. De betrouwbaarheid van stemmachines en

iezen op Afsta

n"

or velen zelf s net ho o t - · .,t v
ist ais la at st e ~ -"- k~r ;o~e 'een
n ~w 21 h e;: i ' ''' - '' :-,o lo:-.. ~ t w" vl- n knl · ~e. -ij n ste 11. ''1 ron <'m es 0 \1"'1' stern
'1" ~ " " ~ Ja71C··"-·· "'ndaa.l, de gl"Otema n achte r de ste rnr- 1:1
,;,-,"Sen ~~ LL. , l' van
or'a~ /G ""'M''''' '''''''- :._'.
i"teY v~ """; ~ en de 1.:
"'- ciiging aa n de: v,..r.es' '''· '' ~ n
",",p'",
jl ,,' at t2 czan . Dat ' ."._' . He" ....
..,,.." " ·csp,.e:: is ge<....~n,.,"'ord. t "e" ',rot 'olg eno .e
nu- v-i er, hier alvr . ., i e j, ..., van '.",,' betoog van de ~" "essoy.
I-' ",'" Ijll;:;'S

c-

eer:

:)y ;J,1. o1 0 7là. "~~OO (l. \I

,- v~ r r]" t:l D~')'ies s or

Br\: Jac" "-'

"f'

0 0 "

Bart Jacobs studeerde wiskunde en filosofie in
Nijmegen .Promoveerde daar op het gebied van de
theoretische informatica en na wat (internationale omzwervingen) is hij sinds 2002 in Nijmegen
hoogleraar Software Security and Correctness. Hij
was onder meer lid van een expert panel dat de
proef van BZKmet een stemdienst in augustus
2003 heeft beoordeeld .
Hij hield zijn verhaal over KOA'als een buiten staander, die een aantal zaken rondom het gebruik
van stemmachines en elektronisch stemmen op
afstand , eens in een context van betrouwbaarheid
en veilighe id wenst te plaatsen '. Hij stelde dat de
introductie van stemmachines eind jaren negentig in Nederland eigenlijk zonder controverses
is verlopen . Openheid van en over de gebruikte
software was toen geen issue . Dat is het nu wel
een beetje geworden doordat er in Ierland , waar
de in Nederland gebruikte stemmachines ook een
markt hebben gevonden, wél kritische vragen zijn
a@1.Yi'11~eaenana georuuae stemmacrunes OOK een
markt hebben gevonden, wél kritische vragen zijn
gesteld. •
KWETSBAARHEID EN VEILIGHEIDSRISICO'S

Volgens Jacobs is er in de VS nu een discussie
gaande over het uitgeven van 'bonn etjes' door de
stemmachine als er gekozen is. Dan kan de kiezer
het printje bekijken en als het goed is in een speciale (stem?)bus deponeren . Als er een hertelling
nodig is, kunnen de bonnetjes (paper ballots) alsnog worden gebruikt .
noBi~ l~;,kUYmêtfm:o'ö1'mlei:~(papêh~ultutST ~

nog worden gebruikt .
Bij online stemmen komen altijd weer de
bekende computer beveiligingsissues aan de orde
en moeten ook vragen beantwoord worden als
'wie ben je en wat mag je doen?' Dan moet je een
mix van technische, organisationele en wettige
maatregelen nemen en misschien cryptografie
gebruiken . Belangrijk is ook dat de kiezers online hun authenticiteit moeten kunnen bewijzen .
Maar Nederland kent nog geen nationale elektronische IO-kaart .Jacobs concludeert dan ook dat op
dit moment bij de Europese verkiezingen 'het op
beperkte, voorzichtige en low-tech schaal experi menteren , een verstandige benadering is'.

Jacobs gaf aan dat we tegenwoordig gewoon
'bet er weten over de onbetrouwbaarheid
en
kwetsbaarheid van software en netwerken' . Hij
stelde dat van de door Nedap/Groenendaal in
Nederland op de markt gezette stemmachines
'het interne mechanisme geheim ' is. Er is wel een
evaluatie geweest door TNO,maar 'de rapporten
daarover zijn geheim' .
Overigens is hij niet per se tegen stemmachi nes . Als voordelen ziet Jacobs dat de resultaten
automatisch, efficiënt en snel beschikbaar zijn.
Het stemmen zelf is ondubbelzinnig. Maar Jacobs
Graag citeert Jacobs een recent artikel over
ziet ook nadelen: er is sprake van een processing Voting and Technology- 'Uiteindelijk berust de
gap tussen het uitbrengen, verwerken en opslaan integriteit van verkiezingen op het blinde vervan de stem. 'De kiezer kan ook niet verifiëren of trouwen (blindjaith) in de verkopers, hun werknezijn stem correct is geregistreerd' .Een nadeel waar mers, de inspectie-laboratoria , en de mensen die
tegenwoordig door de voorstanders van kiezen op legaal of illegaal, toegang hebben tot de software
afstand vaak op wordt gewezen , is dat je als kiezer in de machines . (...) De democratie zou niet afhande deur uit moet, moet reizen. Maar die volgende kelijk moeten zijn van blind jaith '. (az)
stap van online voting kent volgens Jacobs ook
nog aardig wat veiligheidsrisico's : online systemen zijn toegankelijk voor hackers; 'centralisatie
vergroot de kwetsbaarheid; de individuele vrijheid om te stemmen is thuis niet gegarandeerd;
én er is ook sprake van een 'processing gap tussen
het uitbrengen en het registreren van de stem men '.
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