
Kan stemmen op afstand 
aantal kiezers vergroten ? 

De opkomst voor de verkiezin- 
gen van de Provinciale Staten 
was historisch laag. Zou stem- 
men via Internet het aantal 
kiezers kunnen vergroten! 
Peter Rehwinkel, Tweede Kamerlid 
voor de PvdA, wil dat er een onder- 
zoek komt naar de mogelijkheid van 
zowel stemmen via Internet als per 
telefoon. ,,Ik hoop dat stemmen via 
Internet kan bijdragen aan het 
wegnemen van drempels om te 
gaan stemmen. Vorige week woens- 
dag is gebleken dat die drempels er 
zijn." Volgens Rehwinkel zijn veel 
mensen die moeilijk ter been zijn 
om die reden niet naar het stemlo- 
kaal gegaan. ,,Regen is weer voor 
anderen een reden om weg te blij- 
ven." Rehwinkel gelooft weliswaar 
ook dat veel mensen de zin van bij- 
voorbeeld de Provinciale Statenver- 
kiezingen niet inzien en daarom 
wegblijven. ,,Maar wat ik hoop is 
dat je dat soort mensen toch kunt 
overhalen om te gaan stemmen 
door het makkelijker te maken met 
behulp van de telefoon of Internet. 
Ik zou o,i procent extra stemmers 
al de moeite waard vinden. Iedere 
stemmer die wel gaat is er Ã©Ã©n 
Rehwinkel verwacht dat zijn voorstel 
binnen enkele weken in de Tweede 
Kamer aan de orde komt. 

"Het lijkt ons een heel goed idee 
om verkiezingen via Internet mo- 
gelijk te maken. We hebben daarmee 
goede ervaringen opgedaan", zegt 
Nico Bloot, hoofd publiciteit van 
het Amsterdamse Instituut voor 
Publiek en Politiek. Dit instituut 
liet de maandag voor de verkie- 
zingen Gelderse scholieren via 
Internet stemmen tijdens schaduw- 
verkiezingen. "Wat ons in Gelder- 
land opviel was de zeer grote o p  
komst." De scholieren namen vol- 
gens Bloot vrijwillig deel aan de 
verkiezingen en niet om een goed 

cijfer voor het vak maatschappijleer 
te halen. De grote animo onder de 
scholieren voor het stemmen kwam 
volgens hem gedeeltelijk voort uit 
het nieuwtje van Internet en voor 
een ander deel uit belangstelling 
voor de politiek. Hoewel zijn in- 
stituut een lage verkiezingsopkomst 
niet alleen aan slecht weer wijt, 
meent ook Bloot dat een erg lage 
opkomst met stemmen via Internet 
kan worden voorkomen. Hij ziet 
ook geen moeilijkheden om het 
stemmen bij grootschalige invoering 
te beveiligen Jedereen kreeg een , 
persoonlijke code. Daar kon geen 
fraude mee worden gepleegd. Het 
systeem is goed toepasbaar, maar je 
moet natuurlijk wel over een 
Internet-aansluiting kun- 
nen beschikken." 8 4  . 

,,Ik denk dat ICT en 
het Internet op 
twee fronten kun- 
nen worden in- 
gezet om de o p  
komst van kiezers 
te vergroten", zegt 
WO-Kamerlid H W  
VoÃ»te Ze vindt dat de 
politiek nieuwe media moet in- 
zetten om aan burgers duidelijk te 
maken waarmee ze bezig zijn. ,,Een , 
vergadering van de Provinaciale 
Staten zou je bijvoorbeeld live moet 4 

kunnen volgen op het net." Ook bij 
het kiezen zelf ziet Voflte mogelijk- 
heden om via de informatie- en 
communicatietechnologie de op- 
komst te Vergroten. Ze pleit voor - 

experimenten op dit vlak. Als deze - 
experimenten succesvol blijken te 
zijn, kan dit een landelijk vervolg 

' 

krijgen en zonodig leiden tot een 
aanpassing van de kieswet. De WD 
werkt momenteel aan plannen om 
via het Internet de toegankelijk- 
heid van de fractie voor burgers te 
vergroten. 
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