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Dit is eerder dan het kabinet wiL waar te nemen. Ruim driekwart
initiatief van de voor over- van de onderkraagden heeft verhei&ICT verantwoordelijke mi- , trouwen in de beveiligingstechnie
luster van Boxtel lopen momen- ken die voor online stemmen
teel kleinschalige proeven met . beschikbaarzijn.
highwayPzatformNederland
elektronisch stemmen. Tijdens de
(EPN).
verkiezingen van 2003 wil Van
Opkomst
Boxtel een grootschalig expert-, Van de Kamerleden die deelnamen
Van de 48 Kamerleden die aan het ment mogelijk maken.
%aan de enquÃªt denkt ruim twee
onderzoek hebben deelgenomen
d e r d e dat de inzet van Internet de
$-@"l
wil ruim 80 procent stemmen via
Geen duidelijkeÃ:-;?opkomst tijdens verkiezingen zal
l Internet mogelijk makeb. Een rui- Volgens directeur Peter van d& fcverhogen.In een eerder onderzoek
me meerderheid van hen vindt wel van EPN zijn respondenten
EPN gaven veel niet-stemmers
bovendien dat de mogelijkheid tot komstig uit alle politieke pardjeri-f*-aaadat zij wel zouden gaan stemstemmen via Internet tijdens de en is er per partij of stromingniet men als dat via Internet kon. Ook
provinciale verkiezingen van zoo3 echt een duidelijke voorkeur voor, bleek uit dit onderzoek dat zelfs
operationeel moet zijn.
of afkeur van stemmen via Internet een kwart van de mensen die geen
@ternet hebben, toch de voorkeur
geeft aanhet Stemmenvia Intmet
Ingezonden mededeling
boven het stemlokaal.
De helft van de ondervraagde Ka-Dur heart is in software
merleden denkt wel dat bepaalde
bevolkingsgroepenbuiten de boot
work tor
kunnen vallen bij het stemmen via
Internet. Het oude stemsysteem
zal dus naast de Internet-mogelijkheid moeten blijven bestaan.
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