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zingen via het internet te stemmen 
tot een hogere opkomst leidt. Voor 
de Tweede Kamerleden Bakker 

de Europese verkiezingen in 2004 
grotendeels via het internet zullen 
verlopen. Hope "k hebben ze er "La gewoon nog niet genoeg over -. 
.Wgedacht, want deze standpunten ,.t. 
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verraden een onthutsend gebrek 
ajjÃ§demytischbesef ,., *i. K̂ *@ 

Op basis van een telefonische 
enquete onder 1000 kiesgerechtig- $-S ;t 

den (20QO anderen weigerden vra- 
gen te beantwoorden) stelt het 
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Electronic Platform vast dat zes 
miljoen Nederlanders de voorkeur , 
geven aan het internet boven het 
stemlokaal. Dat is op zichzelf een 
onderzoeksprestatie van de eerste 
orde, maar die laten we hier verder 
buiten beschouwing. Het platform 
verwacht dat de opkomst met circa 
5 procent zal stijgen als stemmen 
via internet mogelijk is. baar zijn naar de individude Å¸e hoging. Maar is dat h@ enige? Kie- 

Betekent dit dat we nu zo snel zer. Maar er is meer. Hoe zorg je zenviainternet kan ernstige gevol- 
mogelijk tot internetstemmen ervoor dat een kiezer zich 'op af- gen hebben voor de relatieve deel- 
moeten overgaan? Natuurlijk niet. stand' kan identificeren zonder name van verschillende bevol- 
In het nu enkele jaren durende de- zijn privacy te schenden? Hoe 
bat hierover zijn inmiddels diverse voorkom je dat burgers cbor mm- Toepen Ste & verkiezingen m de voor het Eu- 
argumenten aangevoerd om het puterverstoringen, of die nu van ropese adement worden op een 
kiezen via internet vanaf iedere een Zwolse student of van de h- regenac~tige dag in 2Ã»Ã gehou- 
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den, en men kan ook via internet 
stemmen. Iedereen die op kantoor 
of thuis een computer met inter- 
netaansluiting heeft, kan gemak- 
kelijk zijn stem uitbrengen en doet 
dat ook. Ieder ander - geen kan- 
toorbaan, geen kennis van of toe- 
gang tot internet, ouderen - moet 
door weer en wind naar het stem- 
bureau, dat inmiddels wegens de 
invoering van stemmen via het in- 
ternet op vijf kilometer afstand 
ligt, en ziet er dus maar vanaf. Is 
dat de democratie die we willen? 

Het principe dat iedereen vrij en 
onbelast kan stemmen wordt in de 

t huidigeopzetvanverkiezingenbe- 
braakt: je stemt in een kiesholge, 
onder toezicht van de leden van 
het stembureau, die zorgen dat al- 
les ordelijk vedoopt. Hoe gaat dat 
straks met kiezen via het internet? 
Zullen verantwoordelijke huisva- 
ders zich wellicht met de keuzevan 
hun vrouw en kinderen gaan be- 
moeien, zal men in het d~, om- 
rined door 'vrienden' welden aan- 
ges-prd om op & PC op de bar de 
sociaal wenselijke keuze te maken? 

De vraag of mensen elektro- 
nisch willen stemmen is geheel an- 
den, dan de vraag of elektronisch 
stemmen moet worden ingevoerd. 
Wanneer de meerderheid van de 
burgers aangeeft persoonlijk geen 
belasting te willen betalen, schaf- 
fen we de belastingen ookniet af. 
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