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,iÅ wel eens logger en luier maken. ~&a 

&e weer een concurrent minder heeft. 

S temcomputer , ' 

vraagt , L  om fraud 

over stemcomputers. De . 

actiegroep 'wij-vertrou- 
wen-stemcomputers-niet' heeft 
op legale wgze de hand weten te 
leggen op stemcomputers van 
Nedap/Groenendaal en heeft de 
apparaten grondig geanalyseerd. 

Wid, via richtlijnen pn gemeen- 
tes en verzegeling van de appara- 
ten. 

De onderliggende bevdigings- 

spmcomputers ?dn 

veiligde loods inRott-xdw: De r e  Dit &&omeen is bekend 
actie van.aunister NicolH - en van de naam 'tempest' 'sa is eed 
verschillende Kamerleden en ge- stante zorg in de militaire we 
m e e n d e n  - concentreert zich Het is verbazingwekkend dat 
op dit punt: er moeten strakkere Nederlandse stemcomputers hier- 
procedures en zeeelsop apparaten op niet gecontroleerd zijn. De e d 
komen. Dat zal Ã«atgsiin helpen, &genzijn namelijk groot, om 
maar het blijft gerommel in de via zulke elektronische lekkage 
marge: &r gemotiveerde aanval- een aembureau van iedereen 
Ier hond je er niet mee tegen. een stem uitbrengt vastgest 

Moeten we eigenlijk wel met worden of die stem'op 
een aanval rekentng %&den? Ver- 
Idezingsfra~de in ~idÃ¦rtand Hoe 
fctffl .qat nou? We hebber! echter 
ook &n grote bouwfraude gehad, 
die onvoorstelbaar lek. Mgar stel 
qu eens dafcde PvdA zou meedelen 
dat zij de Nederlandse troepen uit 
Afghanistan terugtrekt wanneer 
zij aan de macht komt. Op dat mo- 
meqt krijgt de huidige nek-aan- 
nekrace een sterk internationale 
dimensie, en wordt de uitslag zeer . 
relevant voor allerlei binnen- en 
buitenlandse krachten. Is verlde- s 

zinesfraude dan nog steeds on- 
voorstelbaar, zeker wanneer dui- huidige manier van stemmen 
deliik is dat manipulatie van onze comDuters (technisch) kapot i 
btÃ¬g&computeâ z i  eenvoudig is? 

- 2. De softwarein computers kan 
Ãœberiaaup vemangsÃ worden. Dat 
is hieifc uwer Ã§af &e tijd. Moder- 
ne computersystemen met lo-iti- 
sche taken watroleren eerst de in- 
tegriteit van de programmatuur 
die ze gaan draaien, typisch via een 
elektronischeh 
standaard in m b  
spelcomputers. Maar niet in de 
Nedap stemcompifers waarvan 
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