
Beverwijk op de kaart

'Stemmen via internet nu al mogelijk'

Op 7 maart 2006 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen . Gemeenten doen er veel aan om de opko mst bij deze
verkiezingen te bevorderen. Uiteindelijk is slechts een argument voor stemgere chtigden doorslaggevend:gemak .
Stemmen via Internet is dan ook een lang gekoesterde wens in Nederland . Inwoners kunnen op het moment dat

het hen uitk omt hun stem uitbrengen , waar ze zich op dat moment ook bevinden . Vanwege dit gemak zal de
opkomst bij verkiezingen zeker toenemen .

Onlangs heeft de gemeen te Beverwijk aan min ister Pechtold toestemm ing gevraagd om tijden s de Gemeenteraa ds
verkiezingen in 2 0 0 6 stem men via internet mogelijk te maken. Beverwijk had hiervoor samen met GemeenteWeb
een goed doordachte methode ontw ikkeld . De toestemm ing bleef uit. Beverwijk laat zich echter niet ontmoed igen.

De speren zijn nu gericht op de Tweede Kamer verk iezinge n in 200 7-
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HYBRIDESTEMMETHODE

Ookin Beverwijk is hard nagedacht om de opkomst
voor de Gemeenteraadsverkiezingen te bevorde 
ren . Paul Bakker: 'De opkomst bij de Gemeen
teraad sverkiezin gen in Beverwijk was laag , wij
wilden internet inzetten om dit te verh ogen' .
Beverwijk benaderde hiervoor GemeenteWeb . 'Zij
boden ons de ideale oplossing . Een hybr ide stem 
methode in combinat ie met de huidige techni 
sche infrastructuur in Beverwijk en slechts kleine
aanpassingen in de bestaande kiesp rocessen '.
De gemeente Beverwijk was enthousiast over de
metho de en wilde haar medewerking verlen en

methode en wilde haar medewerking verlenen
aan de realisatie . Daarop is een verzoek gedaan
aan de minister van BVKom toestemming te ver
krijgen voor het stemmen via Internet .
Om het stemmen via Intern et in Beverwijk moge 
lijk te maken is een aantal drempels geslecht .

V ERIFICATIE PERSOONSGEGEVENS

John Heins : 'Een van de grootste drempels voor
het stemmen via internet is de verificatie . Hoe
weet je zeker dat de perso on die stemt ook daad 
werkelijk de pers oon is die hij zegt dat hij is? Dat
probleem is inmid dels getackeld met de koppelin g
die GemeenteWeb in Beverwijk heeft gerealiseerd
met DigiD (goedgekeurd door de overheid) en de
backoffice van de Gemeentelijke Basisadmini 
stratie (GBA). Wanneer een persoon zich met zijn
DigiD aanmeldt , wordt een check gedaan via de
backoffice van Beverwijk en weten we zeker dat
het de perso on is die hij zegt dat hij is'.Dit jaar nog
zal dat door middel van het Burgerservicenumm er
(BSN)gebeuren waardoor er geen koppeling met
de backoffice noodzake lijk is.

O NDERVANGEN DUBBELSTEMMEN

Daarnaast moest een ander probleem worden
opgelost. Hoe voorkom je dat een persoon eerst
via het internet een stem uitbrengt en dit vervol
gens ook via het stembureau doet? Of andersom?
Dit is een probleem waar al velen zich in hebben
verdiept . Paul Bakker: 'De oplossing die Gemeen
teWeb heeft bedacht en gepatenteer d is eigenlijk

rr .. ' ....

teWeb heeft bedacht en gepatenteerd is eigenlijk
even simpel als doeltreffend. Een extra code op
de oproepingskaart voor het stemmen via Inter
net die is afgedekt met een kraslaag '. Hiermee is
het mogelijk dubbelstemmen te ondervangen . De
stemm er kan de kraslaa g zelf verwij deren, wa n
neer hij of zij via het Internet een stem uitbrengt .
De kiezer kan ook met de oproep ingskaart naar
het stembureau gaan. Als de kaart nog intact is,
kan stemmen op het stembureau plaatsvinden '.
Wanneer een stemgerecht igde zich echter op het
stembureau meldt met een oproepingskaart met
een weggekrast e kraslaa g verandert het proces .Er
kunnen twee redenen zijn waarom de laag is weg
gekrast : of er is al gestemd via het internet of de
persoon heeft de kraslaag per ongeluk verwijderd.
'Aan gezien iedereen het recht heeft om te stem 
men kunnen we mensen met een weggekraste
laag niet zonder meer weigeren om een stem uit
te brengen' , zegt Paul Bakker. 'Toch moeten we
voorkomen dat een stem tweemaal wordt uitge 
bracht . Dit wordt als volgt gecontroleerd: bij een
stembureau dat beschikt over een internetverb in 
ding kan men direct zien of er al is gestemd via
internet . Stembureaus zonder internet kunnen
bellen met een cent raal punt in het St adhuis. Als
er nog niet is gestemd via internet kan de pers oon
op het stembureau stemmen en wordt de inter
netstem direct geblokkeerd . Hierdoor is het niet
mogelijk om twee keer een stem uit te brengen '.
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John Heins : 'Met deze methode doen we geen
enkele inbreuk op de normale gang van zaken bij
de Gemeenteraadsverkiezingen . Inwoners kun
nen immers op de vertrouwde manier een stem
uitbrengen bij het stemlokaal ,daar verandert hoe 
genaamd niets aan .Wevoegen alleen de keuze toe
om de stem via het Internet uit te brengen . Van
zelfsprekend is de internetstem niet te herleiden
naar personen '.

OCTROOI

Het unieke aan de methode is dat kiezers op het
laatste moment kunnen besluiten of ze naar het
stembureau gaan of hun stem via internet uit 
brengen . Ze hoeven vooraf geen handelingen te
verrichten om te mogen stemmen via internet.
Dit maakt de drempel voor het Internetstemmen
een stuk lager. John Heins : 'Vanwege het unieke
karakter van de methode heeft GemeenteWeb dan
ook octrooi aangevraagd op de methode .Daarmee
is het proces optimaal beschermd '.

VEILIGHEID

Hoe veilig is stemmen via Internet? Dat is een
vraag die vaak als eerste wordt gesteld .Enterecht .
Het gaat immers over zeer gevoelige informatie

Vl'à'àg6\è"vaffàrs1èê1kfew órdt gëgfel d.' itn têrêêhl .
Het gaat immers over zeer gevoelige informatie
waarbij fraude volledig moet worden uitgesloten .
Daarnaast moeten zogenaamde 'hackers' niet de
mogelijkheid hebben om het systeem te beïnvloe
den .GemeenteWeb heeft hierover goed nagedacht
en de juiste middelen ingezet om één en ander op
een zeer veilige manier in te richten .

John Heins: 'Het systeem is op diverse manie 
ren beveiligd . Vanzelfsprekend kunnen we hier
over niet in detail treden . We noemen een aan 
tal onderdelen . Allereerst is het geplaatst in de
beveiligde omgeving van Gemnet . Hiermee is de
eerste 'beveiligingslaag' aangebracht. Daarnaast
zal gebruik worden gemaakt van DigiD en zoge
naamde SSL-verbindingen die ook in het bancaire
verkeer worden gehanteerd . Daarnaast wordt het
systeem tijdens de verkiezingen online gemoni 
tord door securityexperts'.
'Te verwachten is dat een groot aantal stemge 
rechtigden hun stem via internet gaat uitbrengen
(al was het alleen maar omdat het nieuw is). Dit
betekent dat een zeer groot aantal bezoekers te
verwachten is tijdens de verkiezingsdag .Wanneer
bijvoorbeeld 50% van de stemgerechtigden tege 
lijkertijd zijn stem via internet uitbrengt, kan dit
leiden tot vele hits . Dit wordt ondervangen door
het plaatsen van servers in 'serie'. Op die manier
kunnen zeer veel aanvragen per seconde worden
verwerkt '.

Gemeente Web

Over GemeenteWeb
GemeenteWeb is een full service internetorganisatie die zich speci
fiek op gemeenten richt. Naast een zeer uitgebreid contentmanage 
mentsysteem levert GemeenteWeb een digitale balie in combinatie
met workflowmanagement en midoffice. Op dit gebied loopt het
bedrijf voorop in Nederland. GemeenteWeb heeft het als eerste in
Nederland mogelijk gemaakt om een uittreksel uit de GBAgeheel
digitaal uit te leveren. Inmiddels maken meerdere gemeenten hier
gebruik van, zowel vanuit de backoffice van GetronicsPinkRoccade
als de backoffice van Centric. Ook is GemeenteWeb een goede
partner in het koppelen met DigiD.Voor meer informatie kijk op
www.gemeenteweb.nl of bel met 055580 26 93· Uh)

www.gemeenteweb.nl of bel met 055580 26 93· Uh)

AANDACHT

Het stemmen via internet in Beverwijk heeft
zeer veel aandacht gekregen. Paul Bakker: 'Het
was echt ongelofelijk wat er allemaal gebeurde
in korte tijd. Nadat wij in een persbericht bekend
hadden gemaakt dat we stemmen via internet
mogelijk wilden maken heeft de telefoon niet
stilgestaan . Ongeveer tachtig gemeenten hebben
zich bij ons en bij GemeenteWeb gemeld voor
meer informatie. Veel gemeenten gaven ook aan
direct mee te willen gaan in het internetstem
men .Het is wel duidelijk dat dit hoog op de agen
da staat bij gemeenten. Maar ook in de Tweede
Kamer. Diverse Kamerfracties hebben Beverwijk
en GemeenteWeb benaderd om het fijne van de
methode te weten .Zijwaren ook enthousiast'.


