 
gemachtigde de stem nog niet heeft uitgebracht. Dit systeem heeft zich intussen in het 
hele VK doorgezet en lijkt ook algemeen aanvaard. De invoering van het stemsysteem 
per brief zou naar verluidt ook het stemmen bij volmacht onnodig maken. 
Sinds 2006 moeten zij die per brief of per volmacht willen stemmen hun 
aanvraagformulier van hun handtekening en geboortedatum voorzien.  
                                                 
279 OVSE, 2005, op. Cit. 
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 6.11  Ierland 
Ierland is een parlementaire democratie. De twee kamers in de Oireachtas (parlement) 
zijn de Dáil Éireann (Huis van Afgevaardigden) en de Seanad Éireann (de Senaat). De 
Grondwet stamt uit 1937 en omschrijft de bevoegdheden en functies van de president, 
de regering en de Oireachtas.  
De Dáil telt 166 leden die voor een periode van vijf jaar rechtstreeks door het volk 
worden verkozen. Het kiessysteem is gebaseerd op een evenredige 
vertegenwoordiging via een stelsel van een Single Transferable Vote (STV) of 
enkelvoudige overdraagbare stem. Dit systeem is gebruikt voor de parlements- en 
presidentsverkiezingen en voor de verkiezing van lokale raden en van het Europees 
parlement. Kiezers brengen een stem voor hun favoriete kandidaat uit door op het 
stembiljet (of scherm) een "1" naast de naam van de kandidaat te plaatsen. Vervolgens 
kunnen ze op dezelfde manier ook een tweede en derde voorkeurstem uitbrengen. 280 
De Senaat (Seanad) telt 60 leden, van wie er 11 door de Ierse eerste Minister worden 
benoemd, de rest door een aantal “vocational panels” of panels van 
beroepscategorieën en door de universiteiten. De Senaat kan wetgevende initiatieven 
nemen of de wetgeving herzien maar het parlement mag deze voorstellen of 
amendementen verwerpen. 281 
Het systeem van lokale besturen bestaat uit 114 lokale overheden en wordt momenteel 
hervormd.282 
De Ierse grondwet bepaalt dat "(i) alle inwoners, en (ii) en andere door de wet 
omschreven personen in de staat, zonder onderscheid van geslacht en die de leeftijd 
van achttien jaar hebben bereikt, die niet door de wet zijn uitgesloten en aan de 
bepalingen van de wet betreffende de verkiezing van de leden van het Huis van 
Afgevaardigden voldoen, het recht zullen hebben om hun stem uit te brengen bij 
verkiezingen voor leden van het Huis van Afgevaardigden." (artikel 16, sectie (1.2).  
De Ierse regering is reeds begonnen met de invoering van een elektronisch 
stemsysteem en stelt daarbij dat het makkelijker zal zijn om te gebruiken, tot meer 
nauwkeurige resultaten zal leiden, ongeldige stemmen zal doen verdwijnen, de telling 
zal versnellen en het kiessysteem zal moderniseren. De Ierse regering had gepland om 
e-voting bij de lokale en Europese verkiezingen van 11 juni 2004 in te voeren. 
Daarom werden elektronische stemmachines bij de parlementsverkiezingen van 2002 
getest. Ierland gebruikt voor zijn e-voting projecten een door Nedap, een Nederlands 
bedrijf, geleverd IT systeem. Het idee werd echter opgegeven na een verslag van de 
Independent Commission on Electronic Voting (ICEV) die twijfels had bij de 
nauwkeurigheid van de software die in het systeem werd gebruikt. De aanbeveling 
van de commissie was om nu een onafhankelijke end-to-end test van het e-voting 
systeem uit te voeren, naast een onafhankelijke parallelle test van het systeem, daar 
waar mogelijk in een reële verkiezingscontext.283 De regering heeft daarom in 2005 
een openbare aanbesteding uitgeschreven. De Electoral (Amedment) Act uit 2004 
heeft de gebruiksvoorwaarden van elektronische stemmachines bepaald. 
                                                 
280 www.eu2004.ie 
281 www.eu2004.ie 
282 www.eu2004.ie 
283 Communiqué, Irish e-voting systeem gets canned, Anthony Quinn, april 30 2004, beschikbaar op: 
http://www.electricnews.net/frontpage/news-9410281.html, laatste toegang op 28 maart 2007. 
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 6.11.1  Kiessysteem 
De grondwettelijke bepalingen voor verkiezingen in Ierland vereisen dat de stemming 
met een geheim stembiljet gebeurt en rechtbanken hebben voorgeschreven dat deze 
geheimhouding volledig en onschendbaar moet zijn. De rechtbanken hebben verder 
nog voorgeschreven dat het voor de kiezer onmogelijk moet zijn aan een derde partij 
te bewijzen voor wie hij of zij heeft gestemd.284 
De wetgeving inzake de verkiezing van parlementsleden is grotendeels opgenomen in 
de Electoral Act 1992, de Electoral (Amendment Act 1996, de Electoral Act 1997, de 
Electoral (Amendment) Act 1998, 2001, 2002, 2005 en 2006. 
Per kieskring worden tussen de drie en vijf kandidaten verkozen. Het PR-STV 
kiessysteem verplicht de kandidaat een kiesdrempel van de uitgebrachte stemmen te 
halen, een quotum, om verkozen te worden. Alle kandidaten wiens eerste 
voorkeurstemmen boven het quotum liggen, zijn in de eerste ronde verkozen. Het 
surplus – of het aantal eerste voorkeursstemmen dat boven het quotum ligt – wordt 
dan tussen die kandidaten verdeeld die het quotum niet hebben gehaald, op basis van 
de tweede voorkeur van zij die voor hen hebben gestemd. Indien geen enkele 
kandidaat meer dan het quotum haalt, is de laagste geplaatste kandidaat bij die telling 
uitgeschakeld en zijn/haar stemmen worden dan onder de andere, overblijvende 
kandidaten verdeeld, op basis van de volgende hoogste voorkeurstemmen die zijn 
uitgebracht door zij die voor de uitgeschakelde kandidaat hadden gestemd. Dit proces 
wordt tijdens een aantal opeenvolgende tellingen herhaald tot het vereiste aantal 
kandidaten het quotum heeft gehaald, of tot alle andere kandidaten zijn 
uitgeschakeld.285 
Toevallige vacatures bij het lidmaatschap van het parlement worden door “e-votes” 
opgevuld.  
Het Lager Huis in Ierland bestaat uit 166 leden uit 42 kieskringen die voor een 
ambtstermijn van vijf jaar zijn verkozen. Tegen de volgende algemene verkiezingen 
zal dat 43 zijn. De grondwet vereist dat de samenstelling van de Dail zo zal zijn dat de 
ledenverhouding tussen de 20.000 en 30.000 zal bedragen/dat elk lid tussen de 20.000 
en 30.000 burgers zal vertegenwoordigen. Kieskringen worden herzien na publicatie 
van de resultaten van een volkstelling. Elke kieskring verkiest meerdere leden voor 
het parlement. De gemiddelde kieskring verkiest vier afgevaardigden en elke 
kieskring verkiest er minstens drie.286  

 6.11.2  Traditionele stemprocedure 
De stemming is geheim. 
Elke burger van Ierland en Britse burgers die gewoonlijk in de staat verblijven, die 18 
jaar of meer zijn en wiens naam in het kiesregister is opgenomen, hebben het recht om 
hun stem uit te brengen. Jaarlijks stelt de regionale raad of stadsraad een 
                                                 
284 Commissie Electronic Voting, tweede verslag inzake geheimhouding, nauwkeurigheid en testen van 
het gekozen elektronische stemsysteem, juli 2004, p.156. 
285 Dr. Adrian Kavanagh, 'How would the result of the 2005 UK General Election have differed with a 
PR-STV kiessysteem?', 
www.essex.ac.uk/bes/EPOP%202005/Papers/AKavanagh%20EPOP%20Paper.doc - 
286 http://www.instantrunoff.com/Irish-Voting/Irish_Elections.html 
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kiezersregister samen.287 

 6.11.2.1  Oproepingskaart 
In een kieskring waar een verkiezing wordt gehouden zal de verkiezingsdirecteur elke 
kiezer wiens naam op het kiezersregister voor de kieskring staat en niet op die van de 
kiezers per brief, een oproepingskaart sturen. De vorm ervan wordt door ministeriële 
regelgeving bepaald en op de kaart staat het nummer van de kiezer (inclusief de letter 
van het kiesdistrict) op het kiezersregister en de plaats waar hij zijn stem zal mogen 
uitbrengen. 288 

 6.11.2.2  Kiesplaats 
De kiesplaatsen worden door de regionale raden en stadsraden aangeduid. De 
verkiezingsdirecteur voorziet in elke kiesplaats stembureaus. Meestal worden 
daarvoor scholen en openbare gebouwen gebruikt. De verkiezingsdirecteur is bevoegd 
voor de organisatie van de verkiezing, het afdrukken van de stembiljetten en het tellen 
van de stemmen in elke kieskring. De verkiezingsdirecteur treft ook de nodige 
maatregelen voor het stemmen per brief. 289  

 6.11.2.3  Dag en uur van de verkiezingen 
De minister voor Milieu en Lokaal Bestuur bepaalt de verkiezingsdag die tussen de 
18de en 25ste dag (uitgezonderd Goede Vrijdag, zondagen en officiële feestdagen) na 
publicatie van de akte moet liggen. De minister bepaalt ook de kiesperiode die 
minstens 12 uur moet duren, tussen 7.00 uur in de voormiddag 10.30 uur ‘s avonds. 
290 

 6.11.2.4  Authentificatie van kiesgerechtigde kiezers 
De Ierse wet aanvaardt een lange lijst documenten voor identificatie van de kiezer: 
pas, werknemerspasje met foto, rijbewijs, een door een onderwijsinstelling uitgegeven 
studentenkaart met een foto, kredietkaart, chequeboek, enz. 291 
Zodra de voorzitter de identiteit van de kiezer heeft gecontroleerd en goed heeft 
goedgekeurd, stempelt hij het stembiljet af en overhandigt het aan de kiezer.  
Frauderen met een oproepingskaart is een misdrijf, net zoals het gebruik in een 
stembureau van een oproepingskaart die niet is toegekend aan de persoon die hem 
heeft aangeboden.  

 6.11.2.5  Het uitbrengen van de stem292 
Kiezers stemmen in persoon in hun plaatselijke stembureau. Op de verkiezingsdag 
                                                 
287 Ministerie van milieu, erfgoed en lokaal bestuur, hoe wordt de Dail verkozen, beschikbaar op on-
line at: 
http://www.environ.ie/DOEI/DOEIPol.nsf/wvNavView/wwdElections?OpenDocument&Lang=en 
288 Ibid. 
289 Ibid. 
290 Ibid. 
291 Ibid. 
292 Ibid. 
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vraagt de kiezer in het stembureau een stembiljet en geeft daarbij naam en adres op.  
Volgens het Ierse systeem met papieren stembiljet gaat de kiezer naar het stembureau 
waar hij is geregistreerd. Na positieve authentificatie wordt de kiezer in het register 
aangekruist en wordt hem een geldig stembiljet overhandigd. Op de voorgedrukte 
biljetten staan een aantal tekens die geldige biljetten makkelijk van ongeldige kunnen 
onderscheiden. De kiezer brengt vervolgens een keuze uit en steekt het biljet in een 
stembus.  
Het stembiljet fungeert als een soort teken dat de houder is geauthentificeerd maar dat 
niets over zijn of haar identiteit zegt. De stembus is zo gemaakt dat het biljet enkel 
voor de kiezer, en voor niemand anders, zichtbaar is. 
De kiezer brengt een geheime stem uit in een stemhokje. De namen van de kandidaten 
staan op het stembiljet in alfabetische volgorde, samen met hun foto, hun politieke 
partij en het eventuele logo van de partij.  
Personen met een visuele handicap, een andere lichamelijke handicap of personen die 
ongeletterd zijn mogen door de voorzitter of door een begeleider worden bijgestaan.  

 6.11.2.6  Tellen en optellen van de stemmen293 
Bij een eerste inspectie van het stembiljet door kiesbeambten, die controleren welke 
biljetten geldig zijn en welke niet, wordt de bovenzijde van elk stembiljet door 
beambten, in aanwezigheid van waarnemers, herbekeken. 
Alle stembussen worden naar een centrale telplaats voor elke kieskring gebracht. 
Vóór het tellen van de stemmen begint, worden de omslagen met daarin de biljetten 
van kiezers die per brief hebben gestemd en die van de bijzondere kiezers geopend in 
aanwezigheid van vertegenwoordigers van de kandidaten. Vervolgens worden die 
stembiljetten bij de andere stembiljetten uit de kieskring gevoegd. De telling begint 
om 9 uur in de voormiddag op de dag na de verkiezingsdag. Elke stembus wordt 
geopend en het aantal stembiljetten wordt aan een door de voorzitter opgesteld rapport 
getoetst. 

 6.11.3   Alternatieve stemprocedure 

 6.11.3.1  Stemmen per brief 
Stemmen per brief is mogelijk voor de politiediensten, het leger en ambtenaren en hun 
echtgeno(o)t(e) die voor Ierse diensten in het buitenland werken, en voor kiezers in 
Ierland die zich als gevolg van een ziekte of een handicap niet naar het stembureau 
kunnen begeven. Ook kiezers wiens bezigheden het hen onmogelijk maken om in hun 
plaatselijke stembureau te gaan stemmen (zoals thuis geregistreerde studenten die 
lessen volgen aan een onderwijsinstelling elders in het land) kunnen er gebruik van 
maken. Het stembiljet wordt dan via de post naar het domicilie van de kiezer 
opgestuurd die dan voor een door een politieagent goedgekeurde identiteitsverklaring 
moet zorgen. Vervolgens kan hij/zij de nodige aantekeningen op het stembiljet 
aanbrengen en het via de post naar de verkiezingsdirecteur terugsturen. 294  
Zoals reeds vermeld wordt, met betrekking tot de nauwkeurigheidscriteria inzake het 
stemmen per brief, eerst een verslag van de door de kiezers per post teruggestuurde 
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biljetten opgemaakt vooraleer ze bij de gewone stembiljetten worden gevoegd en mee 
opgeteld. 

 6.11.3.2  Bijzondere stemming 
Kiezers die in een hospitaal, een verzorgingsinstelling of gelijkaardige instelling 
verblijven en die als gevolg van een ziekte of handicap niet in het stembureau kunnen 
stemmen, mogen een bijzondere procedure aanvragen. Het stembiljet wordt dan naar 
het hospitaal of de instelling gebracht waar ze in aanwezigheid van een speciale 
voorzitter, vergezeld door een politieman, hun stem kunnen uitbrengen. 295 

 6.11.4  Elektronisch stemmen 
De Electoral (Amemdment) Act 2004 voorziet in alle regelgeving voor het kiesproces 
met stemmachine. Volgens de Electoral (Amendment) Act 2004 is een stemmachine 
een toestel waarop kiezers hun stem kunnen uitbrengen, dat elke stem opneemt en dat 
het totaal van het aantal op de machine uitgebrachte stemmen bij een verkiezing of 
referendum opgeeft. Stemsystemen worden omschreven als een methode om stemmen 
uit te brengen en te tellen, die ontworpen is om volledig of gedeeltelijk te 
functioneren middels mechanische, elektromechanische of elektronische toestellen, 
inclusief de procedures voor het uitbrengen en tellen van stemmen en de 
programma’s, handleidingen, print-outs en software die noodzakelijk zijn voor de 
werking van het systeem. De minister beslist over het gebruik ervan.(Sectie 4). 
Bovendien bepaalt de wet nieuwe specifieke misdrijven inzake stemmachines. Een 
persoon zal schuldig worden bevonden indien (a) hij of zij bewust en zonder 
wettelijke bevoegdheid, eender welke uitrusting voor stemsystemen wegneemt, 
vernietigt, verbergt, opent of ermee fraudeert, of (b) indien hij of zij kwaadwillig 
eender welke uitrusting voor stemsystemen vernietigt, tenietdoet of beschadigt. Een 
persoon die zich aan een in deze sectie bepaald misdrijf schuldig maakt zal door een 
rechter worden veroordeeld tot een boete tot 3.500 euro (??) of een gevangenisstraf tot 
12 maanden of beide.(Sectie 2). 
De wet heeft bijzondere bepalingen opgenomen met betrekking tot de voorbereiding 
van de stemmachines, de opening van de verkiezing, de stemprocedure, de taken van 
de voorzitter bij het afsluiten van de telling van stembiljetten per brief en 
stembiljetten van bijzondere kiezers en de voorafgaande procedures en de tijd voor 
het tellen van de stemmen.  

 6.11.4.1  Voorbereiding van de stemmachines  
Wat de voorbereiding van de stemmachines betreft, bepaalt de wet (Sectie 8) dat de 
verkiezingsdirecteur bij een verkiezing of een referendum, na afwerking van de 
inhoud van een stembiljet, voldoende dergelijke stembiljetten voor gebruik op 
stemmachines zal afdrukken en ter beschikking stellen. Waar nodig moet hij de 
plaatselijke verkiezingsdirecteurs zo snel mogelijk het aantal stembiljetten voor 
gebruik op stemmachines bezorgen als die directeurs redelijkerwijs vereisen. 
De verkiezingsdirecteur of de plaatselijke verkiezingsdirecteur zal er verder voor 
zorgen dat het stembiljet op de stemmachines voor zijn of haar kieskring of plaatselijk 
kiesdistrict is geïnstalleerd. Hij moet de gegevens van het stembiljet in de cartridges 
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of schijven voor het opslaan van de stemmen die op elk van die stemmachine moeten 
worden uitgebracht programmeren en zo’n cartridge of schijf op elke stemmachine 
laten installeren. 
De verkiezingsdirecteur of plaatselijke verkiezingsdirecteur zal erop toezien dat na de 
installatie van een stembiljet en een cartridge of schijf in de machine, elk van die 
stemmachines behoorlijk functioneert. 
Tenslotte zal de verkiezingsdirecteur of plaatselijke verkiezingsdirecteur ervoor 
zorgen dat het vak met daarin een cartridge of schijf wordt gesloten en verzegeld om 
te vermijden dat met het vak wordt gefraudeerd.  

 6.11.4.2  Opening van de verkiezing (Sectie 9) 
Vlak voor het begin van een verkiezing of een referendum zal de voorzitter van elk 
stembureau, na er zich van te hebben vergewist dat er niet met het slot van de 
machine is gefraudeerd, de stemmachine waarvoor hij of zij bevoegd is doen werken 
om aan de aanwezigen in het stembureau te tonen dat er geen stemmen op de machine 
zijn uitgebracht of opgeslagen.  
De voorzitter zal ervoor zorgen dat de machine een rapport afdrukt met daarop de 
namen van de kandidaten op het stembiljet bij de verkiezingen of de twee vragen op 
het stembiljet in geval van een referendum en de vermelding dat er geen stemmen zijn 
uitgebracht of opgeslagen op de machine. De voorzitter zal die verklaring 
ondertekenen en een agent of een ander persoon in het stembureau zal daar getuige 
van zijn. 
De voorzitter zal vervolgens de stemmachine in zijn of haar zicht plaatsen. Indien de 
stemmachine om een of andere reden het rapport niet afdrukt, zal de informatie die 
daarin had moeten zijn opgenomen, nl. informatie die op het scherm van de 
stemmachine verschijnt, samen met alle andere informatie die er moet in opgenomen 
zijn, op een formulier worden ingevuld.  
Het formulier moet door de voorzitter zijn ingevuld en een agent of een ander persoon 
in het stembureau zal daar getuige van zijn. 

 6.11.4.3  Stemprocedure (Sectie 10) 
De voorzitter zal een kiezer die verzoekt om te mogen stemmen en zijn of haar naam 
en adres opgeeft, de toestemming geven om op de stemmachine een stem uit te 
brengen. Net voor de kiezer de toestemming krijgt om te mogen stemmen zal (a) het 
nummer (inclusief letter van het kiesdistrict) en de naam van de kiezer, zoals in het 
register vermeld, worden afgeroepen, (b) zal een aantekening worden geplaatst in het 
register naast het nummer van de kiezer die aangeeft dat de kiezer de toelating heeft 
gekregen om zijn/haar stem uit te brengen, en (c) zal de voorzitter of een door hem 
gemachtigd persoon de stemmachine openen.  
Een kiezer die de toestemming heeft om te stemmen gaat alleen naar een van de 
stemmachines in het stembureau, of naar een stemmachine die hem/haar door de 
voorzitter zal zijn aangewezen. Daar zal hij of zij in het geheim op het stembiljet dat 
op de stemmachine verschijnt zijn of haar voorkeur opslaan. Tenslotte zal hij/zij zijn 
of haar stem uitbrengen door de kiesknop op die machine in te drukken. Hij of zij zal 
zonder tijd te verliezen het stembureau verlaten zodra hij of zij zijn of haar stem heeft 
uitgebracht.  
Indien een kiezer er niet in is geslaagd zijn of haar stem uit te brengen en het 
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stembureau heeft verlaten, en de voorzitter redenen heeft om aan te nemen dat de 
bewuste stemmachine nog open is, dan zal de voorzitter van op afstand (van in de 
controle-unit) controleren of dat het geval is. Indien de machine nog open is, zal hij 
die deactiveren.   
Indien een kiezer de stemmachine niet binnen een redelijke tijd verlaat, en indien de 
stemmachine nog open is, zal de voorzitter die deactiveren. In dit geval zal de kiezer 
geen nieuw verzoek mogen indienen om bij de verkiezing zijn stem uit te brengen.  
De voorzitter zal een afzonderlijk verslag bijhouden en een afzonderlijke verklaring 
afleggen over het aantal kiezers dat op stemmachines in het stembureau hun stem 
mochten uitbrengen en met betrekking tot elk van die machines, het aantal kiezers dat 
er zijn of haar stem op uitbracht. 

 6.11.4.4  Taken van de voorzitter bij het sluiten van 
de verkiezingen (Sectie 11) 

Zo snel mogelijk na sluiting van de verkiezing, zal de voorzitter, na er zich van te 
hebben vergewist dat er niet met het slot van de stemmachines in het stembureau is 
gefraudeerd, een verklaring opmaken met een lijst van de kandidaten op het stembiljet 
bij de verkiezing of de twee vragen op het stembiljet in geval van een referendum en 
het totale aantal stemmen dat op de machine in het stembureau is opgeslagen en dat 
door de machine moet worden voortgebracht. De voorzitter zal die verklaring 
ondertekenen en een agent of een ander persoon in het stembureau zal daar getuige 
van zijn. 
De voorzitter zal vervolgens het slot openen en cartridge of schijf van elk van die 
stemmachines verwijderen zodat er geen stemmen meer kunnen worden op 
uitgebracht. De voorzitter zal de bewuste cartridge of de schijf samen met de 
verklaringen bij opening en sluiting van de verkiezingen naar de verkiezingsdirecteur 
of de plaatselijke verkiezingsdirecteur in afzonderlijke verzegelde pakjes opsturen  

• De gemarkeerde kopijen van de gebruikte kiezersregisters, 

• Een verklaring, 

• Door de verkiezingsdirecteur of plaatselijke verkiezingsdirecteur gegeven 
toelatingen aan personen om in het stembureau te stemmen  

• Ongebruikte schrijfbenodigdheden en andere documenten en materiaal met 
betrekking tot de verkiezing of het referendum, en hij zal die pakketten aan de 
bevoegde verkiezingsdirecteur of plaatselijke verkiezingsdirecteur 
overhandigen. 

De verkiezingsdirecteur of de plaatselijke verkiezingsdirecteur zal de nodige 
maatregelen treffen voor het veilig bewaren van alle afgeleverde pakketten en 
documenten met betrekking tot deze verkiezing.  
Indien de stemmachine om een of andere reden het rapport niet afdrukt, zal de 
informatie die daarin had moeten zijn opgenomen, nl. informatie die op het scherm 
van de stemmachine verschijnt, samen met alle andere informatie die er moet in 
opgenomen zijn, op een formulier worden ingevuld. De voorzitter zal die verklaring 
ondertekenen en een agent of een ander persoon in het stembureau zal daar getuige 
van zijn. 
 



BeVoting Study of Electronic Voting Systems, Part I, Version 1.1 

Page 223 of 270 

 6.11.4.5  Telling. Stemmen per brief en speciale 
stemmen (Sectie 12).  

De verkiezingsdirecteur of plaatselijke verkiezingsdirecteur zal de stemmachine 
waarvoor hij of zij bevoegd is doen werken, en waarop een cartridge of schijf zal zijn 
geïnstalleerd, om de aanwezigen in het stembureau te tonen dat er geen stemmen zijn 
uitgebracht of opgeslagen op de machine.  
De verkiezingsdirecteur of plaatselijke verkiezingsdirecteur zal zorgen dat de machine 
een rapport afdrukt met daarop de namen van de kandidaten op het stembiljet bij de 
verkiezingen of de twee vragen op het stembiljet in geval van een referendum en de 
vermelding dat er geen stemmen op de machine zijn uitgebracht of opgeslagen. 
De verkiezingsdirecteur of plaatselijke verkiezingsdirecteur zal vervolgens in 
aanwezigheid van agenten en van niet minder dan 2 leden van zijn of haar staf de 
kiesvoorkeuren die op de stembiljetten per brief en de stembiljetten van bijzondere 
kiezers staan en die op het scherm verschijnen invoeren. Nadat de kiesvoorkeur(en) is 
of zijn ingevoerd op het bewuste stembiljet van zowel de stembiljetten per brief en de 
stembiljetten van bijzondere kiezers, zal de verkiezingsdirecteur of plaatselijke 
verkiezingsdirecteur de knop op de stemmachine indrukken om de stem uit te 
brengen.  
Naast het invoeren van de stemmen in de stemmachine zal de verkiezingsdirecteur of 
plaatselijke verkiezingsdirecteur voor een door de machine afgedrukt rapport zorgen 
met daarop de lijst van kandidaten op het stembiljet bij de verkiezingen of de twee 
vragen op het stembiljet in geval van een referendum, en het aantal opgeslagen 
stemmen.  
De rapporten voor ongeldige stembiljetten zullen door de verkiezingsdirecteur of 
plaatselijke verkiezingsdirecteur of een door hem of haar gemachtigd persoon worden 
getekend en een agent of een ander aanwezig persoon - indien er geen agent aanwezig 
is - zal daar getuige van zijn. 
De verkiezingsdirecteur of plaatselijke verkiezingsdirecteur zal de cartridge of de 
schijf uit de stemmachine verwijderen en in een verzegelde omslag bijhouden, samen 
met andere door de stemmachine voortgebrachte documenten, tot het tellen van de 
stemmen begint. De verkiezingsdirecteur of plaatselijke verkiezingsdirecteur zal 
bovendien— (a) de stembiljetten per brief en die van de bijzondere kiezers, en (b) de 
geweigerde stembiljetten in afzonderlijke verzegelde pakketten stoppen en hij zal op 
elk pakket de inhoud ervan noteren, alsook de datum van de verkiezingsdag bij de 
verkiezing of het referendum en de kieskring of het plaatselijke kiesdistrict waaraan 
het is verbonden. Deze pakketten zullen worden bijgehouden en er zal een verslag van 
worden opgemaakt, samen met andere verkiezings- of referendumdocumenten 
waarvan sprake in de bewuste wet of de regelgevingen. 
Indien de stemmachine om een of andere reden het rapport niet afdrukt, zal de 
informatie die daarin had moeten zijn opgenomen, nl. informatie die op het scherm 
van de stemmachine verschijnt, samen met alle andere informatie die er moet in 
opgenomen zijn, op een formulier worden ingevuld. De voorzitter zal die verklaring 
ondertekenen en een agent of een ander persoon in het stembureau zal daar getuige 
van zijn. 
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 6.11.4.6  Voorafgaande procedure en teltijd (Sectie 
13) 

Tenzij er zich omstandigheden voordoen die het onmogelijk maken, zal de 
verkiezingsdirecteur of plaatselijke verkiezingsdirecteur na sluiting van de 
verkiezingen, op de door de wet of de regelgevingen aangeduide plaats en in 
aanwezigheid van agenten, overgaan tot het tellen van de stemmen, zodra de onder 
sectie 11 en 12 bedoelde cartridges of schijven in het telcentrum zijn toegekomen. 
Indien er zich omstandigheden voordoen zal de verkiezingsdirecteur of plaatselijke 
verkiezingsdirecteur na afloop van die omstandigheden, op de voormelde manier tot 
het tellen van de stemmen overgaan.  
Onmiddellijk na ontvangst van de cartridges of schijven van de verschillende 
stembureaus, inclusief de cartridge of de schijf met daarop de stembiljetten per brief 
en die van de bijzondere kiezers, zal de verkiezingsdirecteur of plaatselijke 
verkiezingsdirecteur in aanwezigheid van de agenten elke cartridge of schijf in een in 
de kieskring of plaatselijk kiesdistrict voorzien toestel invoeren, dat voor het tellen 
van de in de stemmachines ingevoerde stemmen in de verschillende stembureaus in 
deze kieskring of plaatselijk kiesdistrict is bestemd (in dit deel ‘‘kieskring -
stemtelmachine’’ genoemd). 
De verkiezingsdirecteur of plaatselijke verkiezingsdirecteur zal het aantal op de 
telmachine van de kieskring vertoonde stemmen met betrekking tot elke cartridge of 
schijf van een stemmachine vergelijken met het aantal stemmen dat op de voormelde 
rapporten staat vermeld met betrekking tot elke machine en zal een verslag opstellen 
met daarop het resultaat van de vergelijking met betrekking tot alle stemmachines. De 
verkiezingsdirecteur of plaatselijke verkiezingsdirecteur zal op verzoek een agent de 
toelating geven de procedure bij te wonen en zal op verzoek een kopij van het tweede 
verslag waarvan sprake aan eender welke agent bezorgen. 
Wanneer de cartridges of schijven van alle stemmachines voor de kieskring of het 
plaatselijke kiesdistrict zijn ontvangen, zal de verkiezingsdirecteur of plaatselijke 
verkiezingsdirecteur erop toezien dat de stemtelmachine van de kieskring alle 
stemmen die op de cartridges of schijven die in de bewuste machine waren ingevoerd, 
mengt, om een tabel aan te maken van de gemengde stemmen, die in volgorde zullen 
worden genummerd, waarbij het nummer ‘‘1’’ aan de stem die het hoogste in de tabel 
staat wordt toegewezen, het nummer ‘‘2’’ aan de stem die het op één na hoogste in de 
tabel staat wordt toegewezen enzovoort, en zal hij de machine de stemmen laten 
tellen.  
Daar waar op dezelfde verkiezingsdag meer dan één verkiezing wordt georganiseerd, 
inclusief een referendum, zullen de procedures voor de verkiezingen op hetzelfde 
moment, op dezelfde plaats en op dezelfde manier worden gevolgd; hetzelfde officiële 
merkteken zal worden gebruikt voor de op de stemmachine vertoonde stembiljetten 
bij elke verkiezing; de op de stemmachine vertoonde stembiljetten bij elke verkiezing 
zullen van kleur verschillen; de ter beschikking gestelde stembussen kunnen al dan 
niet dezelfde zijn; indien de stembussen verschillend zijn, zal een op de stemmachine 
vertoond stembiljet niet ongeldig zijn enkel omdat het in de verkeerde stembus is 
gestopt; een toelating van de verkiezingsdirecteur aan een persoon om in een ander 
stembureau te stemmen dan dat wat hem of haar was toegewezen, geeft de persoon de 
toelating om in dat bureau te gaan stemmen, in het geval van parlementsverkiezingen, 
presidentsverkiezingen of een referendum in dezelfde kieskring of, in geval van 
Europese verkiezingen, in dezelfde regio of stad, in geval van een lokale verkiezing, 
in hetzelfde plaatselijke kiesdistrict. (Sectie 165 van de wet uit 1992 gewijzigd door 
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deel 3 van de wet uit 2001). 
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 6.12  Letland 
Letland is een Republiek met een éénkamer-parlement (Saeima) dat uit 100 zetels 
bestaat. De leden worden voor vier jaar verkozen via een stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging op basis van partijlijsten. Er is een kiesdrempel van 5% om 
verkozen te worden. De President van Letland wordt door het Saeima voor vier jaar 
verkozen met een maximum van twee ambtstermijnen. Leden van het parlement 
worden via een stelsel van evenredige vertegenwoordiging op basis van open 
partijlijsten in vijf kieskringen met verschillende kandidaten verkozen. De kieskringen 
komen niet met administratieve of territoriale afdelingen overeen en verschillen in 
omvang en de mandaten worden op basis van het aantal geschatte kiezers dat in elke 
afdeling verblijft toegewezen. De kiesdrempel bedraagt 5 procent en is gebaseerd op 
de geldige stemmen die in het land worden uitgebracht. Het aantal mandaten dat elke 
partij of alliantie wint wordt bepaald op basis van het aantal stemmen over de hele 
kieskring, waarbij de Sainte Laguë formule wordt toegepast.296 Indien een kandidaat 
in meer dan een kieskring een zetel wint, dan krijgt hij of zij de zetel in het district 
waarin de meeste zetels zijn gewonnen. 297 
De stads- en districtraden en de pagasts raden worden voor drie jaar verkozen. Het 
aantal afgevaardigden in deze raden wordt bepaald in verhouding tot het aantal in het 
bevolkingsregister van dit grondgebied geregistreerde inwoners op de dag dat de 
verkiezingen worden aangekondigd. De wet denkt eraan om enkel voor die 
verkiezingen vooruitgeschoven stemming in te voeren. 
Verkiezingen worden een keer om de vijf jaar gehouden tussen 7 uur in de 
voormiddag en 10 uur ‘s avonds (Letlandse tijd) op de tweede zaterdag van juni. 
Elektronisch stemmen is niet expliciet in de kieswet opgenomen. In de wet staan 
bovendien een aantal bepalingen die bepaalde vormen van elektronisch stemmen 
zoals internetstemmen beletten. Zo is de fysieke aanwezigheid van de kiezer bij het 
uitbrengen van een stem verplicht. Stemmen per brief is enkel toegelaten voor 
Letlandse burgers die in het buitenland verblijven. Ondanks die obstakels denken de 
Letlandse overheden eraan om bepaalde vormen van elektronisch stemmen in te 
voeren.  

 6.12.1  Kiessysteem 
Inwoners van Letland die op de verkiezingsdag de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt 
hebben het recht om hun stem uit te brengen (Art 1 Saeima kieswet). Veroordeelden 
die hun politieke rechten hebben behouden, hebben stemrecht sinds 2002, toen het 
grondwettelijk hof het verbod heeft opgeheven.  
De wet van 20 januari 1994 heeft een centrale kiescommissie opgericht die met de 
organisatie van de verkiezingen is belast en met het toezicht op de wettelijkheid 
ervan. Dit orgaan is een verkozen openbare instelling die permanent actief is en die 
als takenpakket de voorbereiding en de organisatie van parlementsverkiezingen, 
Europese verkiezingen en lokale verkiezingen heeft maar ook van nationale referenda 
en referenda inzake wetgevende initiatieven.  
Elke kiesprocedure wordt door een specifieke wet geregeld: de Saeima kieswet van 6 
                                                 
296 OVSE/ODIHR, Beperkte kieswaarnemingsopdracht, Eindverslag over de parlementsverkiezingen 
van 7 oktober 2006 in Letland, Warschau, 7 februari 2007. 
297 Ibid. 
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juni 1995, de kieswet inzake stadsraden, districtraden en Pagasts-raden van 25 januari 
1994, het kiesrecht van het Europees parlement van 29 januari 2004.298 In dit verslag 
wordt enkel naar de Saeima kieswet verwezen wat betekent dat de bepalingen in de 
twee andere wetten gelijkaardig zijn.  
In Letland is stemmen niet verplicht. De traditionele stemprocedure is gebaseerd op 
papieren stembiljetten en ook al is mobiel stemmen in bepaalde gevallen toegelaten, 
toch is stemmen per brief enkel bij de parlementsverkiezingen voorzien voor Letten 
die in het buitenland verblijven. De wet voorziet geen enkele andere alternatieve 
manier van stemmen. 

 6.12.2  Traditionele stemprocedure 

 6.12.2.1  Kiesplaats 
Stembureaus werken zonder vooraf opgestelde kiezerslijsten bij 
parlementsverkiezingen. Een kiesgerechtigde burger mag in eender welk stembureau 
in het land gaan stemmen (artikel 3 van de Saeima kieswet), ook in kiesbureaus buiten 
de kieskring waar hij of zij verblijft. Kiezerslijsten worden in het stembureau 
opgesteld op het ogenblik dat de individuele kiezers zich aanbieden. 299 
De wetten die de Europese parlementsverkiezingen en de lokale verkiezingen regelen 
voorzien voor deze verkiezingen wel kiezerslijsten. Momenteel wordt een debat 
gevoerd of kiezerslijsten al dan niet ook bij parlementsverkiezingen moeten worden 
gebruikt, waarbij sommigen als argument aanvoeren dat de kiezersopkomst mogelijks 
zal dalen indien het systeem wordt gewijzigd. 300 

 6.12.2.2  Opening en sluiting van de verkiezing 
Parlementsverkiezingen lopen van 7 uur in de voormiddag tot 10 uur ’s avonds op de 
eerste zaterdag van oktober. Indien de Saeima verkiezingen op een andere datum 
moeten worden gehouden, als gevolg van de ontbinding van de Saeima bijvoorbeeld, 
dan zal de centrale kiescommissie de verkiezingsdag bepalen. (Art. 17 van de Saeima 
kieswet). Op de verkiezingsdag mogen enkel kiezers die het stembureau vóór 10 uur 
’s avonds zijn binnengekomen hun stem nog na 10 uur ’s avonds uitbrengen. Daarna 
wordt het stembureau gesloten.(Art. 27 van de Saeima kieswet) 
Om 7 uur in de voormiddag zal de voorzitter of de secretaris van de 
stembureaucommissie, in aanwezigheid van de commissie, controleren of de 
stembussen leeg zijn. Vervolgens zal de voorzitter of de secretaris van de 
stembureaucommissie de stembussen verzegelen met een kleefbiljet waarop het zegel 
van het stembureau en de handtekeningen van alle aanwezige commissieleden zijn 
aangebracht. Indien er verkiezingswaarnemers aanwezig zijn, mogen ook zij het 
kleefbiljet ondertekenen (Art. 18 van de Saeima kieswet). 
Tijdens de verkiezingen is de voorzitter van de stembureaucommissie 
verantwoordelijk voor de openbare orde in het stembureau. Het is zijn of haar 
bevoegdheid erop toe te zien dat de kiesrechten niet worden geschonden, dat de 
                                                 
298 De Engelstalige versies van deze wetten zijn beschikbaar op: 
http://web.cvk.lv/pub/public/28029.html 
299 OVSE/ODIHR, op. cit. 
300 OVSE/ODIHR, op. cit. 
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openbare orde niet wordt verstoord en dat er geen campagne in het stembureau of 
binnen een straal van 50 meter rond de ingang van het gebouw waarin het stembureau 
is gevestigd wordt gevoerd. (Art. 19 1 van de Saeima kieswet) 
De voorzitter van de stembureaucommissie is verantwoordelijk voor de controle en 
het opslaan van de documenten, van het materiaal en van de goederen die ter 
beschikking van die bepaalde stembureaucommissie staan.(Art 19 2 van de Saeima 
kieswet). 
Bij de opening van de stembureaus op de verkiezingsdag zal de secretaris van de 
stembureaucommissie of, in zijn/haar afwezigheid, een ander door de voorzitter 
gemachtigd lid van de commissie, minuten van het kiesproces bijhouden, in 
overeenstemming met door de centrale kiescommissie bepaalde procedure.  
Klachten van kiezers over het kiesproces zullen onmiddellijk door de voorzitter van 
de stembureaucommissie worden opgenomen en geregistreerd in de minuten van het 
kiesproces. Klachten over het kiesproces zullen worden onderzocht en de klager zal 
een antwoord krijgen. De inhoud van de klacht zal in de minuten van het kiesproces 
worden opgenomen.(Art 28 van de Saeima kieswet).  
Onmiddellijk na sluiting van het stembureau zal de stembureaucommissie de 
stembussen verzegelen, de kiezerslijsten sluiten en in het lokaal de voorbereidingen 
treffen voor het tellen van de stemmen. Het ongebruikte stemmateriaal zal worden 
verpakt of in overeenstemming met de door de centrale kiescommissie bepaalde 
procedure zo worden geplaatst dat het het tellen van de stemmen niet kan verstoren 
(Art 30 van de Saeima kieswet). 

 6.12.2.3  Authentificatie van kiesgerechtigde kiezers 
Bij lokale en Europese verkiezingen kunnen kiezers zich authentificeren door het 
voorleggen van een geldig identiteitsdocument dat in de Republiek Letland geldig is. 
Een lid van het kiescomité van het stembureau moet controleren of de persoon op de 
kiezerslijst is opgenomen en of er op de lijst geen aantekeningen staan met betrekking 
tot de deelname van deze persoon aan de respectieve verkiezing. Nadat de persoon de 
toelating heeft gekregen zijn stem uit te brengen, zal het lid van het kiescomité een 
aantekening op de kiezerslijst aanbrengen over de deelname van de kiezer aan de 
verkiezing. De kiezer zal de kiezerslijst ondertekenen. (Art. 28 Lokale kieswet). 
Voor parlementsverkiezingen daarentegen is een pas van Letlands staatsburger de 
enige aanvaarde vorm van identificatie. Die wordt vervolgens door een lid van de 
stembureaucommissie afgestempeld om te vermijden dat een kiezer meer dan een 
keer zijn stem uitbrengt (Art. 20 van de Saeima kieswet). 
In het stembureau zal een lid van de stembureaucommissie, dat zal hebben 
gecontroleerd of de persoon een kiezer is en of er in zijn/haar pas niet reeds een 
stempel staat waaruit blijkt dat hij/zij reeds aan de huidige parlementsverkiezingen 
heeft deelgenomen, de volledige naam en het persoonlijke identiteitsnummer van de 
kiezer op de kiezerslijst noteren. Het lid zal dan een aantekening op de pas van de 
kiezer aanbrengen waaruit blijkt dat hij/zij aan de huidige verkiezingen heeft 
deelgenomen. De kiezer zal de kiezerslijst ondertekenen waarmee hij of zij bevestigt 
alle stembiljetten met daarop de voor deze kieskring aangestelde lijst van kandidaten 
en een stembiljetomslag te hebben ontvangen (Art 22 van de Saeima kieswet).  
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 6.12.2.4  Het uitbrengen van de stem 
Elke kiezer mag zijn stem enkel in persoon uitbrengen (Art 21 van de Saeima 
kieswet). Behalve het stemmen per brief voor Letlandse staatsburgers die in het 
buitenland verblijven, is de enige uitzondering op die regel het mobiele stemmen voor 
kiezers die gezondheidsproblemen hebben. Bovendien mogen fysiek gehandicapte 
personen die niet kunnen gaan stemmen of de kiezerslijst ondertekenen, een familielid 
of een andere vertrouwenspersoon aanstellen om in hun naam de aantekening op het 
stembiljet te plaatsen. Op de kiezerslijst zal daarvoor een speciale aantekening worden 
geplaatst. Een lid van de kiescommissie mag niet als vertrouwenspersoon optreden 
(Art. 25 Saeima Kieswet). 
De stemming gebeurt met een geheim biljet. Elke kiezer krijgt een lijst van 
stembiljetten met daarop de voor deze kieskring aangestelde lijst van kandidaten en 
een stembiljetomslag met daarop de stempel van die bepaalde stembureaucommissie. 
De kiezer zal het stembiljet met daarop de lijst van kandidaten waarvoor hij/zij heeft 
gekozen in deze omslag stoppen. Stembiljetten afzonderlijk uitgeven is verboden.  
In het stembureau moet een aparte ruimte worden ingericht waar de kiezers in 
beslotenheid hun stembiljet in de omslag kunnen stoppen en verzegelen (Art. 23 van 
de Saeima kieswet). De kiezer zal een “+” teken aanbrengen naast de voornaam van 
eender welke kandidaat, de naam van de kandidaat schrappen of het stembiljet zonder 
aantekeningen indienen. 
Het “+” teken naast de voornaam van de kandidaat duidt aan dat de kandidaat de 
steun van de kiezer krijgt. Indien een kiezer een kandidaat op het stembiljet niet 
steunt, kan hij/zij de naam of voornaam van deze kandidaat doorstrepen. De kiezer 
mag ook een ongewijzigd stembiljet (zonder aantekeningen) in de omslag steken.  
De kiezer zal persoonlijk en in aanwezigheid van een lid van de 
stembureaucommissie de verzegelde omslag in de stembus stoppen.  
Indien de kiezer het stembiljet of de omslag onbruikbaar heeft gemaakt vooraleer hij 
het stembiljet in de omslag heeft gestoken, zal hij een nieuwe omslag en nieuwe 
stembiljetten met daarop de lijst van de voor deze kieskring aangestelde kandidaten 
ontvangen. De kiezer zal de kiezerslijst ondertekenen, waarmee hij/zij bevestigt een 
duplicaat van de stembiljetten of een duplicaat van de omslag te hebben ontvangen en 
in de minuten van het kiesproces zal daarvoor een speciale aantekening worden 
geplaatst. 

 6.12.2.5  De telprocedure 
De voortelling van de stemmen zal onmiddellijk na sluiting van het stembureau 
gebeuren. De stemmen zullen tijdens een open vergadering van de 
stembureaucommissie worden geteld (Art. 29 van de Saeima kieswet). 
De stembureaucommissie zal minuten voor het tellen van de stemmen in twee 
originele exemplaren opmaken. De minuten voor het tellen van de stemmen bestaan 
uit twee delen: De voortelling van de stemmen en het optellen van de eindresultaten. 
Vóór opening van de stembussen zal de stembureaucommissie in de minuten voor het 
tellen van de stemmen een aantekening maken over de ontvangen, de gebruikte en 
ongebruikte stembiljetomslagen en het aantal kiezers in het stembureau en externe 
locaties. De ongebruikte afgestempelde omslagen zullen ongeldig worden gemaakt. 
Na registratie van deze informatie in het eerste deel van de minuten voor het tellen 
van de stemmen en na het verpakken van het ongebruikte kiesmateriaal en omslagen, 
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zullen de stembussen worden geopend. De stembussen zullen één per één worden 
geopend en de stembiljetomslagen zullen worden geteld. De ongeopende 
stembiljetomslagen worden uit elke stembus gehaald en de geldige worden van de 
ongeldige gescheiden. 
Na het tellen van de stemmen en de registratie in de minuten voor het tellen van de 
stemmen, zullen alle uitgebrachte geldige en ongeldige stembiljetten, samen met de 
stembiljetomslagen, de ongebruikte afgestempelde stembiljetomslagen, de ongeldige 
stembiljetomslagen en een originele kopij van de minuten voor het tellen van de 
stemmen, worden verpakt en verzegeld. (Art. 36 van de Saeima kieswet) 
De district- (grootste stad) kiescommissie zal in overeenstemming met de minuten 
voor het tellen van de stemmen, alle stemtelresultaten van de stembureaus in hun 
administratieve regio aanvaarden en optellen, en het kiesmateriaal, samen met hun 
eigen minuten voor het tellen van de stemmen, naar de centrale kiescommissie 
opsturen, in overeenstemming met de door de centrale kiescommissie bepaalde 
procedure. (Art. 37 van de Saeima kieswet). Bij lokale verkiezingen stuurt het 
stembureau het kiesmateriaal door naar de kiescommissie van de stad, het district of 
de pagasts in overeenstemming met de door de centrale kiescommissie bepaalde 
procedure (Art. 41.3 van de Lokale kieswet). 
De centrale kiescommissie zal bepalen welke kandidaten in elke kieskring zijn 
verkozen. Kandidatenlijsten met dezelfde naam die minder dan vijf procent van het 
totale aantal in alle kieskringen uitgebrachte stemmen kregen, ongeacht het aantal 
kieskringen waar deze kandidatenlijsten zijn ingediend, krijgen geen zetels 
toegewezen. Het aantal geldige stembiljetomslagen zal worden beschouwd als het 
totale aantal uitgebrachte stemmen (het totale aantal kiezers dat aan de verkiezingen 
deelneemt). (Art. 38 van de Saeima kieswet). 

 6.12.3  Alternatieve stemprocedure 
De wet bepaalt in bepaalde gevallen alternatieve stemprocedures. Vooruitgeschoven 
stemming is enkel bij lokale verkiezingen toegelaten, stemmen per brief bij 
parlementsverkiezingen, terwijl mobiel stemmen in beide gevallen om medische 
reden is toegelaten. Bepalingen inzake enige vorm van elektronisch stemmen zijn er 
niet. 

 6.12.3.1  Vooruitgeschoven stemming 
Wanneer de kiezer niet in staat is op de dag van de verkiezing te stemmen mag hij/zij 
binnen de drie dagen voorafgaand aan de algemene verkiezingsdag in het stembureau 
waar hij/zij op de kiezerslijsten is geregistreerd zijn of haar stem uitbrengen. De 
openingsuren van de stembureaus op de dagen voor vooruitgeschoven stemming zijn 
de volgende: op woensdag van 17 tot 20 uur; op donderdag van 9 tot 12 uur; op 
vrijdag van 10 tot 16 uur. Tijdens deze periode wordt de stembureaucommissie door 
minstens vier leden bemand. De aankondiging over de plaats van het stembureau en 
over de openingsuren worden in het plaatselijke overheidsgebouw en de stembureaus 
op het administratieve grondgebied van de lokale besturen uitgehangen. (Art 26 of 
Lokale kieswet). 
Kiezers die voor de datum van de algemene verkiezing stemmen zullen hun 
stembiljetomslag in een afzonderlijke verzegelde stembus stoppen. De 
stembureaucommissie zal op de kiezerslijst een aantekening maken waaruit blijkt dat 
de kiezer aan de vooruitgeschoven stemming heeft deelgenomen. 
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 6.12.3.2  Mobiel stemmen 
Mobiel stemmen is er vooral voor detentie-instellingen en bejaardentehuizen, of voor 
zij die specifieke gezondheidsproblemen hebben waardoor ze zich niet naar het 
stembureau kunnen begeven. Op schriftelijk verzoek van de kiezer of een door 
hem/haar gemachtigde persoon en in een speciaal boek geregistreerd, zal de 
stembureaucommissie de geheime stemming organiseren op de plaats waar de kiezer 
zich bevindt (Art. 24 van de Saeima kieswet). 
Op de verkiezingsdag kan de stembureaucommissie schriftelijke aanvragen 
aanvaarden om een stemming op locatie te organiseren. Aan verzoeken die na 12 uur 
worden ontvangen zal indien mogelijk voor 8 uur ’s avonds op de plaats waar de 
kiezer zich bevindt worden voldaan. 
Informatie over stembiljetomslagen die op de locatie van de kiezer zijn uitgegeven en 
ongebruikte stembiljetomslagen, inclusief de beschadigde, zal in de minuten van het 
kiesproces worden opgenomen. 

 6.12.3.3  Stemmen per brief 
Burgers die buiten Letland leven kunnen voor de parlements- en Europese 
verkiezingen per brief of in persoon in een stembureau gaan stemmen.(Art. 45 van de 
Saeima kieswet).  
Kiezers die per brief wensen te stemmen zullen daartoe een verzoek indienen bij de 
bevoegde diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van de Republiek Letland 
en ze zullen daarvoor hun pas van Letlands staatsburger moeten voorleggen. In het 
verzoek zal de kiezer zijn/haar volledige naam, persoonlijk identiteitsnummer en het 
adres naar waar het kiesmateriaal moet worden opgestuurd opgeven. De kiezer mag 
vijf weken vóór de verkiezingsdag een aanvraag indienen om per brief te mogen 
stemmen. De aanvraag dient uiterlijk drie weken vóór de verkiezing te gebeuren. 
Na ontvangst van dit verzoek zal de ambtenaar van de diplomatieke of consulaire 
vertegenwoordiging controleren of de verzoeker staatsburger van de Republiek 
Letland is, of hij/zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en of er in zijn pas al geen 
aantekening staat waaruit blijkt dat hij of zij reeds aan de huidige Saeima 
verkiezingen heeft deelgenomen. Hij zal vervolgens de naam van de kiezer in een 
speciaal register voor het stemmen per brief noteren en in de pas van de kiezer een 
aantekening maken waaruit blijkt dat hij of zij aan de huidige Saeima verkiezingen 
heeft deelgenomen.  
De kiezer zal dan het kiesmateriaal ontvangen om per brief te kunnen stemmen (Art. 
46 Saemia Kieswet). De kiezer zal het stembiljet selecteren met daarin de 
kandidatenlijst waarvoor hij/zij zijn/haar stem wil uitbrengen, hij/zij zal indien vereist, 
de in artikel 23 van deze wet bedoelde aantekening maken, het stembiljet in de 
stembiljetomslag steken en hem verzegelen.  
De kiezer zal de verzegelde stembiljetomslag in een omslag steken, samen met het 
registratieformulier met daarop de volledige naam en het persoonlijke 
identiteitsnummer van de kiezer, en de postomslag onmiddellijk naar de 
stembureaucommissie waarvan hij/zij het kiesmateriaal heeft ontvangen terugsturen. 
Op de postomslag zal het nummer van de kiezer in het register voor het stemmen per 
brief vermeld staan en een aantekening dat er in de omslag een stembiljetomslag zit. 
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 6.13  Litouwen 
Litouwen is een onafhankelijke en democratische Republiek met een éénkamer-
parlement (Seimas) dat uit 141 zetels bestaat. De leden worden voor vier jaar 
verkozen op basis van een algemeen gelijk stelsel, met een geheime stemming en een 
gemengd systeem van rechtstreekse verkiezingen. Het gemengde parlementaire 
kiessysteem in Litouwen kent 70 zetels toe bij evenredige vertegenwoordiging en 71 
zetels via een directmandaat in een kieskring. Alle partijen hebben 4% van de 
stemmen nodig om verkozen te zijn, behalve partijen die etnische minderheden 
vertegenwoordigen. Kartellijsten moeten zelf 7% van de stemmen halen. 
Litouwen is opgedeeld in 71 kieskringen met één kandidaat en één nationale kieskring 
met meerdere kandidaten (70 zetels). Een kieskring bestaat uit kiesdistricten met 
gemeenschappelijke grenzen. Het aantal kiezers in kieskringen moet tussen de 0.8 en 
1.2 van het gemiddelde aantal kiezers in alle kieskringen met een kandidaat liggen. 
Om het de kiezer makkelijker te maken naar stembureau te gaan en rekening houdend 
met het aantal kiezers, worden steden en regio’s in kiesdistricten opgedeeld. Op het 
grondgebied van een kiesdistrict mogen niet meer dan 5.000 kiezers verblijven. 
Na de positieve ervaringen in de buurlanden is Litouwen van plan om 
internetstemmen in te voeren bij de volgende parlementsverkiezingen van 2008. 
Daarbij zou een gelijkaardig systeem als in Estland worden gebruikt. Een ontwerp van 
wet werd in 2006 uitgevaardigd om internetstemmen mogelijk te maken voor het 
registeren van kiezers en het uitbrengen van stemmen bij verkiezingen.301 De eerste 
minister heeft de opdracht gegeven een werkgroep op te richt om begin maart 2007 in 
Litouwen een model voor e-voting te ontwikkelen.302 Aangezien Litouwen niet over 
een e-handtekening infrastructuur beschikt, werd voorgesteld dat het systeem op het 
principe van e-banking zou zijn gebaseerd. Van het ontwerp van wet is er echter geen 
Engelse versie beschikbaar waardoor dit verslag niet dieper op dit onderwerp zal 
kunnen ingaan en zich tot een beschrijving van het huidige kiessysteem en de 
beperkingen ervan voor het elektronisch stemmen zal beperken. 

 6.13.1  Kiessysteem 
De Litouwse wet inzake verkiezingen wordt vooral bepaald door de verkiezingswet 
van het Seimas (parlement) van 9 juli 1992, de wet inzake presidentsverkiezingen van 
22 december 1992, de verkiezingswet van het Europees parlement van 20 november 
2003, de verkiezingswet voor de gemeenteraden van 7 juli 1994, de wet inzake 
referenda van 4 juni 2002.303 Dit verslag zal zich vooral richten op de wetgeving die 
op de parlementsverkiezingen van toepassing is en zal indien nodig naar de andere 
wetten verwijzen.  
Een kandidaat wordt in een kieskring met één kandidaat als verkozen beschouwd 
indien minstens 40 procent van de geregistreerde kiezers in die kieskring aan de 
verkiezingen hebben deelgenomen, en de bewuste kandidaat meer dan de helft van de 
door geregistreerde kiezers uitgebrachte stemmen heeft gehaald. Indien minder dan 40 
                                                 
301 Communiqué, Na Estland mag ook Litouwen online stemmen, 8 maart 2007, beschikbaar op: 
http://www.ioltechnology.co.za/artikel_page.php?iSectieId=2885&iartikelId=3720578, laatste toegang 
op 28 maart 2007. 
302 Communiqué, Na het success in Estland, lanceert de Litouwse 1ste minister de ontwikkeling van 
een internetstemsysteem, 8 maart 2007, beschikbaar op: http://www.sbcc-
chamber.com/index.php?lng=en&page_id=41&news_id=114, laatste toegang op 28 maart 2007. 
303 Engelstalige versies van deze wetten zijn beschikbaar op: 
http://www3.lrs.lt/rinkimai/rink_istatymai.eng.htm 
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procent van de geregistreerde kiezers in die kieskring aan de verkiezingen heeft 
deelgenomen, zal de kandidaat die de meerderheid heeft gehaald, maar niet minder 
dan een vijfde van de door alle geregistreerde kiezers in die kieskring uitgebrachte 
stemmen heeft gehaald, als verkozen worden beschouwd.  
Indien meer dan twee kandidaten aan de verkiezingen hebben deelgenomen en geen 
van beide was verkozen na de voormelde procedure, wordt twee weken later een 
tweede ronde gehouden, waaraan de twee kandidaten die de meerderheid van de 
stemmen hebben gehaald zullen deelnemen. In dit geval zal de kandidaat met het 
hoogste aantal stemmen, ongeacht het aantal kiezers, als verkozen worden 
beschouwd. Bij gelijk aantal stemmen zal de kandidaat met het hoogste aantal 
stemmen in de eerste ronde als winnaar worden uitgeroepen. Indien beide kandidaten 
ook in de eerste ronde een gelijk aantal stemmen hebben gehaald, zal het lot bepalen 
wie als winnaar wordt uitgeroep.  
Het gaat om een evenredig stelsel op basis van nationale partijlijsten waarbij het 
“greatest remainders rules” principe wordt gehanteerd en het hele land een kieskring 
vormt (voor 70 zetels). Om geldig te zijn moet minstens 25% van het electoraat een 
stem hebben uitgebracht. 
Vacatures tussen twee algemene verkiezingen worden via tussentijdse verkiezingen 
opgevangen (in kieskringen met een kandidaat) of via "volgende-op-de-lijst" 
kandidaten binnen een zelfde partij (in een kieskring met verschillende leden). 
Stemmen is niet verplicht 

 6.13.2  Traditionele stemprocedure 

 6.13.2.1  Kiesdag 
Stemmen gebeurt op de verkiezingsdag van 7 uur in de voormiddag tot 8 uur ‘s 
avonds op een door het kiescomité van het kiesdistrict aangewezen plaats. De kiezer 
moet in het kiesdistrict stemmen waar zijn of haar naam in de kiezerslijst is 
opgenomen, tenzij de wet het anders bepaalt (Art. 62 van de Seimas kieswet). 

 6.13.2.2  Opening en sluiting van de verkiezing 
De dag waarop de stemmen in een kieskring met meerdere kandidaten zullen worden 
uitgebracht en bij de eerste kiesronde van kieskringen met één kandidaat, zal als 
verkiezingsdag voor het nieuwe Seimas worden beschouwd.(Art. 6.5 van de Seimas 
kieswet). 
Op de dag van de verkiezingen gaat het stembureau pas open wanneer minstens 3/5de 
van de leden van het kiescomité van het kiesdistrict aanwezig zijn. Vóór de opening 
van het stembureau voor kiezers mogen enkel de leden van het kiescomité, 
waarnemers en een politieagent van dienst aanwezig zijn.  
De voorzitter van het kiescomité zal er samen met de leden van het kiescomité op 
toezien dat de stembus leeg. Vervolgens zullen ze de stembus verzegelen.  
Nadat het kiescomité van het kiesdistrict heeft gecontroleerd of het stembureau in 
overeenstemming met de bepalingen is ingericht, zal de voorzitter van het kiescomité 
van het kiesdistrict het totale aantal stembiljetten dat het kiescomité van het 
kiesdistrict van de kieskring heeft ontvangen in het kiesverslag noteren, het zegel op 
de stembiljetten aanbrengen, de stembiljetten en de kiezerslijst onder de leden van het 
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kiescomité verdelen, het aantal stembiljetten dat aan elk lid van het kiescomité is 
overhandigd in het kiesverslag van het kiesdistrict noteren, en het stembureau voor de 
kiezers openen. Daarna kondigt hij de opening van de verkiezingen af. (Art. 64 van de 
Seimas kieswet). 

 6.13.2.3  Authentificatie van kiesgerechtigde kiezers 
Alle inwoners van de Republiek Litouwen die kiesgerechtigd zijn moeten op de 
kiezerslijst van de Republiek Litouwen geregistreerd staan, in overeenstemming met 
de gegevens van uitgifte van het document (pas) waaruit het staatsburgerschap blijkt, 
en in overeenstemming met het bevolkingsregister van de Republiek Litouwen.(Art. 
26 van de Seimas kieswet) 
Elke kiezer krijgt een kiezerscertificaat, nl. een door een kiescomité uitgegeven 
document met vermelding van het kiesdistrict op de kiezerslijst waar de burger van de 
Republiek Litouwen is geregistreerd. (Art. 30 van de Seimas kieswet) 
Aan de ingang van het stembureau zal de kiezer zijn kiezercertificaat, pas of ander 
document waaruit zijn identiteit en staatsburgerschap blijkt aan een lid van het 
kiescomité van het kiesdistrict voorleggen. Na vaststelling dat de kiezer in het 
kiesdistrict is aangekomen waar zijn naam in de kiezerslijst is opgenomen, geeft het 
lid van het comité de kiezer een aankomstkaart met daarop het stembureau waar de 
kiezer zijn stem zal uitbrengen en die laatste zal het aan het lid van het comité 
voorleggen om een stembiljet te vragen. Het is niet toegestaan om een kiezer 
verschillende aankomstkaarten te overhandigen of een kiezer andermans 
aankomstkaart te overhandigen. (Art. 65 van de Seimas kieswet).  
 
Het is verboden om de kiezer andermans stembiljet te overhandigen (Art. 65 van de 
Seimas kieswet). 

 6.13.2.4  Het uitbrengen van de stem 
Na stembiljetten te hebben ontvangen gaat de kiezer een stemhokje binnen en brengt 
de aantekeningen op de stembiljetten aan. Het is verboden om buiten het stemhokje 
aantekeningen op de stembiljetten aan te brengen.  
De kiezer duidt de naam van de kandidaat voor Seimas aan voor wie hij op het 
stembiljet van een kieskring met één kandidaat stemt (Art. 66 van de Seimas kieswet). 
Op een stembiljet van de kieskring met meerdere kandidaten duidt de kiezer de 
kandidatenlijst aan voor wie hij stemt. Hij vult in de daarvoor bestemde ruimte op het 
stembiljet de verkiezingsnummers van de 5 gekozen kandidaten in. 
Op die manier worden voorkeurstemmen voor kandidaten uitgebracht. Indien het 
verkiezingsnummer van een en dezelfde kandidaat twee of meer keer op het stembiljet 
is ingevuld, wordt slechts met één voorkeurstem voor de kandidaat op het 
stembiljet rekening gehouden. Indien de aantekeningen op het stembiljet het niet 
mogelijk maken om de voorkeur van de kiezer te bepalen met betrekking tot de 
verkiezingsnummers van een of meer kandidaten, wordt er vanuit gegaan dat de 
kiezer geen voorkeur voor de kandidaten heeft uitgesproken. (Art. 66 van de Seimas 
kieswet). 
De kiezer stopt zijn stembiljetten met aantekeningen persoonlijk in de stembus. Hij/zij 
kan vragen om onbruikbaar gemaakte stembiljetten voor nieuwe stembiljetten in te 
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wisselen. Onbruikbaar gemaakte stembiljetten worden doorkruist en door een lid van 
het kiescomité afgetekend die dan een nieuw stembiljet overhandigt. Ze worden 
afzonderlijk bewaard. (Art. 66 van de Seimas kieswet) 
De kiezer die als gevolg van een fysieke handicap, niet in staat is aantekeningen op 
zijn stembiljetten te maken en ze zelf in de stembus te steken, mag iemand anders 
vragen (behalve de voorzitter van het kiescomité, een lid ervan of een 
verkiezingswaarnemer) deze handelingen in zijn plaats te stellen. Een kiezer die geen 
lichamelijke handicaps heeft die hem ervan weerhouden aantekeningen op de 
stembiljetten aan te brengen, moet persoonlijk stemmen. (Art. 66 van de Seimas 
kieswet). 
Tijdens de verkiezing voor het Seimas krijgt elke kiezer twee stembiljetten: een om 
voor een kandidaat in een bepaalde kieskring met één kandidaat te stemmen, en de 
andere om te stemmen voor een kandidatenlijst in de kieskring met meerdere 
kandidaten. Instructies voor de kiezer met betrekking tot de procedure om het 
stembiljet in te vullen moeten op de stembrief zijn afgedrukt, waar eveneens een 
speciale ruimte is voorzien waarin de kiezer zijn keuze kan aangeven (Art.58 van de 
Seimas kieswet). 
Op het eerste deel van het stembiljet staan de namen van alle kandidaten voor het 
Seimas in alfabetische volgorde op het stembiljet van kieskringen met een kandidaat. 
Op deze stembiljetten staan naam en voornaam van elke kandidaat voor het Seimas, 
net als de naam van de partij die hem heeft voorgedragen op dezelfde plaats en in 
hetzelfde type (types). Er kan ook “Heeft zichzelf aangesteld” staan. Op een 
stembiljet van de kieskring met meerdere kandidaten staan alle kandidatenlijsten in 
overeenstemming met de toegewezen verkiezingsnummers in stijgende volgorde op 
dezelfde plaats en in hetzelfde type (types). 
Op het tweede deel van het stembiljet van de kieskring met meerdere kandidaten staan 
5 ruimtes waar de kiezer de verkiezingsnummers van de gekozen kandidaten zal 
aangeven. 
Na sluiting van het stembureau zal de voorzitter van het kiescomité van het 
kiesdistrict, in aanwezigheid van minstens 3/5 van de leden van het kiescomité, de 
gleuf van de stembus verzegelen. Ongebruikte stembiljetten worden individueel 
opgehaald door elk lid van het kiescomité van het kiesdistrict, openbaar geteld en het 
nummer ervan zal in rapport van de stemtelling worden genoteerd.  In 
overeenstemming met de handtekeningen op de kiezerslijst, kiezercertificaten, 
aankomstkaarten, door kiezers onbruikbaar gemaakte stembiljetten die voor blanco 
stembiljetten zijn ingewisseld, zal worden gecontroleerd of een lid van het comité alle 
stembiljetten rechtmatig heeft ingediend (Art. 76 van de Seimas kieswet). 
Het kiescomité van het kiesdistrict, in aanwezigheid van minstens 3/5 van zijn leden, 
inspecteert de stembus van het stembureau en controleert of de zegels niet zijn 
verbroken en of er geen andere aanwijzingen zijn die erop wijzen dat hij mogelijks 
werd geopend of dat stembiljetten mogelijks door iemand anders waren verwijderd. 
Het kiescomité, in aanwezigheid van minstens 3/5 van zijn leden, beslist of er al dan 
niet met de stembus is geknoeid. Indien het comité beslist dat er met de stembus is 
geknoeid, dan wordt daar een verslag van opgemaakt, de stembus wordt verpakt, het 
pakket wordt verzegeld en de stemmen worden niet in de telling opgenomen. De 
stembus wordt aan het kiescomité van het kiesdistrict overhandigd. De beslissing 
betreffende de stemmen van die stembus wordt door het kiescomité van de kieskring 
goedgekeurd (Art. 77 van de Seimas kieswet). 
Na bevestiging dat er niet met de stembus is geknoeid kan deze in aanwezigheid van 
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minstens 3/5 van de leden van het kiescomité van het kiesdistrict en de waarnemers 
worden geopend, alle stembiljetten worden op tafel gelegd waarop verder geen andere 
documenten of ander schrijfmateriaal ligt (behalve zwarte potloden) en het comité 
begint met het tellen van de stemmen.(Art.77 van de Seimas kieswet). 

 6.13.2.5  Tellen 

 6.13.2.5.1  Ongeldige stembiljetten 
Stembiljetten met volgende kenmerken zijn ongeldig: 

• niet-standaard stembiljetten; 

• stembiljetten verzegeld met het zegel van het kiescomité van een verkeerd 
kiesdistrict (stembiljetten ontvangen via de post – zonder het zegel van het 
kiescomité van de kieskring); 

• stembiljetten van de verkeerde kieskring; 

• in een kieskring met één kandidaat, stembiljetten waarop de kiezer meer dan 
één kandidaat als Seimas lid heeft aangeduid, of geen enkele kandidaat heeft 
aangeduid, of het onmogelijk is om met zekerheid te zeggen dat de 
aantekening met de wil van de kiezer overeenkomt; en 

• in de kieskring met meerdere kandidaten, stembiljetten waarop de kiezer meer 
dan één kandidatenlijst heeft aangeduid, of geen enkele kandidatenlijst heeft 
aangeduid, of het onmogelijk is om met zekerheid te zeggen dat de 
aantekening met de wil van de kiezer overeenkomt.  

De beslissing om een stembiljet al dan niet ongeldig te verklaren, in geval van 
onenigheid tussen de leden van het comité met betrekking tot de beoordeling van de 
aantekeningen op het stembiljet, gebeurt via een stemming in het kiescomité. De 
stemresultaten worden op de ommezijde van het stembiljet aangegeven. Indien het 
comité van het kiesdistrict het stembiljet ongeldig verklaart, dient het het kiescomité 
van de kieskring daar onverwijld van in kennis te stellen (Art.80 van de Seimas 
kieswet). 

 6.13.2.5.2  Procedure 
Het centrale kiescomité bepaalt binnen de 14 dagen voor de verkiezingen de concrete 
procedure die voor de telling van stembiljetten en stemmen moet worden gevolgd. 
(Art. 77 van de Seimas kieswet). 
De gegevens van de stembiljetomslagen en de stembiljetten worden door het hoofd 
van de post bijgehouden, die de gegevens ervan in een daartoe bestemde agenda 
noteert, in overeenstemming met de door het centrale kiescomité bepaalde procedure. 
Een dag voor de verkiezingen overhandigt het hoofd van de post omslagen en 
stembiljetten aan het kiescomité van de kieskring. Op de dag van de verkiezing maar 
niet later dan 2 uur voor het sluiten van de verkiezingen bezorgt het postkantoor aan 
het comité van het kiesdistrict omslagen met daarin de stembiljetten waarop kiezers 
aantekening hebben gemaakt. Het centrale kiescomité moet gegevens over 
stembiljetomslagen en stembiljetten bijhouden (Art. 74 van de Seimas kieswet). 
De voorzitter van het kiescomité van het kiesdistrict heeft de taak om de stemtelling 
in het comité te organiseren en te leiden (Art. 75 van de Seimas kieswet). 
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Het kiescomité telt de ongebruikte en onbruikbaar gemaakte stembiljetten publiek, 
vernietigt ze door de rechter bovenhoek af te scheuren, steekt ze in speciaal daarvoor 
bestemde omslagen en verzegelt die. Het aantal ongebruikte of onbruikbaar gemaakte 
stembiljetten wordt in het verslag van de stemtelling opgenomen.(Art. 76 van de 
Seimas kieswet). 
Nadat de stembiljetten per kieskringen zijn gesorteerd (met één kandidaat en met 
meerdere kandidaten), worden ze in geldige en ongeldige stembiljetten onderverdeeld. 
Geldige stembiljetten worden in groepen onderverdeeld in functie van de daarin door 
de kiezer aangebrachte aantekeningen. Elke groep stembiljetten moet minstens twee 
keer worden nageteld. De tweede keer moeten de stembiljetten door andere leden van 
het comité worden geteld. Indien er stembiljetten worden aangetroffen die niet van de 
nodige attributen zijn voorzien (onregelmatige stembiljetten, onverzegeld of 
verzegeld met het zegel van een ander kiescomité, enz.) dienen die van de rest van de 
stembiljetten te worden gescheiden. Het kiescomité van de kieskring moet onverwijld 
op de hoogte worden gebracht van dat soort stembiljetten en dit feit moet in het 
verslag van de stemtelling van het kiesdistrict worden opgenomen. Telresultaten 
moeten worden uitgeroepen en in een verslag worden opgenomen, getelde 
stembiljetten moeten in een speciale omslag worden gestoken. Die wordt dan 
verzegeld en veilig bewaard. Nadat het kiescomité heeft bepaald hoeveel stemmen de 
kiezers die in het stembureau van het kiesdistrict voor lijsten van kandidaten in de 
kieskring met meerdere kandidaten en voor kandidaten in kieskringen met één 
kandidaat, hebben uitgebracht, begint het tellen van de via de post ontvangen 
stemmen (Art. 77 van de Seimas kieswet). 
Stembiljetten met aantekeningen op basis waarvan het mogelijk is vast te stellen voor 
welke kandidatenlijst een kiezer heeft gestemd, maar op basis waarvan het onmogelijk 
is vast te stellen wat zijn/haar mening was met betrekking tot de kandidaten van de 
lijst waarvoor hij heeft gestemd, zijn geen aanleiding om deze stembiljetten ongeldig 
te verklaren. Indien een kiezer het verkiezingsnummer van een kandidaat niet op het 
stembiljet heeft aangegeven, een niet-bestaand verkiezingsnummer van een kandidaat 
heeft opgegeven, of indien het onmogelijk is om de wil van de kiezer te bepalen op 
basis van de aantekingen(en), zullen (de) voorkeurstem(men) in de speciale ruimte(s) 
van het tweede deel van dit stembiljet niet worden meegeteld. Indien het 
verkiezingsnummer van dezelfde kandidaat twee of drie keer is genoteerd, zal voor dit 
stembiljet slechts een stem worden geteld (Art. 77 van de Seimas kieswet). 
Een beslissing met betrekking tot een ongeldig stembiljet of in geval van 
meningsverschil tussen leden van het comité met betrekking tot de beoordeling van de 
aantekeningen op het stembiljet wordt na een stemming in het kiescomité genomen. 
Het resultaat van die stemming wordt op de ommezijde van het stembiljet genoteerd 
(Art. 77 van de Seimas kieswet). 
De stemmen zullen zo worden geteld dat de procedure door alle tijdens de telling 
aanwezige personen kan worden gevolgd opdat ze er zeker van zouden zijn dat de 
stemmen correct en eerlijk worden geteld. Het comité moet de stemmen hertellen 
indien minstens een lid van het comité of waarnemer daar vóór de ondertekening van 
het verslag van de stemtelling om vraagt (Art. 77 van de Seimas kieswet). 
Na het tellen van de in de stembus gevonden stembiljetten, worden de via de post 
ontvangen stembiljetten in overeenstemming met volgende procedure geteld (Art. 78 
van de Seimas kieswet): 

• de voorzitter van het kiesdistrictcomité moet ongeopende via de post 
ontvangen omslagen presenteren. Het aantal wordt afgekondigd en in het 
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verslag van de stemtelling opgenomen; 

• de buitenste omslagen worden een per een geopend; 

• het kiezercertificaat wordt uit de buitenste omslag gehaald, de familienaam 
van de kiezer wordt luidop voorgelezen, hij wordt met de kiezerslijst van het 
kiesdistrict vergeleken, en de stembiljetomslag wordt met het zegel van het 
kiesdistrict afgestempeld. Indien de persoon op het kiezercertificaat niet deze 
op de kiezerslijst is; indien de kiezer de kiezerslijst al heeft getekend en 
daarmee aangeeft dat hij reeds in het kiesdistrict heeft gestemd; indien er van 
diezelfde kiezer reeds een omslag voor het stemmen per brief werd ontvangen; 
indien er geen kiezercertificaat in de buitenste omslag zit of indien er meer 
dan een stembiljetomslag in de buitenste omslag zit – dan zal het zegel niet 
worden aangebracht en wordt het stembiljet in de omslag als ongeldig 
beschouwd en zal de omslag niet worden geopend. Dit feit moet op de 
stembiljetomslag (stembiljetomslagen) worden genoteerd. Met de inhoud van 
dat soort omslagen wordt in het verslag van de stemtelling van het kiesdistrict 
geen rekening gehouden; 

• op de kiezerslijst van het kiesdistrict worden de woorden "per brief gestemd" 
of “PBG” naast de familienaam van de kiezer wiens stem per post werd 
ontvangen genoteerd; 

• de verzegelde stembiljetomslag zal in de stembus worden gestopt, die in 
overeenstemming met de vereisten zal zijn klaargemaakt en verzegeld;  

• na controle van alle via de post ontvangen omslagen, worden de stembus en de 
verzegelde stembiljetomslagen geopend. Indien er meer dan een stembiljet van 
de kieskring met één kandidaat en die met meerdere kandidaten in de 
stembiljetomslag zit, worden alle stembiljetten in de omslag als ongeldig 
beschouwd. Vervolgens kunnen de via de post ontvangen stemmen worden 
geteld.  

Indien er in het kiesdistrict (comité) slechts één stembiljetomslag voor het stemmen 
per brief is, dan zal dit, om de geheimhouding van de stemming te garanderen, niet 
worden geopend en zal het aan het kiescomité worden overhandigd, dat dit comité 
heeft gevormd en dat de resultaten van de stemming in zijn verslag van de stemtelling 
heeft opgenomen.(Art.78 van de Seimas kieswet). 
Nadat de stemmen in een stembureau en per brief voor kandidatenlijsten zijn 
uitgebracht, en de kandidaten zijn geteld, alle gegevens in het verslag van de 
stemtelling van de kieskring met één kandidaat en het eerste deel van het verslag van 
de stemtelling van de kieskring met meerdere kandidaten zijn opgenomen, het verslag 
en het eerste deel van het verslag door de leden van het comité, de voorzitter en de 
waarnemers zijn ondertekend en het kiesdistrictcomité het kiescomité van de 
kieskring heeft laten weten dat de stemmen van de kandidatenlijsten waren geteld, 
kan het kiesdistrictcomité beginnen met het tellen van de stemmen van de kandidaten 
(voorkeurstemmen). Het kiesdistrictcomité kan beslissen om de voorkeurstemmen in 
één keer te tellen, of, met de goedkeuring van de voorzitter van het kiescomité van de 
kieskring, om ze op een ander moment te tellen maar niet later dan binnen de 24 uur. 
Indien wordt beslist om de voorkeurstemmen op een ander moment te tellen, dan 
zullen de stembiljetten die moeten worden geteld – op een door het centrale 
kiescomité bepaalde manier – in een speciaal beveiligde omslag aan het kiescomité 
van de kieskring worden overgedragen. In dit geval moet het kiescomité van de 
kieskring, na aanvaarding van de documenten van het kiesdistrictcomité, een van de 
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volgende beslissingen nemen inzake het tellen van voorkeurstemmen op de 
stembiljetten die het heeft ontvangen: 

1) de stembiljetten terugsturen en het kiesdistrictcomité waarvan het de 
voorkeurstemmen heeft ontvangen vragen die stemmen te tellen;  

2) de beslissing wijzigen van het kiesdistrictcomité dat de kiesdocumenten heeft 
opgestuurd, met betrekking tot het tellen van de voorkeurstemmen en het 
comité van een ander kiesdistrict opdragen de voorkeurstemmen zelf te tellen. 
In dit geval moet het kiescomité van de kieskring de plaats en het tijdstip van 
het tellen van de voorkeurstemmen bepalen. 

Indien het comité de voorkeurstemmen de volgende dag telt of stembiljetten hertelt, 
moet het in aanwezigheid van minstens 3/5 van de leden controleren of de speciale 
omslag (omslagen) niet werd(en) geopend. Indien het kiesdistrictcomité tot het besluit 
komt dat er met de omslag is geknoeid, of de inhoud ervan is gewijzigd, dan wordt 
daar een verslag van opgemaakt. De omslag wordt vervolgens verpakt, de verpakking 
zal worden verzegeld en de stemmen zullen niet worden meegeteld. Het pakket wordt 
aan het kiescomité van de kieskring overhandigd. Het centrale kiescomité wordt daar 
onmiddellijk van in kennis gesteld. De beslissing omtrent de telling van de stemmen 
die in het pakket zitten, zal door het kiescomité van de kieskring worden genomen. Na 
te hebben gecontroleerd of er niet met de stemmen is geknoeid, kan het tellen van de 
voorkeurstemmen beginnen. Informatie over het tijdstip en de plaats van de telling 
van de voorkeurstemmen, ook in het geval het kiescomité van de kieskring beslist om 
de stembiljetten te hertellen, mag niet later dan een uur voor het begin van de telling 
op twee informatieborden worden bekendgemaakt: één in het gebouw waar het 
hoofdkwartier van het kiescomité van de kieskring is gevestigd en een ander in de 
ruimte waar de voorkeurstemmen zullen worden geteld. Het tellen van de 
voorkeurstemmen mag door waarnemers worden bijgewoond en een politieagent 
moet aanwezig zijn.. Alle stembiljetten moeten op de tafels worden gelegd waarop 
geen andere documenten en ander schrijfmateriaal liggen (behalve zwarte potloden) 
en het comité moet nagaan of alle stembiljetten waarvan voorkeurstemmen moeten 
worden geteld aanwezig zijn.  
De concrete procedure voor het tellen van de voorkeurstemmen wordt niet later dan 7 
dagen voor de verkiezingen door het centrale kiescomité bepaald. De stemmen zullen 
zo worden geteld dat de procedure door alle tijdens de telling aanwezige personen kan 
worden gevolgd opdat ze er zeker van zouden zijn dat de stemmen correct en eerlijk 
worden geteld. Getelde stemmen worden in het tweede deel van het verslag van de 
stemtelling van de kieskring met meerdere kandidaten opgenomen, stembiljetten 
zullen worden verpakt, het pakket zal worden verzegeld en overgebracht naar het 
kiescomité van de kieskring. 
Twee verslagen van de stemtelling moeten in elk kiesdistrict worden opgemaakt: een 
van de kieskring met één kandidaat en een van de kieskring met meerdere kandidaten. 

 6.13.3  Alternatieve stemprocedure 
Stemmen bij volmacht wordt door de wet inzake parlementsverkiezingen 
uitdrukkelijk verboden (Art. 4 van de Seimas kieswet). 
De dag van de verkiezingen is tevens de dag van herhaalde stemming. Stemmen per 
brief, stemmen op schepen en in diplomatieke diensten worden vóór de 
verkiezingsdag georganiseerd en de wet bepaalt dat dit op de dag van de verkiezingen 
moet zijn afgehandeld.  
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 6.13.3.1  Stemmen per brief 
Zonder certificaat kan er niet per brief worden gestemd (Art.30 van de Seimas 
kieswet). 
Burgers die als gevolg van hun gezondheidstoestand of andere redenen niet in staat 
zijn om zich op de dag van de verkiezingen naar het stembureau te begeven, zullen de 
mogelijkheid krijgen om per brief te stemmen. Per brief stemmen is mogelijk in 
postkantoren en dit tijdens de kantooruren vanaf 5 dagen vóór de verkiezing tot 1 dag 
vóór de verkiezing, op voorwaarde dat de kiezer niet op een kiezerslijst staat van de 
kieskring die niet in deze stad of regio ligt. De onkosten voor het stemmen per post 
worden door een overheidsfonds gedragen (Art. 67 van de Seimas kieswet). 
Het hoofd van de post is verantwoordelijk voor de organisatie van het stemmen per 
brief. Hij zal verslagen bijhouden en stembiljetten en stembiljetomslagen uitgeven en 
ontvangen. De voorzitter van het kiescomité van het kiesdistrict binnen het 
grondgebied waar een postkantoor is gevestigd, zal voor de organisatie van de 
controle van het werk van het postkantoor bij het stemmen per brief verantwoordelijk 
zijn. Indien nodig moet hij in overleg met de voorzitter van andere kiesdistrictcomités, 
leden van de kiesdistrictcomités aanstellen om de postkantoren te controleren. (Art. 
67 van de Seimas kieswet). 
Het hoofd van de post stelt, na goedkeuring van het kiescomité van de kieskring, 
postbeambten aan voor het uitgeven en inzamelen van stembiljetten en 
stembiljetomslagen tijdens het stemmen per brief. Indien het kiescomité van de 
kieskring erom vraagt zal het hoofd van de post een postbeambte gelasten niet langer 
met verkiezingsdocumenten te werken.  
Het kiescomité van de kieskring zal postbeambten die gemachtigd zijn om 
verkiezingsdocumenten uit te geven, certificaten van het vastgelegde formulier 
overhandigen. Een lid van het kiescomité, een verkiezingswaarnemer, die de 
postbeambte zijn certificaat heeft overhandigd, een kiezer, die het kiezercertificaat en 
het document waaruit zijn identiteit blijkt heeft voorgelegd, heeft het recht om in dit 
certificaat opmerkingen te maken. Het hoofd van de post dient het kiescomité van de 
kieskring onmiddellijk van deze opmerking in kennis te stellen. De postbeambte die 
niet over zo’n certificaat beschikt, heeft niet het recht om verkiezingsdocumenten uit 
te geven (Art. 67 van de Seimas kieswet). 
Postkantoren moeten een ruimte voorzien waar de kiezer in alle discretie 
aantekeningen op de stembiljetten kan maken en ze in een stembiljetomslag kan 
steken. De stemming mag door waarnemers van de partijen en politieke organisaties, 
die over certificaten beschikken waarmee ze gemachtigd zijn om in eender welk 
kiesdistrict de stemming te volgen, worden bijgewoond (Art. 67 van de Seimas 
kieswet). 
De postbeambte geeft de kiezer verkiezingsdocumenten in overeenstemming met de 
door de centrale kiescomité bepaalde procedure. Samen met de stembiljetten 
ontvangen de kiezers omslagen voor het stemmen per brief. De postbeambte zal de 
buitenste omslag voor het stemmen per brief naar het kiesdistrictcomité dat in het 
kiezercertificaat van de persoon vermeld staat opsturen. (Art. 67 van de Seimas 
kieswet). 
In volledige geheimhouding brengt de kiezer aantekeningen op de stembiljetten aan, 
steekt de stembiljetten met aantekeningen in de stembiljetomslag, verzegelt de 
stembiljetomslag, steekt de stembiljetomslag in de buitenste omslag samen met het 
kiezercertificaat en verzegelt de buitenste omslag. (Art. 67 van de Seimas kieswet). 
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Een postbode bezorgt de buitenste omslagen, stembiljetomslagen en stembiljetten 
uiterlijk 2 dagen vóór de verkiezing op het domicilie van de kiezers die als gevolg van 
hun gezondheidstoestand niet in staat zijn zich naar het postkantoor of het stembureau 
op de verkiezingsdag te begeven.  
Niet later dan om 12.00 uur op de middag dient het hoofd van een postkantoor een 
concreet schema van de aankomsttijden van de postbodes op het domicilie van de 
kiezers goed te keuren. Een kopij ervan zal op een aankondigingbord worden 
uitgehangen en mag pas op de dag na de goedkeuring worden geïmplementeerd. Niet 
minder dan 2 leden van het comité en waarnemers zullen zich samen met de postbode 
naar het domicilie van de kiezer begeven.  
In overeenstemming met de verzoeken om thuis te mogen stemmen, stellen 
kiesdistrictcomités 10 dagen voor de verkiezingen een lijst met die kiezers samen. Het 
formulier wordt door het centrale kiescomité opgesteld en door burgers ingevuld. 
Comités van de stemdistricten, met de goedkeuring van de voorzitter van een 
kiescomité van de kieskring of een door de voorzitter gemachtigd lid van het 
kiescomité van de kieskring, mogen de lijst aanvullen, indien ze het verzoek van die 
kiezers niet later dan 3 dagen vóór de verkiezingen ontvangen. Verzoekschriften van 
kiezers moeten door het hoofd van de stad, de regionale gezondheidszorg en voogdij 
of gezondheids- en verzorgingsinstellingen worden goedgekeurd. De verzoekschriften 
moeten worden gevoegd bij de lijsten van kiezers die als gevolg van hun 
gezondheidstoestand of andere redenen niet in staat zijn om zich op de dag van de 
verkiezingen naar het postkantoor of het stembureau te begeven. Postbeambten, leden 
van het kiescomité of andere personen mogen geen omslagen voor het stemmen per 
brief en stembiljetten brengen naar het domicilie van kiezers die niet op de lijsten van 
kiezers staan die als gevolg van hun gezondheidstoestand niet in staat zijn om zich op 
de dag van de verkiezingen naar het postkantoor of het stembureau te begeven.  
Beambten die valse informatie verstrekken over kiezers die als gevolg van hun 
gezondheidstoestand niet in staat zijn om zich op de dag van de verkiezingen naar het 
postkantoor of het stembureau te begeven, zullen in overeenstemming met door de 
wet bepaalde procedure aansprakelijk worden gesteld. (Art. 67 van de Seimas 
kieswet) 
De kiezer kan de verzegelde buitenste omslag (met daarin het kiezercertificaat, de 
stembiljetomslag en de stembiljetten) aan een postbeambte of aan de postbode die 
hem de verkiezingsdocumenten heeft overhandigd bezorgen of hem in een brievenbus 
steken. (Art. 67 van de Seimas kieswet) 
Het is verboden om invloed uit te oefenen op kiezers die thuis stemmen of hen ertoe 
aan te zetten te stemmen. De kiezer die geen fysieke handicaps heeft die hem ervan 
weerhouden aantekeningen op de stembiljetten te maken, zal zelf de van 
aantekeningen voorziene stembiljetten in de stembiljetomslag steken, die verzegelen, 
de stembiljetomslag in de buitenste omslag steken, samen met het kiezercertificaat en 
de buitenste omslag verzegelen. Op verzoek van de kiezer die dit als gevolg van een 
fysieke handicap niet zelf kan doen, zal de door hem gekozen persoon (met 
uitzondering van de postbode, het lid van het comité of een waarnemer) verzoeken 
hem bij te staan. De bewuste persoon moet de stem geheimhouden. De kiezer kan de 
verzegelde buitenste omslag aan de postbode afgeven of hem diezelfde dag nog, of op 
een andere dag versturen (Art. 67 van de Seimas kieswet). 
Het is verboden om van een kiezer de buitenste omslag te aanvaarden die niet is 
verzegeld. (Art. 67). 
Voor het stemmen in diplomatieke diensten of op een schip (Art.68), in medische 
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verzorgingsinstellingen of instellingen voor sociale voogdij en verzorging (Art. 71), in 
eenheden van het leger (Art. 72) en in bewaarinstellingen (Art. 73) gelden bijzondere 
bepalingen. 
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 7  Organisatieaspecten 

 7.1  Onderzoeksveld van dit deel van de studie 
Artikel 3 van de overeenkomst tussen de federale en regionale overheid en het 
consortium van universiteiten, heeft het niet uitdrukkelijk over de  
“organisatieaspecten” op de lijst van materies die door het Consortium moesten 
worden bestudeerd, betreffende de e-stemsystemen die wereldwijd worden toegepast. 
De vereisten inzake het Belgische e-voting systeem zijn echter ruimer: er is bepaald 
dat het systeem “in al zijn facetten” moeten worden beoordeeld. We verstaan 
daaronder dat de studie een analyse van de organisatieaspecten van het Belgische e-
voting systeem moet bevatten. 
Aangezien e-voting in België reeds verschillende keren is gebruikt, en aangezien er 
reeds heel wat aanpassingen en verbetering zijn doorgevoerd, dringt zich de vraag op 
welke versie van het Belgische e-voting systeem moet worden bestudeerd. We gaan 
ervan uit dat de lessen die uit vorige ervaringen zijn getrokken tot verbeteringen van 
het oorspronkelijke e-voting systeem hebben geleid. Daarom hebben we beslist om 
het e-voting systeem te analyseren dat voor de federale verkiezingen van 10 juni 
2007 zal zijn gebruikt. Dit betekent dat de analyse niet uitdrukkelijk naar vorige 
verkiezingen zal verwijzen, tenzij dit nuttig blijkt te zijn. Door een gebrek aan tijd en 
middelen werd ook geen afzonderlijke analyse uitgevoerd van specifieke praktijken in 
de verschillende gewesten of gemeentes van het land, waarbij sommigen de 
verkiezingen mogelijks op een andere manier hebben georganiseerd dan waar hier 
rekening mee wordt gehouden.  

 7.1.1  Wat zijn de organisatieaspecten van e-
voting systemen? 

Onder organisatieaspecten verstaan we het antwoord op volgende vraag: “wie doet 
wat wanneer en om welke reden?” binnen het globale e-voting proces. We hebben 
het hier niet over technische details of individuele componenten, maar wel over de 
processen en de partijen (actoren) die bij deze processen betrokken zijn. De analyse 
van de organisatieaspecten is nodig om ervoor te zorgen dat het e-voting systeem zijn 
doelstellingen haalt en dat het aan alle kenmerken (veiligheid, privacy, 
betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, bruikbaarheid, enz.) beantwoordt die van dat 
soort systemen mag worden verwacht. 

 7.1.2  Werkhypotheses 
Bij dit deel van de studie werd van volgende hypotheses uitgegaan: 

• De doelstelling van het werk is geen beschrijving van het Belgische e-voting 
systeem maar een analyse van de organisatieaspecten ervan. 

• De analyse zal enkel op schriftelijke, door de administratie (Ministerie van 
Binnenlandse Zaken) ter beschikking gestelde informatie zijn gebaseerd, 
mogelijks aangevuld met mondelinge verklaringen indien schriftelijke 
documenten niet duidelijk, onvolledig of dubbelzinnig zijn.  

• De analyse zal onderzoeken in welke mate de organisatie van het e-voting 
proces voor de verkiezingen van 10 juni 2007 aan de vereisten inzake e-
voting voldoet.   
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De vraag die zich onmiddellijk opdringt is die van de vereisten die bij de 
analyse moeten worden gebruikt, aangezien heel wat staten, organisaties en 
groepen lijsten met vereisten hebben opgesteld. Bij gebrek aan specifieke 
richtlijnen hebben we besloten de door de Raad van Europa in 2004 
goedgekeurde vereisten (standaards) te hanteren [CoE 2004]. Ook al wordt 
terecht gezegd dat deze richtlijnen vaag, onsamenhangend en weinig specifiek 
zijn [McGaley 2006], toch weerspiegelen ze een brede consensus van een 
groot aantal landen in Europa en kunnen ze dus een legitieme basis voor de 
analyse vormen. 

Zoals uit volgende uitleg zal blijken, was het onmogelijk aan de tweede, voormelde 
werkhypothese te voldoen. Heel wat informatie hebben we dus mondeling gekregen 
en kon slechts gedeeltelijk aan bestaande documenten worden getoetst.  

 7.1.3  Opmerkingen vooraf 
Onze eerste opmerking gaat over het feit dat er blijkbaar geen enkel volledig 
beschrijvend document over het algemene e-voting proces in België bestaat, dat een 
gedetailleerd antwoord kan geven op de vraag “wie doet wat wanneer en om welke 
reden?”. De administratie heeft een groot aantal documenten ter beschikking gesteld 
maar voor zover wij daar zicht op hebben, is er geen enkel document dat een 
volledige beschrijving van het e-voting proces in België geeft. In heel wat 
documenten staat informatie over bepaalde aspecten van het e-voting proces maar het 
Consortium heeft geen enkel volledig en officieel goedgekeurd document ontvangen. 
Bovendien zijn heel wat van die documenten voor een specifieke doelgroep opgesteld 
(bijv., stembureaus of voorzitters van telbureaus) en ze behelzen enkel die aspecten 
die voor dat doelpubliek relevant zijn. Het document dat nog het best het e-voting 
systeem in België beschrijft is [OVSE 2006], een OVSE-verslag over de 
gemeenteraads- en provinciale verkiezingen van 8 oktober 2006. Dit document is 
echter een interpretatie van waarnemers en geen verslag. De nauwkeurigheid ervan 
kon niet worden nagegaan. 
Voor een volledig overzicht is het daarom noodzakelijk verschillende bronnen te 
raadplegen. Die kunnen al dan niet up to date zijn, al dan niet correct en 
samenhangend, en dus een legitieme basis voor onze analyse vormen. 
De eerste opmerking leidt al meteen tot een tweede: het zou heel nuttig zijn om één 
enkele officiële terminologielijst en één enkele lijst van alle eenheden die bij het e-
voting proces zijn betrokken te kunnen inkijken. In de meeste beschikbare 
documenten staat altijd wel iemand vermeld die een rol speelt in het proces maar het 
is nogal moeilijk om de betekenis van de in de verschillende documenten gebruikte 
namen en acroniemen te verifiëren.  
De derde opmerking is dat we heel wat essentiële documenten pas laat in deze eerste 
fase van de studie hebben ontvangen (op 20 en 22 maart). Tegen dat het verslag van 
de eerste fase klaar moest zijn, waren verschillende nuttige documenten niet op de 
officiële website van de verkiezingen van 10 juni 2007304 beschikbaar (heel wat 
documenten werden in de week van 26 maart 2007 gepubliceerd). De tijd die nodig 
was om al die informatie te begrijpen, om de nodige toelichtingen te krijgen en de 
analyse voor te leggen, was veel te kort.  
Deze opmerkingen nopen er ons jammer genoeg toe om te stellen dat onze analyse 
                                                 
304 http://www.elections.fgov.be/2007/2007Fr/introfrnfr.htm 
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niet op volledig betrouwbare, verifieerbare en officieel goedgekeurde informatie is 
gebaseerd maar op onze eigen, vermoedelijk onvolledige interpretatie van het 
Belgische e-voting systeem en men mag niemand vragen om “ijzer met handen te 
breken”. 
De lezer moet er dus rekening mee houden dat fouten in dit verslag van ons komen, 
net als alle standpunten die in de analyse aan bod komen. 

 7.1.4  Het Belgische e-voting Systeem 
Om te beginnen moet er worden op gewezen dat het Belgische e-voting systeem een 
niet volledig (end-to-end) geautomatiseerd stemsysteem is maar een systeem waarin 
twee specifieke fases van het kiesproces elektronisch verlopen: (1) het uitbrengen van 
de stemmen via elektronische stembrieven en (2) het tellen van de op die manier 
uitgebrachte stemmen op “kanton” niveau. 
Aangezien het om een systeem gaat dat in het begin van de jaren 1990 is ontworpen, 
gebruikt het geen technologieën die tegenwoordig vrij verkrijgbaar en volledig 
ingeburgerd zijn. Verschillende fasen van het kiesproces zijn identiek aan dezelfde 
fasen in een manueel stemsysteem, behalve dat de informatie op elektronische dragers 
(diskettes) en niet op papier staat. Als deze fasen in een manueel stemsysteem 
kwetsbaar zijn, zijn ze dat ook in het Belgische e-voting systeem, aangezien de 
bijkomende bescherming via paswoorden gebeurt, waarvan de vertrouwelijkheid van 
een veilige behandeling door kiesbeambten afhangt (wat bovendien moeilijker te 
controleren is als de integriteit van fysieke zegels). Er moet echter meteen worden bij 
verteld dat er heel wat veiligheidsmaatregelen zijn genomen om fraude tijdens het e-
voting proces te vermijden. Dit deel van de studie kan echter onmogelijk beoordelen 
of deze maatregelen al dan niet succesvol zijn.  

 7.1.5  Analyse van het e-voting systeem voor de 
verkiezingen van 10 juni 2007 

De in de analyse gebruikte items zijn genummerd volgens [CoE 2004]. We hebben 
enkel die items geselecteerd (73 van de 112) die relevant worden geacht voor de 
analyse van de organisatieaspecten van het Belgische e-voting systeem in  

• Sectie “B. Proceduriële veiligheidsmaatregelen” van Appendix I “Wettelijke 
standaards” 

• Aanhangsel II “Operationele standaards” 

• Sectie C “Werking van het systeem” van aanhangsel III “Technische 
vereisten” 

• Sectie D.III “Vereisten tijdens de stemfase” van aanhangsel III “Technische 
vereisten” 

• Sectie D.IV “Vereisten tijdens de stemfase” van aanhangsel III “Technische 
vereisten” 

• Sectie E “Audit” van aanhangsel III “Technische vereisten”. 
De evaluatie gebruikt volgende rangschikkingen:  

• Voor verbetering vatbaar (Verbeteringen zijn noodzakelijk, daar bestaat 
geen twijfel over),  
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• Mogelijks voor verbetering vatbaar (Mogelijks toereikend maar moet verder 
worden onderzocht),  

• Toereikend,  

• NVT. (niet van toepassing)  

• ??? (onmogelijk om dit nu met stelligheid te zeggen). 
We zijn er ons van bewust dat een aantal tekortkomingen aan het huidige wettelijke 
kader te wijten zijn; andere zijn afhankelijk van entiteiten (bijv., gemeentes) waarvan 
de onafhankelijkheid een rechtstreekse tussenkomst uitsluit. Het is niet onze 
bedoeling iets of iemand met de vinger te veroordelen, we willen enkel op een aantal 
zaken wijzen die in een toekomstig e-voting systeem in België moeten worden 
aangepakt indien men aan alle door de Raad van Europa bepaalde vereisten wil 
voldoen. 
 

Het Belgische e-voting systeem Item 

Evaluatie Commentaar en toelichting 
20. Lidstaten zullen het 
nodige doen om er zeker van 
te zijn dat kiezers het 
gebruikte e-voting systeem 
begrijpen en er vertrouwen in 
hebben. 

Voor 
verbetering 
vatbaar 

Het gebrek aan een begrijpbaar en officieel 
document waarin de onderdelen van het e-
voting systeem en het globale e-voting proces 
in een voor een breed publiek begrijpbare 
bewoording worden beschreven maakt het 
onmogelijk om aan deze vereiste te voldoen. 
Men mag van de doorsnee burger niet 
verwachten dat hij de ruime waaier aan 
beschikbare informatie zelf gaat analyseren 
om het systeem te begrijpen. 
Daarom zijn de kiezers verplicht de 
verschillende organen te vertrouwen die 
beweren dat het stemsysteem betrouwbaar is. 
Ze beschikken immers niet over de middelen 
om er zich zelf een beeld van te vormen.   

21. Informatie over de 
werking van een e-voting 
systeem moet publiek worden 
gemaakt. 

Voor 
verbetering 
vatbaar 

Cfr. 20. 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
(MvBZ) en de leverancier voorzien 
handleidingen voor kiesbeambten305; er is 
ook een website met informatie voor het 
brede publiek306; indien ze dit wensen 
mogen de gemeenten de kiezers eigen 
informatie verstrekken. 
De informatie voor kiesbeambten is niet in 
een bewoording opgesteld die voor de 
doorsnee burger toegankelijk is. 

22. Kiezers moeten de Voor Gemeentes worden aangemoedigd om 
                                                 
305 http://www.elections.fgov.be/2007/2007Fr/introfrnfr.htm 
306 http://verkiezingen2007.belgium.be/nl/ and http://elections2007.belgium.be/fr/ 
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mogelijkheid krijgen om een 
nieuwe e-voting methode te 
testen vóór, en op een ander 
ogenblik dan de dag waarop 
ze een elektronische stem 
moeten uitbrengen. 

verbetering 
vatbaar 

demonstratiesessies te organiseren met 
uitrusting en software van het MvBZ. Er is 
echter geen enkele verplichting om dat te 
doen en ook geen a posteriori controle om te 
zien of dit wel degelijk is gebeurd. Het 
MvBZ vraagt van de gemeenten informatie 
over de initiatieven die ze genomen hebben. 
Het MvBZ heeft een website met daarop een 
simulatie van een verkiezing met een actuele 
kandidatenlijst. Bij de simulatie is het gebruik 
van de elektronische pen niet voorzien maar 
ze geeft de kiezer een realistisch beeld van 
het kiesproces. Informatie over het aantal 
burgers dat deze simulatie gebruikt is niet 
bekend.  

23. Een door de wet bepaald 
aantal waarnemers moet 
aanwezig kunnen zijn om 
commentaar te geven bij de e-
votes, ook bij het bepalen van 
de resultaten. 

Mogelijks 
voor 
verbetering 
vatbaar 

De verschillende vergaderingen stellen leden 
aan in een comité van deskundigen met een 
ruim aantal onderzoeks- en 
waarnemingsbevoegdheden. Het is niet 
duidelijk of dit comité voldoende tijd en 
middelen heeft om zijn taken correct en 
grondig uit te voeren.  
De stemming en telling mogen door een 
afgevaardigden van de partij worden 
bijgewoond. 

24. De onderdelen van het e-
voting systeem zullen zoals 
vereist voor controle- en 
certificatiedoeleinden 
minstens aan de bevoegde 
kiesoverheden worden 
bekendgemaakt. 

Mogelijks 
voor 
verbetering 
vatbaar 

De wet bepaalt dat de taak om de 
componenten van het e-voting systeem te 
analyseren, aan een zogenaamde 
“controleorganisatie” wordt uitbesteed, nl., 
bedrijven die in software audit zijn 
gespecialiseerd (zoals PWC en CSS). Hier 
stelt zich het probleem van de externe 
verantwoording. 
De software is vóór de verkiezing 
beschikbaar voor politieke partijen en voor 
het comité van deskundigen. Na de 
verkiezing is de software op de 
verkiezingswebsite beschikbaar. 
Cfr. item 69. 

25. Voor de invoering van 
eender welk e-voting systeem, 
en op geregelde 
tussenperiodes, meer bepaald 
na wijzigingen aan het 
systeem, zal een 
onafhankelijk door de 
kiesoverheden aangesteld 
orgaan, controleren dat het e-
voting systeem correct werkt 

Mogelijks 
voor 
verbetering 
vatbaar 

Cfr. items 23 en 24. Het comité van 
deskundigen heeft toegang tot de officiële 
versie van de verkiezingssoftware na controle 
door de auditbedrijven van de 
“controleorganisatie”. Een versie van deze 
software wordt in een bankkluis bewaard. 
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en dat alle nodige 
veiligheidsmaatregelen zijn 
getroffen.  

26. Een hertelling moet 
mogelijk zijn. Andere 
aspecten van het e-voting 
systeem die de juistheid van 
de resultaten kan beïnvloeden 
moeten controleerbaar zijn.   

Voor 
verbetering 
vatbaar 

De hertelling wordt enkel gebruikt wanneer 
een urne niet correct functioneert of wanneer 
de voorzitter van een kanton dit vereist. 
Er is geen manier om stemmen onafhankelijk 
van de elektronisch geregistreerde op te 
tellen. Het idee van print-out van de stem 
werd opgegeven wegens de kosten ervan.  

27. Het e-voting systeem mag 
een gedeeltelijke of volledige 
heruitgave van een verkiezing 
of referendum niet beletten. 

Toereikend Er zijn gevallen waar een heruitgave 
noodzakelijk was omdat er fouten in de fase 
van de voorverkiezingen zaten.  

28. De lidstaten zullen de 
betrouwbaarheid en veiligheid 
van het e-voting systeem 
verzekeren. 

??? Heel wat maatregelen worden genomen met 
betrekking tot de betrouwbaarheid en 
veiligheid. De “controleorganisatie” moet die 
controleren. 
De evaluatie van deze maatregelen is een 
technische en geen organisatieaangelegenheid 
waar die dus niet in de studie is opgenomen. 

29. Alle mogelijke stappen 
moeten worden ondernomen 
om fraude of onwettige 
interventies die tijdens het 
volledige kiesproces een 
invloed op het systeem 
hebben te vermijden. 

??? Er werden een aantal maatregelen genomen 
(paswoorden, codering), die echter grondiger 
moeten worden geanalyseerd om de 
degelijkheid van die maatregelen te 
controleren; deze analyse kon niet binnen de 
beschikbare tijd en met de beschikbare 
middelen worden uitgevoerd. Het comité van 
deskundigen heeft hieromtrent in het verleden 
al zijn twijfels geuit. 

30. De diensten van het e-
voting systeem moeten 
gedurende het hele e-voting 
proces functioneren, ook in 
geval van panne, storing  

Toereikend Procedures bestaan en lijken in staat om 
verschillende storingen op te vangen. 
Aangezien de stemmachines niet in een 
netwerk met mekaar verbonden zijn, zijn 
“denial of service attacks” niet mogelijk. 

31. Voor elke e-voting of elk 
e-referendum zal elke 
bevoegde kiesoverheid er zich 
van vergewissen dat het e-
voting systeem echt is en 
correct functioneert. 

Toereikend Er bestaan procedures die de werking van het 
e-voting systeem 4 maanden en 1 week voor 
de verkiezingsdag controleren. Een 
verificatieprocedure van gedetecteerde 
problemen wordt aangemaakt en 
geanalyseerd.  
“Referentie”-stemmen worden bij de opening 
van de verkiezingssessie door de voorzitter 
van het stembureau uitgebracht, maar 
waterdichte waarborgen voor een correcte 
werking van de stemmachines is dat niet. 

32. Enkel door de NVT. Er is geen sprake van “centrale 
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kiesoverheid aangestelde 
personen zullen toegang tot 
de centrale infrastructuur, de 
servers en de 
verkiezingsgegevens hebben. 
Voor zulke aanstellingen 
zullen duidelijke regels 
worden vastgesteld. Kritische 
technische interventies zullen 
door minstens twee personen 
worden uitgevoerd. De 
samenstelling van die teams 
zal regelmatig worden 
gewijzigd. Voor zover 
mogelijk, zullen dat soort 
interventies buiten de 
kiesperiodes worden 
uitgevoerd.  

infrastructuur” tijdens de kiesperiode. De 
machines die de stembiljetten voorbereiden, 
enz. zijn eigendom van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en worden op een 
veilige locatie bewaard. De tijdens het 
kiesproces gebruikte machines zijn eigendom 
van de gemeenten. 
De verwerking van de uiteindelijke telling en 
zetelverdeling gebeurt door onderaannemers.  

33. Wanneer een 
elektronische stembus open 
is, zal elke toegestane 
interventie op het systeem 
door teams van minstens twee 
mensen worden uitgevoerd, 
het voorwerp van een verslag 
zijn, worden gecontroleerd 
door afgevaardigden van de 
bevoegde kiesoverheid en 
verkiezingswaarnemers. 

Voor 
verbetering 
vatbaar 

Interventies op stemmachines gebeuren door 
gemachtigde technici (private bedrijven) die 
door het personeel van het stembureau 
worden opgeroepen. Heel wat interventies 
behelzen de volledige vervanging van defecte 
machines. 
Er zijn geen bepalingen om dat werk door 
minstens twee personen te laten uitvoeren. 
Fraude tijdens die interventies moet mogelijk 
zijn. De controles na technische interventies 
zijn niet grondig (“referentie”-stemmen). 
De aanwezigheid van beambten en 
partijafgevaardigden tijdens die interventies 
is maar een zwakke controle. 
Er wordt een verslag van opgesteld.  

34. Het e-voting systeem zal 
de beschikbaarheid en de 
integriteit van de stemmen 
garanderen. Het zal tevens de 
vertrouwelijkheid van de 
stemmen bewaren en ze 
verzegelen tot aan het 
telproces. Indien de stemmen 
buiten een gecontroleerde 
omgeving worden 
meegedeeld, zullen de 
stemmen worden gecodeerd.   

Toereikend Indien de op de door de kiezers gebruikte 
magnetische kaarten opgeslagen stemmen, de 
stemmen zijn die daadwerkelijk zijn 
uitgebracht, dan functioneert het proces 
correct en garandeert het de integriteit en 
beschikbaarheid van de stemmen, net zoals 
dat het geval is bij een manueel stemsysteem 
met stembiljet.  

35. Stem- en 
kiezersinformatie zullen 
verzegeld blijven zolang de 
gegevens zijn opgeslagen op 

Toereikend Indien de verkiezingssoftware normaal 
functioneert, dan is aan dit criterium voldaan 
aangezien de kiezeridentificatie manueel 
gebeurt, nog voor de stem is uitgebracht Er 
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een manier dat ze met mekaar 
in verband kunnen worden 
gebracht. Authentificatie-
informatie zal worden 
gescheiden van de beslissing 
van de kiezer in een voorfase 
van de e-voting of het e-
referendum. 

worden maatregelen genomen om de 
volgorde van stemmen niet met de volgorde 
van kiezers in verband te brengen. 

36. Interne wettelijke 
bepalingen houdende een e-
vote of e-referendum zullen in 
duidelijke tijdschema’s 
voorzien met daarin alle 
stappen van de verkiezing of 
het referendum, zowel voor 
als na de verkiezing of het 
referendum. 
 

Toereikend De tijdschema’s worden op de 
verkiezingswebsite gepubliceerd. Aangezien 
Belgische verkiezingen gemengd zijn 
(traditionele + elektronische), gelden die 
tijdschema’s niet enkel voor e-voting. 

37. De periode waarin in een 
elektronische stem kan 
worden uitgebracht zal niet 
beginnen voor de 
kennisgeving van een 
verkiezing of een referendum. 
Zeker met betrekking tot e-
voting op afstand, zal de 
periode vóór het begin van de 
stemming worden bepaald en 
aan het publiek worden 
bekendgemaakt. 

NVT. Elektronisch stemmen is enkel op de 
verkiezingsdag toegelaten. Een 
vooruitgeschoven stemming of stemmen op 
afstand zijn niet toegelaten. 

38. De kiezers moeten ruim 
voor het begin van de 
stemming in duidelijke en 
eenvoudige taal worden 
geïnformeerd over de manier 
waarop e-voting zal worden 
georganiseerd en over de 
stappen die een kiezer moet 
ondernemen om aan de 
verkiezingen deel te nemen.  

Mogelijks 
voor 
verbetering 
vatbaar 

In België moeten geen speciale stappen 
worden gezet om aan e-voting deel te nemen. 
De aan de kiezers verstrekte informatie is al 
dan niet in “duidelijke en eenvoudige 
bewoording” beschikbaar, al naargelang het 
standpunt van waaruit men het bekijkt. Het 
advies van een expert in de man-machine 
interacties zou nuttig zijn. 

42. De mogelijkheid om 
online kandidaten aan te 
stellen moet worden 
overwogen.  

Toereikend Behoorlijk door politieke partijen aangestelde 
afgevaardigden mogen via een veilige 
website kandidatenlijsten indienen. 

43. Een elektronisch 
aangemaakte en beschikbare 
kandidatenlijst moet ook op 
andere manieren publiek 
beschikbaar zijn. 

Toereikend Kandidaten worden gepubliceerd. Ze worden 
door kiesbeambten gecontroleerd en 
gevalideerd op het niveau van de 
kiesomschrijving. 
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44. Waar via e-voting wordt 
gestemd wanneer de 
stembureaus open zijn is het 
uiterst belangrijk dat het 
systeem zo zal zijn ontworpen 
dat kiezers nooit meer dan 
een keer zullen kunnen 
stemmen. 

NVT. E-voting op afstand is niet toegestaan (buiten 
stembureaus). 

46. Voor elk e-voting kanaal 
zullen er voor de kiezer 
ondersteunende en 
begeleidende maatregelen bij 
stemprocedures beschikbaar 
zijn. Bij e-voting op afstand 
zullen die maatregelen ook 
via een ander en ruim 
beschikbaar 
communicatiekanaal 
beschikbaar zijn.  

Voor 
verbetering 
vatbaar 

Cfr. items 21 en 22. 
Uitleg bij het e-voting proces is op de 
verkiezingswebsite beschikbaar. Gemeenten 
of gewesten kunnen nog meer informatie 
voorzien (cfr. initiatieven van het Brussels 
Gewest voor de verkiezingen van 2006 
genomen). De door de Ministerie van 
Binnenlandse Zaken bepaalde instructies 
leggen in dit verband geen verplichtingen op. 
Er is geen evaluatie gemaakt over de 
effectiviteit van die ondersteunende en 
begeleidende maatregelen. 

47. De presentatiemanier van 
alle stemopties op het toestel 
dat voor het uitbrengen van 
een elektronische stem wordt 
gebruikt zal dezelfde zijn. 

Toereikend De enige opties zijn: een geldige stem en een 
blanco stem: beide opties worden op een 
gelijke manier gepresenteerd. Het is 
moeilijker om een ongeldige stem uit te 
brengen dan op papier.  

48. Het elektronische biljet 
waarmee een elektronische 
stem wordt uitgebracht zal 
enkel die informatie over 
stemopties bevatten, die strikt 
noodzakelijk is voor het 
uitbrengen van de stem. Het 
e-voting systeem zal geen 
andere boodschappen op het 
scherm vertonen die de keuze 
van de kiezers zou kunnen 
beïnvloeden. 

Mogelijks 
voor 
verbetering 
vatbaar 

Op het elektronische biljet staan enkel de 
kandidatenlijsten en de optie om blanco te 
stemmen. De optie om blanco te stemmen 
verschijnt als of het een andere 
kandidatenlijst was, wat soms tot verwarring 
bij bepaalde kiezers kan leiden. 
Het is nogal omslachtig om een ongeldige 
stem uit te brengen (uitdrukkelijk door de 
kieswet bepaalde mogelijkheid). 

49. Indien is beslist dat 
informatie over stemopties 
van op een e-voting site 
toegankelijk is, moet deze 
informatie gelijk worden 
gepresenteerd.  

NVT.  

52. In een bewaakte 
omgeving zal de informatie 
over de stemming van de door 
de kiezer gebruikte visuele, 
audio- of tactiele display 
verdwijnen zodra de stem is 

Toereikend Het terugnemen van de magnetische kaart die 
voor het opslaan van de stem wordt gebruikt, 
gebeurt pas nadat de informatie over de 
stemming van het scherm van de 
stemmachine is verdwenen. Enkel een 
analyse van de software zou kunnen 
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uitgebracht. Wanneer de 
kiezer in het stembureau een 
papieren bewijs krijgt van zijn 
elektronische stem, dan zal de 
kiezer die aan niemand anders 
kunnen tonen, of als bewijs 
buiten het stembureau kunnen 
meenemen. 

garanderen dat het onmogelijk is een 
voordien op een stemmachine uitgebrachte 
stem te herstellen. 
Een papieren bewijs bestaat niet meer: het 
experiment werd opgegeven door te hoge 
kosten. 

53. Het e-voting systeem zal 
het niet mogelijk maken om 
het aantal uitgebrachte 
stemmen voor eender welke 
stemoptie bekend te maken 
vóór de sluiting van de 
elektronische stembus. Deze 
informatie zal pas aan het 
publiek worden 
bekendgemaakt na het einde 
van de kiesperiode. 

Mogelijks 
voor 
verbetering 
vatbaar 

De computer van de voorzitter van het 
stembureau (stembus of urne) wordt gebruikt 
om stemmen op een schijf op te slaan. 
Aangezien hij het paswoord kent zou de 
voorzitter van het stembureau deze specifieke 
vereiste kunnen schenden door de schijf in 
een daarvoor geprogrammeerde computer af 
te lezen. 

54. Het e-voting systeem zal 
geen informatie over 
uitgebrachte stemmen 
verwerken binnen opzettelijk 
uitgekozen sub-units die de 
individuele keuzes van de 
kiezer zouden onthullen.   

Toereikend Bij het tellen van de stemmen zijn er 
maatregelen genomen om er zeker van te zijn 
dat elk gedeeltelijk resultaat dat wordt 
meegedeeld, minstens twee andere 
stembureaus bevat dan het vorige. 

55. Decodering die is vereist 
voor het tellen van de 
stemmen zal zo snel mogelijk 
na het sluiten van de 
kiesperiode gebeuren. 

Toereikend  

56. Bij het tellen van de 
stemmen zullen 
afgevaardigden van de 
bevoegde kiesoverheid in 
staat zijn deel te nemen aan 
de telling en waarnemers in 
staat zijn hun opdracht uit te 
voeren. 

Mogelijks 
voor 
verbetering 
vatbaar 

Het comité van deskundigen kan er enkel op 
toezien dat de procedures correct worden 
nageleefd. De enige manier om na te gaan of 
de telling correct is, is een hertelling op 
andere machines vragen. Waarnemers van 
politieke partijen zijn aanwezig.  

57. Er zal een verslag van het 
telproces van de elektronische 
stemmen worden 
bijgehouden, inclusief 
informatie over de start en het 
einde van de telling en over 
de personen die erbij 
betrokken waren 

Toereikend Minuten zijn beschikbaar. Ze worden 
elektronisch aangemaakt en door de 
kiesbeambten ondertekend. 

58. In geval van 
onregelmatigheid die de 

Toereikend Maatregelen om fraude tegen te gaan zijn 
dezelfde als die voor het manuele 
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integriteit van de stemmen 
schaadt, zullen de bewuste 
stemmen als zodanig worden 
geregistreerd. 

stemsysteem en zijn gebaseerd op verzegelde 
omslagen. Een bijkomende veiligheid wordt 
met het gebruik van veilige paswoorden 
ingelast. 

69. De bevoegde 
kiesoverheden zullen een 
officiële lijst publiceren met 
de software die bij een e-vote 
of e-referendum wordt 
gebruikt. Lidstaten mogen om 
veiligheidsredenen, van deze 
lijst software voor 
databescherming schrappen. 
Minstens zal worden 
opgegeven welke software 
wordt gebruikt, de versies, de 
installatiedatum en een korte 
beschrijving. Er zal een 
procedure worden opgesteld 
voor een regelmatige 
installatie van geüpdate versie 
en van een correctie van de 
relevante 
beschermingssoftware. Het 
zal steeds mogelijk zijn om de 
beschermingsstatus van de 
kiesuitrusting te checken.   

Voor 
verbetering 
vatbaar 

De software voor modellen van 
stemmachines en stembussen wordt na de 
verkiezingsdag op de verkiezingswebsite 
gepubliceerd. Er wordt een reeks 
veiligheidsmaatregelen genomen die moeten 
garanderen dat de gepubliceerde software wel 
degelijk degene is die in de verschillende 
machines wordt gebruikt. 
Bij de broncode zit niet altijd de nodige 
technische documentatie. 
De software voor de berekening op 
kantonniveau en de software voor de 
toekenning van zetels zijn niet beschikbaar. 
Aangezien de resultaten van de telling op 
kantonniveau openbaar worden gemaakt, kan 
de juistheid van de zeteltoekenning 
onafhankelijk worden gecontroleerd. 
 

70. Zij die instaan voor de 
werking van de uitrusting 
zullen een “contingency” 
procedure opstellen. Alle 
back-up systemen zullen aan 
dezelfde standaards en 
vereisten voldoen als het 
originele systeem. 

Toereikend “Contingency” procedures bestaan zowel 
voor stemmachines als voor elektronische 
stembussen. 

71. Er zullen constant 
voldoende back-up 
voorzieningen beschikbaar 
zijn voor een vlot verloop van 
de stemming. De staf zal snel 
kunnen interveniëren conform 
de door de bevoegde 
kiesoverheden opgestelde 
procedure.  

Mogelijks 
voor 
verbetering 
vatbaar 

De voorzieningen zijn afhankelijk van de 
gemeenten, die in dit verband al dan niet de 
gepaste zorg aan de dag kunnen leggen 
respect (bijv., genoeg onderdelen voorzien). 
Een team technici staat klaar en in de Service 
Level Agreements (SLA’s) staan de 
antwoorden van leveranciers in geval van 
technische problemen.  
Cfr. ook item 75. 

72. Zij die instaan voor de 
uitrusting zullen speciale 
procedures gebruiken die 
garanderen dat de 
stemuitrusting en het gebruik 
ervan tijdens de kiesperiode 

Voor 
verbetering 
vatbaar 

De laatste volledige test van de machines 
wordt een week voor de verkiezingsdatum 
uitgevoerd. Op elke stemmachine wordt voor 
het begin van de eigenlijke stemming een 
test-stem uitgebracht. 
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aan alle vereisten voldoen. De 
back-up diensten zullen 
regelmatig van monitoring 
protocollen worden voorzien. 

Er wordt geen systematische of 
steekproefsgewijze test van de stemmachines 
of van de stembus tijdens de kiesperiode 
uitgevoerd, tenzij door het comité van 
deskundigen. 
De centrale monitoring is gebaseerd op 
informatie van het personeel van de 
stembureaus.  

73. Voor elke verkiezing of 
elk referendum zal de 
uitrusting worden gecheckt en 
goedgekeurd in 
overeenstemming met een 
door de bevoegde 
kiesoverheden opgemaakt 
protocol. De uitrusting zal 
worden gecheckt om er zeker 
van te zijn dat het aan alle 
technische kenmerken 
voldoet. De resultaten zullen 
aan de bevoegde 
kiesoverheden worden 
voorgelegd. 

Toereikend Cfr. 31 en 72 

74. Alle technische operaties 
zullen aan een formele 
controleprocedure worden 
onderworpen. Grondige 
wijzigingen aan 
sleuteluitrusting zullen 
worden gemeld. 

Toereikend De controleprocedure wordt door private 
bedrijven uitgevoerd die (na een openbare 
aanbesteding) door de producenten van de e-
votesoftware worden uitgekozen. De 
uitrusting zelf is meestal ongewijzigd 
gebleven op een aantal eenvoudige upgrades 
en vervangingen na. 

75. Sleutel e-vote of e-
referendum uitrusting zal zich 
in een veilige locatie 
bevinden en die locatie zal 
gedurende de verkiezings- of 
referendumperiode, worden 
bewaakt tegen verstoringen 
door eender wat of eender 
wie. Tijdens de verkiezings- 
of referendumperiode zal er 
een noodplan zijn voorzien. 
Bovendien zullen alle 
gegevens die na de 
verkiezings- of 
referendumperiode wordt 
verzameld veilig worden 
opgeslagen. 

Mogelijks 
voor 
verbetering 
vatbaar 

Veiligheid hangt volledig van de 
waakzaamheid van de gemeente (voor de 
verkiezingsdag) en van het personeel van het 
stembureau (tijdens de verkiezingsdag) af. 
Het noodplan is gebaseerd op SLA’s met de 
leveranciers, die maximumtermijnen 
garanderen voor het herstellen (of vervangen) 
van stemmachines en urne. De leveranciers 
moeten een strategische reserve aan uitrusting 
beschikbaar houden.  
De na de verkiezing verzamelde gegevens 
worden in de kantoren van het kanton 
bewaard tot de verkiezingen zijn gevalideerd 
(net zoals voor een stembiljet). Na validatie 
worden alle gegevensdragers gewist. 

76. Waar zich incidenten 
voordoen die de integriteit 
van het systeem bedreigen, 

Mogelijks 
voor 
verbetering 

Instructies voor personeel van stem- en 
telbureaus gaan eerst en vooral over normale 
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moeten zij die instaan voor de 
werking van de uitrusting 
onmiddellijk de bevoegde 
kiesoverheden informeren, 
die de nodige maatregelen 
zullen treffen om de effecten 
van het incident op te vangen. 
Het niveau van incident dat 
zal worden gerapporteerd zal 
op voorhand door de 
kiesoverheden worden 
bepaald. 

vatbaar operatie- en uitrustingstoringen.  
Technische incidenten worden aan 
leveranciers gemeld. De procedure bepaalt 
ook dat de kantonvoorzitter en de 
kantonafgevaardigde van het MvBZ worden 
geïnformeerd. Het MvBZ volgt op wat er 
wordt gemeld en kan indien nodig logistieke 
steun leveren.  
Veel hangt af van kiesbeambten, die 
technisch misschien niet altijd voldoende zijn 
onderlegd om correct de risico’s te evalueren 
wanneer het om een niet evidente storing 
gaat.  
Het melden van incidenten is identiek aan het 
melden van incidenten in geval van een 
manueel stemsysteem. 

77. Technische en 
organisatiemaatregelen zullen 
garanderen dat er geen 
gegevens permanent verloren 
zullen raken in geval van 
panne of fout die het e-voting 
systeem verstoren. 

Toereikend De enige onomkeerbare situatie is de fysieke 
vernietiging van de magnetische kaarten en 
stemdiskettes (net als voor het stembiljet). 

78. Het e-voting systeem zal 
de privacy van individuen 
garanderen. De 
vertrouwelijkheid van de 
kiezersregisters die in het e-
voting systeem zijn 
opgeslagen of via het systeem 
worden gecommuniceerd zal 
worden bewaard. 

Toereikend Dit vereist een analyse van de 
verkiezingssoftware, wat niet binnen het 
tijdsbestek kon worden uitgevoerd. Het lijkt 
er nochtans op dat de kiesregisters niet in de 
machines die in het kiesproces worden 
gebruikt zelf worden opgeslagen: de 
gemeenten gebruiken die enkel in de fases 
van de voorverkiezingen. Een persoon aan 
een stem koppelen is dus onmogelijk.  

79. Het e-voting systeem zal 
regelmatige controles 
uitvoeren om er zeker van te 
zijn dat alle onderdelen 
conform de technische 
eigenschappen naar behoren 
functioneren. 

Voor 
verbetering 
vatbaar 

Er wordt geen systematische of 
steekproefsgewijze test van de stemmachines 
of van de stembus tijdens de kiesperiode 
uitgevoerd, tenzij door het comité van 
deskundigen. 
Er wordt vanuit gegaan dat indien een 
machine correct functioneert bij het begin en 
het einde van de stemming (of na een 
vervanging) – getoetst aan de zogenaamde 
“referentie-stemmen” –, dit ook zo zal tijdens 
de volledige stemsessie. 

80. Het e-voting systeem zal 
de toegang tot zijn diensten, 
afhankelijk van de identiteit 
of de rol van de gebruiker, tot 
die diensten beperken die 

Voor 
verbetering 
vatbaar 

Gevoelige operaties zijn met een paswoord 
beschermd, maar stemmachines zijn niet echt 
fraudebestendig.  
Behalve het woord “vertrouwelijk” dat op de 
omslagen met daarin de paswoorden staat 
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uitdrukkelijk aan die 
gebruiker of die rol zijn 
toegewezen. Aan elke 
handeling zal er steeds een 
gebruikersauthentificatie 
voorafgaan. 

afgedrukt, onderstrepen de instructies voor 
kiesbeambten niet voldoende dat de 
automatisch aangemaakte paswoorden die uit 
16 karakters (DIGIVOTE) of 10 cijfers 
(JITES) bestaan geheim moeten blijven! 
Het was niet mogelijk om binnen het 
beschikbare tijdsbestek na te gaan of het door 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
georganiseerde aanmaken van het paswoord 
en verdeelproces, volledig veilig is. 

81. Het e-voting systeem zal 
authentificatiegegevens 
beschermen opdat 
onbevoegde entiteiten alle of 
een deel van de gegevens niet 
kunnen misbruiken, 
intercepteren, wijzigen of er 
op een andere manier kennis 
kunnen van nemen. In 
ongecontroleerde omgevingen 
is op cryptografische 
mechanismen gebaseerde 
authentificatie aangewezen. 

??? Het was niet mogelijk om binnen het 
beschikbare tijdsbestek na te gaan of het door 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
georganiseerde aanmaken van het paswoord 
en verdeelproces, volledig veilig is.  
Paswoorden zijn op moderne cryptografische 
technieken gebaseerd. De gegevens worden 
in gecodeerde vorm opgeslagen. 

82. Identificatie van kiezers 
en kandidaten op een manier 
dat ze onmiskenbaar van 
andere personen kunnen 
worden onderscheiden 
(unieke identificatie) zal 
worden gegarandeerd. 

Toereikend Gebaseerd op het Belgische ID-systeem. 
Voor plaatselijke verkiezingen waaraan niet-
Belgen mogen deelnemen, kan dat voor 
problemen zorgen. 

83. E-stemsystemen zullen 
betrouwbare en voldoende 
gedetailleerde 
observatiegegevens aanmaken 
zodat waarnemers de 
verkiezingen kunnen volgen. 
Het tijdstip waarop een 
gebeurtenis 
observatiegegevens heeft 
aangemaakt zal op een 
betrouwbare manier kunnen 
worden bepaald. De 
authenticiteit, 
beschikbaarheid en integriteit 
van de gegevens zal worden 
behouden.  

Voor 
verbetering 
vatbaar 

Er worden geen bijzondere 
observatiegegevens aangemaakt. Het comité 
van deskundigen moet zelf controles 
uitvoeren. De technische beperkingen en 
verouderde hardware beletten de installatie 
van nieuwe functionaliteiten.   

84. Het e-voting systeem zal 
betrouwbaar 
gesynchroniseerde 
tijdsbronnen bijhouden. De 

NVT. Tijdssynchronisatie wordt niet gegarandeerd. 
Door de aard van het huidige Belgische e-
voting systeem, is dit (voorlopig) geen echt 



BeVoting Study of Electronic Voting Systems, Part I, Version 1.1 

Page 257 of 270 

tijdsbron zal voldoende 
nauwkeurig zijn om 
tijdsmarkeerders voor  
verificatieprocedures en 
observatiegegevens bij te 
houden en om de tijdslimieten 
voor registratie, aanstelling, 
stemming, of telling bij te 
houden. 

probleem. 

85. Kiesoverheden zijn 
verantwoordelijk voor het 
naleven van de 
veiligheidsvereisten en 
onafhankelijke organen zullen 
daarop toezien. 

Mogelijks 
voor 
verbetering 
vatbaar 

Heel wat veiligheidsfuncties worden door 
private bedrijven (met wettelijke 
goedkeuring) geïmplementeerd. 
Een onafhankelijk orgaan (comité van 
deskundigen) is aangesteld om de werking 
van het e-voting systeem te beoordelen. 

89. De integriteit van 
gegevens uit de fase van de 
voorverkiezingen (bijv., 
kiezersregisters en 
kandidatenlijsten) moet 
worden verzekerd. 
Authentificatie van de 
oorsprong van de gegevens 
moet worden uitgevoerd. 

Toereikend Lijst van kiezers: opgesteld door de gemeente 
Lijst van kandidaten: gevalideerd op district 
niveau 

90. Het e-voting systeem zal 
de kiezer een authentiek biljet 
bezorgen. In geval van e-
voting op afstand zal de 
kiezer worden geïnformeerd 
over de middelen die 
garanderen dat de verbinding 
met de officiële server is 
gebeurd en dat het biljet 
authentiek is. 

Toereikend Het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
maakt op basis van gevalideerde 
kandidatenlijsten de diskettes aan met daarop 
de biljetten. Ze worden op een veilige manier 
in verzegelde containers overgemaakt aan de 
kantons; de verantwoordelijken in de kantons 
verdelen die dan onder de verantwoordelijken 
in het stembureau maar bij deze stap van het 
proces worden er geen bijzondere 
veiligheidsmaatregelen genomen. 

91. Er moet kunnen worden 
vastgesteld dat een stem 
binnen de voorgeschreven tijd 
is uitgebracht.   

NVT. eVotes mogen enkel in stembureaus worden 
uitgebracht, die op de verkiezingsdag op 
vastgestelde uren open zijn. 
Vooruitgeschoven stemming of stemming op 
afstand zijn niet voorzien. 

92. Er zullen voldoende 
maatregelen worden genomen 
opdat de systemen die kiezers 
gebruiken om hun stem uit te 
brengen zijn beschermd tegen 
invloeden die de stem zouden 
kunnen beïnvloeden.  

Toereikend Idem als voor manueel (papier) stemmen. 

93. Restinformatie met daarop 
de beslissing van de kiezer, of 
waarop de keuze van de 

??? Kan enkel worden gecontroleerd op basis van 
een analyse van de stemsoftware. De 
bepalingen vereisen dat alle in het geheugen 
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kiezer verschijnt zal na het 
uitbrengen van de stem 
worden vernietigd. Bij e-
voting op afstand krijgt de 
kiezer informatie over de 
manier waarop hij, waar 
mogelijk, de sporen kan 
wissen van de stem op het 
toestel dat is gebruikt om zijn 
stem uit te brengen,. 

van de stemmachine opgeslagen informatie 
moet worden gewist, vooraleer de kiezer zijn 
stembiljetkaart terugkrijgt. 

94. Het e-voting systeem zal 
er zich eerst van vergewissen 
of een gebruiker die probeert 
te stemmen wel degelijk 
kiesgerechtigd. Het e-voting 
systeem zal de kiezer 
authentificeren en erover 
waken dat enkel het juiste 
aantal stemmen dat de kiezer 
heeft uitgebracht in de 
elektronische stembus wordt 
opgeslagen. 

Toereikend Idem als voor manueel (papier) stemmen: 
gebaseerd op de Belgische ID en afhankelijk 
van de juistheid van de door de gemeenten 
opgestelde lijsten. Dit proces gebeurt volledig 
manueel door beambten in het stembureau. 

95. Het e-voting systeem zal 
garanderen dat de keuze van 
de kiezer accuraat wordt 
weergegeven in de stem en 
dat de verzegelde stem in de 
elektronische stembus 
belandt. 

??? De kiezer kan de inhoud van de magnetische 
kaart op het scherm van de stemmachine 
bekijken vooraleer hij de kaart in de urne 
stopt. Er is een volledige analyse van de 
stemsoftware nodig om te bepalen of dit 
toereikend is. 

96. Op het einde van de e-
vote periode zal geen enkele 
kiezer toegang tot het e-
voting systeem krijgen. De 
aanvaarding van elektronische 
stemmen in de elektronische 
stembus zal voldoende lang 
openblijven om vertragingen 
in het doorsturen van 
berichten via het e-voting 
kanaal op te vangen. 

NVT.  

97. De integriteit van de 
gegevens die tijdens de 
verkiezing wordt 
gecommuniceerd (bijv., 
stemmen, kiezersregisters, 
kandidatenlijsten) zal worden 
nageleefd. Authentificatie van 
de oorsprong van de gegevens 
zal worden uitgevoerd.  

 Cfr. 89 
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98. Tijdens het telproces 
zullen de stemmen 
nauwkeurig worden geteld. 
Het tellen van de stemmen 
moet kunnen worden 
overgedaan. 

Mogelijks 
voor 
verbetering 
vatbaar 

Kan enkel worden nagegaan na analyse van 
alle onderdelen van de stemsoftware. 
De telling kan worden overgedaan maar dit 
levert geen nuttige informatie op indien niet 
kan worden aangetoond dat de stemmen op 
magnetische biljetten wel degelijk de 
stemmen zijn die de kiezers hebben 
uitgebracht. 

99. Het e-voting systeem zal 
de beschikbaarheid en 
integriteit van de 
elektronische stembus en het 
resultaat van het telproces zo 
lang als nodig waarborgen. 

Mogelijks 
voor 
verbetering 
vatbaar 

De elektronische stembus blijft beschikbaar 
en de integriteit ervan wordt door fysieke 
zegels gewaarborgd. De informatie van de 
elektronische stembus daarentegen wordt via 
gecodeerde diskettes overgemaakt, waarvan 
de integriteit door een paswoord is 
beschermd, dat al dan niet geheim is 
gehouden (cfr. 80). 

100. Het audit systeem zal 
worden ontwikkeld en 
geïmplementeerd als deel van 
het e-voting systeem. 
Auditvoorzieningen zullen op 
verschillende niveaus van het 
systeem worden voorzien: 
logische, technische en 
toepassing. 

Voor 
verbetering 
vatbaar 

Er bestaat geen full-fledged end-to-end audit 
systeem als dusdanig maar bij sommige 
stappen van het proces worden een aantal 
nuttige audits uitgevoerd. Procedures bestaan 
en het comité van deskundigen wordt geacht 
erop toezien dat ze overal en altijd worden 
toegepast, wat onmogelijk is. Verschillende 
stappen in de audit worden door externe 
dienstleveranciers uitgevoerd.  
Een volledig en coherent auditsysteem had 
samen met het e-voting systeem moeten 
worden ontwikkeld, bij voorkeur door andere 
dienstleveranciers. 
Door de verouderde hardware is het 
waarschijnlijk niet mogelijk om aan deze en 
volgende vereisten te voldoen.  

101. Een end-to-end audit van 
een e-voting systeem 
veronderstelt opslag, 
monitoring- en 
controlevoorzieningen. Om 
aan alle vereisten te voldoen 
zullen daarom auditsystemen 
die aan deze kenmerken 
voldoen worden ingezet. 

Voor 
verbetering 
vatbaar 

Cfr. 100. 

102. Het auditsysteem zal 
open en begrijpbaar zijn en 
actief verslag uitbrengen over 
potentiële problemen en 
bedreigingen.  

Voor 
verbetering 
vatbaar 

Cfr. 100. 

103. Het auditsysteem zal tijd, 
gebeurtenissen en 

Voor 
verbetering 

Cfr. 100. 
Aan een aantal vereisten is voldaan maar ze 
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handelingen opnemen, 
inclusief:  
a. alle stemgebonden 
informatie, zoals het aantal 
kiesgerechtigde kiezers, het 
aantal uitgebrachte stemmen, 
het aantal ongeldige stemmen, 
de tellingen en hertellingen, 
enz.;  
b. eventuele hackings van het 
e-voting systeem en de 
communicatie-infrastructuur 
ervan;  
c. systeemfouten, storingen en 
andere bedreigingen voor het 
systeem.  
 

vatbaar zijn niet in een volledig auditsysteem 
geïntegreerd. 

104. Het auditsysteem zal de 
mogelijkheid bieden een 
toezicht op de verkiezingen of 
het referendum te houden en 
controleren dat de resultaten 
en procedures in 
overeenstemming zijn met de 
wettelijk geldende 
bepalingen. 

Voor 
verbetering 
vatbaar 

Cfr. 100. 

105. Auditinformatie zal 
enkel aan gemachtigde 
personen worden 
bekendgemaakt. 

??? Geen vermelding van specifieke maatregelen 
in dit verband. Beambten in stembureaus 
wordt niet uitdrukkelijk verboden dat soort 
informatie aan niet-gemachtigde personen 
bekend te maken. 

106. Het auditsysteem zal 
steeds de anonimiteit van de 
kiezer garanderen. 

NVT.  

107. Het auditsysteem zal de 
mogelijkheid bieden de 
correcte werking van het e-
voting systeem en de 
nauwkeurigheid van het 
resultaat te crosschecken, 
kiezersfraude te detecteren en 
te bewijzen dat alle getelde 
stemmen authentiek zijn en 
dat alle stemmen zijn geteld. 

Voor 
verbetering 
vatbaar 

Cfr. 100. 

108. Het auditsysteem zal de 
mogelijkheid bieden te 
controleren of een e-vote of e-
referendum aan de geldende 

Voor 
verbetering 
vatbaar 

Cfr. 100. 
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wettelijke toepassingen 
voldoet, met als bedoeling 
erop toe te zien dat de 
resultaten een accurate 
weergave zijn van de 
authentieke stemmen. 

109. Het auditsysteem zal zijn 
beschermd tegen hackings, 
die de gegevens in het 
auditsysteem kunnen 
vervalsen of wijzigen, of die 
ervoor zorgen dat ze verloren 
raken.  

Voor 
verbetering 
vatbaar 

Cfr. 100. 

110. Lidstaten zullen de 
nodige maatregelen treffen 
om de vertrouwelijkheid van 
de informatie, die een persoon 
tijdens een auditopdracht zou 
kunnen inkijken, te 
garanderen. 

Voor 
verbetering 
vatbaar 

Cfr. 100. 

111. Lidstaten zullen 
certificatieprocessen invoeren 
waardoor eender welk ICT 
(Information and 
Communication Technology) 
onderdeel kan worden getest 
en gecertificeerd waardoor 
het aan de in deze 
aanbeveling opgesomde 
vereisten voldoet. 

Voor 
verbetering 
vatbaar 

Niet gebeurd: certificering enkel met 
betrekking tot de Belgische vereisten. 

 

 7.1.6  Besluiten 
Door zijn inherente eenvoud, doordat enkel een deel van het kiesproces is 
geautomatiseerd en door de verbeteringen die er in de loop der jaren zijn aan 
aangebracht, beantwoordt het Belgische e-voting systeem aan heel wat door de Raad 
van Europa in 2004 bepaalde vereisten. Toch konden een aantal tekortkomingen 
worden blootgelegd, waarvan de voornaamste hieronder staan opgesomd: 

• De informatie over het kiesproces zou in één enkel officieel goedgekeurd en 
makkelijk toegankelijk (en begrijpbaar) document beschikbaar moeten zijn. Er 
wordt op gewezen dat het opstellen van zo’n document makkelijker zou zijn 
indien het wettelijke kader inzake (elektronische) verkiezingen voldoende 
stabiel zou zijn (wat in het verleden niet altijd het geval was). 

• Er moet worden op toegezien dat gemeentes de kiezers voldoende 
voorbereiden op het gebruik van e-votemachines. 

• Er moet worden op toegezien dat het comité van deskundigen over de tijd en 
de middelen beschikt om zijn taak grondig uit te voeren en dat die taak ook 
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daadwerkelijk correct wordt uitgevoerd. 

• Een hertellingsprocedure moet mogelijk zijn telkens er over de integriteit van 
de geregistreerde eVotes twijfel bestaat. 

• De kwaliteit van de technische documentatie voor de e-votesoftware moet 
beter; bij de controle moet hetzelfde verwachtingsniveau worden gehanteerd 
als bij de software zelf. 

• Stemmachines zouden tijdens de kiesperiode periodieke zelftests moeten 
uitvoeren; 

• Het e-votingsysteem zou betrouwbare en voldoende gedetailleerde 
observatiegegevens moeten aanmaken opdat de waarnemers de verkiezingen 
op een correcte manier kunnen volgen;  

• Het e-votingsysteem zou samen met een omvattend auditsysteem moeten 
worden ontwikkeld maar door afzonderlijke teams die dezelfde kenmerken 
hanteren (standaard software engineering practice). 

• Er moet meer nadruk worden gelegd op de noodzaak om de paswoorden 
geheim te houden. 

Het uitbesteden van gevoelige – door de wet bepaalde - operaties zoals certificatie, 
controle en monitoring moet worden herbekeken, of minstens behoorlijk aan de 
kiezers worden uitgelegd. 

 7.1.7  Slotopmerkingen 
De organisatie van het e-voting proces is afhankelijk van de kost van de stemming. In 
dit deel van het onderzoek kwamen de verschillende factoren betreffende de kost van 
het huidige Belgische e-votingsysteem niet aan bod. Het feit dat talrijke operaties 
voor gegevensoverdracht nog steeds niet geautomatiseerd gebeuren betekent dat er 
nog heel wat kosten kunnen worden bespaard. De voorstellen uit de tweede fase van 
de studie moeten uiteraard met de kosten van het/de voorstel(len) rekening houden. 

 7.1.8  Referenties 
[CoE 2004] Legal, Operational and Technical Standards for eVoting, 
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ing_and_Expl_Memo.pdf 
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Kan worden gedownload op  
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Kan worden gedownload op  
http://www.osce.org/documents/odihr/2006/11/22177_en.pdf 

 7.2  Optisch scannen van papieren stembiljetten (PBOS) 

 7.2.1  Onderzoeksveld van dit deel van de studie 
Uit de beschikbare informatie blijkt dat het gebruik van de optische scanning van een 
stembiljet het meest is verspreid in de VS. Dit deel van de studie gaat dieper in op 
PBOS systemen zoals ze in de VS worden gebruikt en onderzoekt of iets gelijkaardigs 
ook in België zou kunnen worden toegepast. 

 7.2.2  Optisch scannen van papieren stembiljetten 
in de VS 

De VS kent een lange traditie van geautomatiseerde stemming: 
hefboomstemmachines werden eind van de 19de eeuw ontwikkeld. Met de intrede van 
de makkelijk beschikbare computers werden nieuwe technieken gebruikt zoals de 
voorgekerfde IBM data processing kaarten, die manueel werden geponst om stemmen 
voor kandidaten uit te brengen. De gebrekkige betrouwbaarheid van ponskaarten (cfr. 
presidentsverkiezingen van 2000) heeft geleid tot de goedkeuring door verschillende 
deelstaten en/of kiesdistricten van twee verschillende soorten elektronische 
stemsystemen: 

• direct-recording elektronische stemsystemen (DRE’s), met of zonder voter-
verifiable paper audit trail (VVPAT) of verificatieprocedure, die geen 
stembiljet gebruiken (informatie verschijnt op een computerscherm); 

• papieren biljet optical scanning voting systems (PBOS) of optisch scannen van 
een papieren stembiljet. 

Bij PBOS systemen, ook wel “Mark sense” stemsystemen genoemd, markeert de 
kiezer het biljet met een pen of een nr. 2 potlood. De kiezer moet een prescribed mark 
netjes in de voting targets plaatsen. Op beide kanten van het biljet kunnen de namen 
van kandidaten en referendumthema staan. Daarnaast bevindt er zich een hol vierkant 
of ovaal of een holle cirkel die moeten worden opgevuld, of een kop en staart van een 
pijl die moeten worden verbonden.  
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De biljetten kunnen op twee manieren worden opgeteld: 

• in het stembureau met een optische scanlezer; een controle van de geldigheid 
van de stemmen is mogelijk (“under-“ of “over-voting”), net als het opnieuw 
uitbrengen van een stem op een nieuw biljet na vernietiging van het foute 
biljet; 

• op een centrale locatie waar de ingezamelde biljetten door een optische 
scanlezer worden verwerkt. 

In elk geval wordt elk biljet in een lezer ingebracht, die de software van een computer 
de door de kiezer aangegeven posities op het stembiljet aangeeft. De software vat de 
stemmen voor elke kandidaat of elke referendumthema samen. 
Door de talrijke problemen die zich met DRE’s hebben voorgedaan (gebrek aan 
veiligheid, software die moeilijk te controleren is, duidelijke fouten bij een aantal 
verkiezingen, hoge kosten, enz.), hebben talrijke verantwoordelijken zich nu voor de 
PBOS stemsystemen uitgesproken. Electionline, een non-profit organisatie die verslag 
uitbrengt van de verkiezingen in de VS, heeft in februari 2006 een verslag uitgebracht 
[Electionline 2006] dat aantoont dat het percentage PBOS stemsystemen tussen 
november 2000 en januari 2006 van 29,49% naar 41,20% van alle geregistreerde 
kiezers is gestegen. In diezelfde periode, zijn de ponskaarten van 30,76% naar 4,75% 
gedaald en DRE’s van 12,57% naar 38,24%. 
In 25 staten in de VS zijn ofwel een stembiljet of DREs met verificatieprocedures 
(VVPAT) wettelijk verplicht. Van de 16 staten waar VVPATs voortaan verplicht zijn, 
zijn er 12 die na elke verkiezing een systematische telling met VVPATs uitvoeren om 
de nauwkeurigheid van de DRE’s te controleren. Dit blijkt enorm geld- en tijdrovend 
te zijn.  
Hybride systemen, die elektronische middelen gebruiken om stembiljetten aan te 
maken die later in het proces optisch zullen worden gescand, worden steeds 
populairder. Sommige organisaties zijn er dan weer tegen omdat ze niet eerlijk 
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zouden zijn voor kiezers met handicaps. 

 7.2.3  Voordelen van de PBOS-stemsystemen 
Volgens voorstanders (die meestal wel tegen DRE stemsystemen zijn) hebben PBOS 
stemsystemen volgende voordelen [ NCvoter ???]: 

• Alle kiezers gebruiken een identiek biljet en hetzelfde systeem. Kiezers bij 
afwezigheid, gehandicapten, militairen en voorlopige kiezers gebruiken 
hetzelfde biljet en de kiezer kan onmiddellijk controleren of het juiste biljet 
werd uitgegeven. 

• Papieren biljetten worden door de kiezers makkelijk begrepen en kunnen 
uiteraard door de kiezer worden gecontroleerd. We hebben allen ervaring 
met potlood en papier en de meesten vullen wel eens loterijbiljetten in die met 
een optische scanner worden gelezen. 

• Met papieren biljetten kan elke kiezer maar een keer stemmen. Elke 
kiezer krijgt een enkel biljet wanneer hij het register in het stembureau tekent. 
Bij sommige DREs moeten “smart cards” in de computer worden ingevoerd 
vooraleer een stem kan worden uitgebracht. Daarmee kan worden gefraudeerd 
om meer dan een keer te stemmen. 

• Met optische scanners kunnen de kiezers fouten corrigeren en “over-
votes” en “under-votes” detecteren. Fout ingevulde biljetten (zoals “over-
voted” biljetten, onbruikbare biljetten, enz.) zullen door de scanner worden 
geweigerd. Kiezers kunnen dan het onbruikbaar gemaakte biljet voor een 
nieuw blanco biljet inruilen en de fout corrigeren. Bij “under-votes” kunnen ze 
hetzelfde biljet invullen of de scanner het als zodanig laten aanvaarden. 

• Het papieren biljet is een officiële registratie van de stem. Aangezien de 
stem door de kiezer op papier is geregistreerd en niet elektronisch, telt de 
scanner enkel de stemmen in het geheugen en deponeert het biljet vervolgens 
in de gesloten stembus. Het papieren biljet met aantekeningen van elke kiezer 
is de officiële registratie van de stem en wordt gebruikt bij hertellingen.  

• Papieren biljetten voor optische scanners zijn praktisch voor een manuele 
hertelling. De lay-out is duidelijk en staat op kwaliteitspapier, terwijl DRE 
VVPATs licht zijn afgedrukt op thermaal ATM papier dat snel vervaagt; 
hertelling is moeilijk. 

• Papieren biljet systemen passen zich makkelijk en tegen een lage kost aan 
extra kiezers aan. Indien de opkomst in een district verrassend hoog is, 
moeten enkel wat extra hokjes worden voorzien. Een enkele scanner kan 
immers kiezers uit verschillende stemhokjes en verschillende kiesdistricten 
aan. 

• Kiezers kunnen op het stembiljet blijven stemmen in geval van storing. 
Zowel DREs als optische scanners hebben back-up batterijen maar in geval 
van een langere stroomuitval of een andere storing, kan er verder op een 
stembiljet worden gestemd, dat dan later in de scanner wordt ingebracht of 
met de hand wordt geteld. 

• Stemmen duurt minder lang en de wachtrijen zullen korter zijn met een 
stembiljet. Sommige mensen, zeker ouderen, zijn niet vertrouwd met 
computers en zullen een papieren biljet handiger vinden dan DREs. 
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Afzonderlijke biljetmarkeerders zullen andere kiezers niet ophouden bij het 
stemmen ook al duurt het langer voor gehandicapte, oudere of 
hulpbehoevende personen om te stemmen. Met optische scanners duurt het 
slechts enkele seconden om het biljet te lezen en te controleren. Staten met 
scanners in het district krijgen niet met wachtrijen af te rekenen.  

• Per district hoeven slechts een optische scanner en een stemmarkeerder 
tussen twee verkiezingen in te worden opgeborgen. Optische scanners en 
stembiljetmarkeerders zijn veel kleiner dan DREs en kunnen makkelijk 
worden opgeborgen. Er is veel minder opslagruimte nodig dan dit voor DRE 
systemen het geval is en de kost is lager. Ze zijn ook klein en tijdens de 
verkiezingen makkelijk te vervoeren van en naar de stembureaus waardoor 
professionele verhuizers er niet aan te pas hoeven te komen.  

• De scanner telt enkel stemmen; daarom is het veel minder complex en 
vereist het veel minder onderhoud en upgrade dan dit voor DREs het geval is, 
die een nieuwe technologie is, die z’n sporen nog niet heeft verdiend.  

• Optische scanners zijn een betrouwbare en rijpe technologie, die bij de 
verkiezingen in de VS de laatste 20 jaar met succes zijn ingezet. Ongeveer 
30% van de kiesdistricten in de Verenigde Staten gebruiken stembiljetten en 
optische scansystemen in de districten. Heel wat staten voeren nu PBOS-
systemen in om aan de HAVA te voldoen. Arizona, Minnesota, Michigan, 
Ohio, Oklahoma en West Virginia zijn enkele voorbeelden van staten die voor 
deze betrouwbare en kostenefficiënte stemtechnologie hebben gekozen. 

 7.2.4  Potentiële Problemen met PBOS-
stemsystemen  

Ook al is optische scanning een rijpe technologie, toch is het gebruik ervan niet vrij 
van problemen. Aangezien de aantekeningen door mensen worden aangebracht, zijn 
er heel wat manier om een biljet te markeren en het probleem is om te beslissen welke 
aantekeningen aanvaardbaar zijn en welke niet (nl.: aan de wettelijke vereisten 
voldoen om als stem te worden geteld). Dit vereist precieze antwoorden op vragen 
zoals: 

• In welke mate moet het ovaal zijn opgevuld vooraleer het als een stem wordt 
geteld? 

• Welke kleuren of grijsschakeringen worden als zwart beschouwd? 
Prof D. W. Jones van de universiteit van Iowa is een gekend expert in het gebruik van 
technologie bij stemsystemen. Hij heeft heel wat publicaties op zijn naam staan over 
de nauwkeurigheid van “mark sensing” technologie toegepast op het optische scannen 
van een stembiljet [Jones 2002]. Een aantal van zijn conclusies zijn onrustwekkend: 

• De fractie van het door de kiezer ingevulde vakje is niet noodzakelijk de 
aantekening die een bepaalde “mark-sense” machine voor het optellen van 
biljetten in aanmerking zal nemen; heel wat machines zullen immers 
aantekeningen detecteren en optellen die volledig buiten het vakje op het 
stembiljet liggen. 

• Het is best mogelijk dat een biljet, dat twee keer na mekaar door de 
stemmachine is gehaald, op twee verschillende manieren wordt geteld. 

• Noch de donkerte van de aantekening, noch de breedte ervan, afzonderlijk 
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genomen, bepalen welke aantekeningen op een bepaalde “mark-sense” 
machine voor het tellen van stemmen zullen worden geteld. 

• De ogenschijnlijke donkerte van een aantekening, zoals het menselijk oog dit 
waarneemt, bepaalt niet noodzakelijk of deze aantekening op een bepaalde 
“mark-sense” machine voor het tellen van stemmen zal worden geteld. 

• Het gebruik van vooruitstrevende technologie zoals “visible light sensing” en 
“fax bars” kunnen de groep marginale aantekeningen niet verhinderen; in het 
beste geval kan zulke technologie het eventuele aantal marginale 
aantekeningen verminderen. 

• Het exacte hetzelfde biljetformaat kan worden gebruikt met heel wat 
verschillende verschillende “mark-sense” machines voor het tellen van 
stemmen, waar de verschillende telmachines aantekeningen op verschillende 
manieren tellen, waarbij ze verschillende criteria gebruiken om te bepalen 
welke aantekeningen als stem worden geteld en welke niet.  

• Ook al zijn uitwissingen bij wet verbonden, toch kunnen we niet ontkennen 
dat de meeste “mark-sense” machines voor het tellen van stemmen geen 
rekening zullen houden met uiterst goed gedane uitwissingen. Indien we 
uitwissingen toelaten, dan kunnen we er niet omheen dat een aantal van die 
uitwissingen zo slordig zullen gebeuren dat de meeste scanners ze als 
aantekeningen zullen interpreteren.  

• Wanneer we de procedures voor de correctie van beschadigde stemmen bij 
afwezigheid toepassen op alle biljetten waar een telmachine “overvotes” 
detecteert en de kiezer is niet in staat correcties uit te voeren, kunnen we 
ogenschijnlijke “overvotes” als gevolg van “false-positives”, veroorzaakt per 
ongeluk, door een defect of uitwissing interpreteren, waardoor deze kiezers 
minstens een deel van de bescherming wordt geboden waarvan kiezers, die 
telsystemen voor stembiljetten in districten gebruiken, kunnen genieten.  

• Kiezers reageren niet op technische details zoals de manier waarop “mark-
sense” scanners functioneren, ze reageren enkel op instructies en op de lay-out 
van het biljet. Daarom moeten de interpretatieregels van de aantekeningen van 
de kiezer enkel op die factoren zijn gebaseerd en niet op details van het 
scanmechanisme.  

• Routinegewijs moeten we manuele hertellingen uitvoeren van een klein maar 
significant aantal biljetten om te controleren in welke mate onze 
stembiljettelmachines de aantekeningen die de kiezers daadwerkelijk op hun 
biljet aanbrengen, correct optellen. Een juiste benadering zou erin bestaan om 
na elke verkiezing een manuele hertelling te eisen van alle stemmen in een 
lukraak uitgekozen race, in een lukraak uitgekozen district. 

Prof. D. W. Jones is bijzonder bezorgd om de onjuiste ijking van optische scan 
apparaten, wat een grote impact op de betrouwbaarheid van PBOS systemen kan 
hebben. 
Een andere expert, Prof. M. I. Shamos, stelt dat “er geen zekerheid bestaat dat de 
machine het biljet zal tellen zoals het door de kiezer werd gemarkeerd” en dat “er 
geen consequente methode bestaat om de intentie van de kiezer te bepalen op basis 
van een optisch biljet, het gebruik ervan zal een aantal kiezers dus het recht op 
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stemmen ontnemen”307. 
Er moet ook worden aan toegevoegd dat PBOS scanners, ook al zijn ze eenvoudiger 
dan de in DREs gebruikte computers, niet immuun zijn voor fraude en hacking (een 
manuele hertelling blijft echter altijd mogelijk). Het aantal machines dat bij PBOS 
systemen wordt gebruikt is ook veel lager dan wat nodig is bij DRE systemen, de 
integriteit kan dus misschien makkelijker worden verzekerd.  

 7.2.5  Betrouwbaarheid 
Een grondige studie die een consortium van het Californië Institute of Technology 
(Caltech) en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in 2001 heeft 
uitgevoerd, heeft een poging gedaan om de betrouwbaarheid van verschillende in de 
VS gebruikte stemsystemen te meten [Caltech/MIT 2001]. Ze onderzochten het aantal 
ongetelde stemmen (“residual votes”) tijdens vier presidents-, senator- en 
gouverneursverkiezingen in de VS tussen 1988 en 2000. 
Uit hun samenvatting halen we volgend citaat: 

Het kernresultaat van dit onderzoek is dat manueel getelde 
stembiljetten het laagste gemiddelde aan onbruikbaar gemaakte, 
ongetelde en niet gemarkeerde biljetten oplevert, op de voet 
gevolgd door hefboommachines en optisch gescande biljetten. 
Ponskaartmethodes en DRE-systemen vertonen een gevoelig hoger 
gemiddelde aan onbruikbaar gemaakte, ongetelde en niet 
gemarkeerde biljetten dan eender welk ander systeem. Het verschil 
in betrouwbaarheid tussen de beste en slechtste systemen ligt rond 
de 1.5 procent van alle uitgebrachte stemmen.  

Deze studie kan erop wijzen dat PBOS systemen inzake betrouwbaarheid beter scoren 
(volgens de meetresultaten van de onderzoekers) dan DRE based systemen. 

 7.2.6  Kosten 
Volgens VoteTrustUSA308 zijn aan elk stemsysteem (manueel getelde stembiljetten, 
PBOS, DRE, hefboommachines, ponskaarten, enz.) kosten verbonden. De zwaarste 
kosten kunnen in drie categorieën worden ondergebracht: 

1) Aankoop 
2) Opleiding 
3) Verkiezingsgebonden programmering 
4) Verkiezingsgebonden administratie. 

Zachte kosten zijn die kosten die moeilijk in dollars en cents te becijferen zijn. Tot 
deze kosten behoren: 

1) Verkiezingsvertrouwen 
2) Systeembetrouwbaarheid  
3) Blootstelling aan processen voor betwiste resultaten  

Tot de verkiezingsgebonden administratiekosten behoren: 
                                                 
307 http://www.wheresthepaper.org/NYT03_14LettersToEditorWithComment.htm 
308 http://www.votetrustusa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2132&Itemid=26 
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1) Verkiezingsgebonden opleiding van stembureau-inspecteurs  
2) Betaling van stembureau-inspecteurs en ander personeel voor de 

verkiezingsdag. 
3) Afdrukken van stembiljetten voor een bijzondere verkiezing  
4) Afdrukken van informatie of instructies voor kiezers 
5) Afdrukken en controle van de kieslijsten van geregistreerde kiezers 
6) Testen van de software of de mechanismen van de verschillende 

stemmachines die worden gebruikt 
7) Inzamelen, auditen en opslaan van kiesmateriaal en verslagen bij sluiting van 

een bepaalde verkiezing. 
Een door J. Washburn [Washburn 2006] uitgevoerde studie over de kost en het testen 
van de software voor een bepaald softwarsysteem, dat wordt gebruikt als hulp bij een 
verkiezingsadministratie heeft volgende resultaten opgeleverd: 
 

Test PBOS DRE 
Een ronde “logic” en “accuracy” 
testing 

$ 23.97 $ 53.22 

Testen op software fouten $ 44.48 $ 109.23 
 
De organisatie New Yorkers for Verified Voting heeft de relatieve kost voor de 
aankoop van DRE en PBOS oplossingen voor de staat New York vergeleken [NYVV 
2005] en kwam tot volgende conclusies: 

Type Cost 
PBOS $ 114,423,640

DRE $ 230,473,000
 
Beide studies wijzen op een kostenvoordeel voor PBOS systemen tegenover DRE 
systemen, of tenminste volgens de door de auteurs gebruikte hypotheses. 

 7.2.7  Toepasbaar in België 
Het gebruik van PBOS systemen in de VS is gebaseerd op een stembiljet dat uit één 
blad bestaat, waarvan een of beide zijden worden gebruikt. Het kiessysteem in België 
verschilt nogal van het Amerikaanse, waar gevoelig minder politieke partijen zijn dan 
bij ons. 
Het lijkt onmogelijk om alle namen van alle lijsten en van alle kandidaten op een 
enkel blad voor alle districten te zetten. Twee oplossingen zouden kunnen worden 
overwogen: 

• Er zou een systeem met twee documenten kunnen worden ontwikkeld: een 
traditionele lijst van partijen met hun lijsten van genummerde kandidaten die 
in elk stemhokje uithangen en een biljet van één pagina voor de markering en 
de optische scanning waarop geen andere informatie zou staan dan de 
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kandidaatnummers en stemvakjes. 

• Er zou aan een systeem met meerdere stembiljetten kunnen worden gedacht.  
Bij de eerste optie bestaat het risico van een foute markering door de kiezer, die enkel 
op een nummer moet vertrouwen om een kandidaat aan te duiden. Testen zouden 
kunnen uitwijzen of dit al dan niet een ernstig probleem is.  
De tweede optie brengt geen grote technische problemen met zich mee maar roept een 
aantal vragen op: 

• In hoeverre moet de kieswet worden gewijzigd en is er een politieke wil om de 
bestaande wet te wijzigen? 

Hoe moet de organisatie van een stembureau (kiesdistrict) worden gewijzigd opdat 
een accurate verwerking van stembiljetten die uit meerder pagina’s bestaan door 
kiesbeambten en kiezers zou worden gegarandeerd? 

 7.2.8  Besluit 
Omwille van zijn eenvoud, relatief lage kost, gebruiksvriendelijkheid voor de kiezers, 
makkelijke hertelling indien nodig, enz., moet het optisch scannen van een stembiljet 
zeker worden overwogen als een optie voor een toekomstig e-vote systeem in België. 
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