
Stemmen gaat beter via het internet
internet kozen. De Grootste Ne
derlander Aller Tijden werd ge
deeltelijkvia internetstemmen ge
kozen. Pim Fortuyn won, totdat
een dag later .. toch Willem van
Oranje won. Niemand weet hoe
deze stemmingen verliepen.

Er is geen verantwoording en
geen controle van buitenaf. Ge
heimhouding is het toverwoord.
Geen vertrouwen dus. Wildgroei
dreigt. Dat is de verkeerde weg.
Daarom moet het internetstem
men verder worden· doorontwik
keld. Ries doet precies dat, en ho
pelijk veel andere systemen. Uit
eindelijkis internetstemmeneen
goed middel om burgers meerver
trouwen tegeven in hun overheid.
Dat moet de overheid zelf ook
deugd doen. Want zoals de waard
is, vertrouwt hij zijn gasten.

troleren of het goed zit of het zelf
verbeteren of exploiteren. Ook de
octrooienop het systeemzijndaar
toe vrijgegeven. Onlangs is de
deels nog in ontwikkelîng zijnde
broncode gepubliceerd en is het
systeem opengezet, zonder verde
re beveiliging, om het open en
bloot te testen. Iedereen die dat
wil, kan het systeem testen. Dat
zou een groot deel van politiek en
overheid, waar velen voorstander
zijn van open standaarden, moe
ten aanspreken. Maar de .laatste
stap, doorzetten, ontbreekt. .

Het internetstemmen voor de
landelijke waterschapsverkiezin
gen, dat ook met Ries zou gebeu
ren, is voorlopigin de ijskastgezet.
Jammer, maarhet is niet het einde
van internetstemmen. Dat gaat
vrolijk dool'. Alleen voorlopig zon-
der standaarden of co . van
buitenaf. Bijvoorbeeld bij D
en de PvdA, die respectievelijkhun
leider envoorzitter onder meervia

Dat gebeurt in Neder-
nauwelijks meer. Controle of

echte kiesgerechtigden een
oproep hebben gekregen is zelfs
vrijwel onmogelijk Bij internet
stemmen kan datwel en is datook
voor buitenstaanders mogelijk
Dat geldt ook voor de uitslagbere
kening en ofje stem is meegeteld.
Die eontroles kunnen door de bur-

zelf vanuit hun huis worden
uitj!ev,oerd. Dat is onmogelijk bij

Wat is er allemaal mogelijk met
internetstemmen'? De eigen stem
kan worden gecontroleerd, van
buitenafkan de uitslagworden be
rekend en kan worden nagegaan
ofhet aantal kiesgerechtigdenwel
ldopt. Natuurlijk kunnen de syste"
men die je vandaag kunt toepas
sen, nog verder verbeterd worden.
Maar dat geldt voor ieder systeem.
Stemmen met het potlood betc
kenttellen en hertellen en officieel
ook controleren of het stemmen

op~nsys;t~(~ll1,te controlerenvoor ièdereen, kan het vertrouwen van burgers in de overheid terugkeren

de
fis()us, miet l11WDij;iD' en burgerser
vicenummeLMaarookvia de poli
tie, met bijvoorbeeld trajectcon"
troles. Alsdeovetheid wil kan zij,
snel en gemakkelijk, allerlei gege
vens van bmgets opvragen en con
troleren.Logische vraag is dan:
kah de burger' zelfook de overheid
controleren'? Dat kan.

Bijvoorbeeld via internetstem
men. Indien open en transparant
toegepast kan internetstemmèn
de burger een middel in handen
geven om de overheid te controle
ren. Daarmee geeft de overheid
vertrouwen in de vorm van contro
le terug: 'Wij controleren u, maatu
kunt ons ook controleren.'


