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Hoi Herma,

zou je dit artikel willen opnemen in het mediaoverzicht voor de Kiesraad?

alvast bedankt,

groetjes
leontine

Eilandsraad onder indruk: van nieuwe stemcomputer
31 Jan, 2007, 17:04 (GMT -04:00)

WILLEMSTAD - De verschillende raadsfracties waren gisteren zeer te spreken over een demonstratievan stemcomputers van het bedrijf Smartmatic. Desgevraagd stellen verschillende raadsleden dat dezestemcomputers betrouwbaarder zijn dan de Nedap-rnachlnes die bij de afgelopen verkiezingen zijngebruikt. Smartmatic is op Curaçao op uitnodiging van het Hoofdstembureau, dat op Curaçao met deorganisatie van de verkiezingen is belast.

Alhoewel er nog geen beslissing over het gebruik van deze computers is genomen, is duidelijk dat eenmeerderheid van de Eilandsraad hiernaar neigt. Het Hoofdstembureau heeft aan Smartmatic in ieder gevalgevraagd om een offerte in te dienen voor de optie van koop of lease van de stemcomputers. Aan de hand vande offertes zal er een defintief voorstel aan het Bestuurscollege worden gedaan.

Een delegatie van Smartmatic bevindt zich deze dagen op Curaçao om de stemmachine te demonstreren.Gisterochtend gebeurde dat voor leden van het lokale hoofdstembureau, terwijl in de middaguren de CentraleCommissie van de Eilandsraad een presentatie kreeg. Vanochtend waren verschillende raadsleden zeer tespreken over de machines die zij mochten uitproberen.

MSL-lid César Prince had voor de vergadering al aangekondigd voorstander te zijn van een betrouwbaardersysteem dan de machines die nu worden gebruikt. "Ik ben er persoonlijk zeer over te spreken. Het is eengebruiksvriendelijk apparaat. De stemmer krijgt een print-out van zijn stem die in een aparte bus kan wordengestopt. Aan het eind van het proces kan via een uitdraai van het apparaat en de uitgeprinte stemmen na wordengegaan of het stemproces correct is verlopen."

Ook PAR-lid Eugene Rhuggenaath is van mening dat de stemmachines een oplossing bieden voor mogelijkevragen rondom de betrouwbaarheid van de verkiezingen op het eiland. "Wij zijn voor een betrouwbaar systeemom alle mogelijke twijfels, die er bestaan, of die door anderen worden gecreëerd weg te halen. Wij kunnen nietterug naar het systeem van potlood en papier. De Smartmatic laat in tegenstelling tot de huidige machines weleen papieren spoor achter. Het biedt mogelijkheden om het systeem zowel vóór, gedurende en als na hetstemmen te controleren. Als wij hiermee akkoord gaan, dan moeten wij wel van deze opties gebruikmaken."

Aan het apparaat is wel een prijskaartje verbonden. Smartmatic levert twee apparaten voor respectievelijk 3200en 2000 dollar per stuk, afhankelijk van de mogelijkheden van de computer. Voor de verkiezingen op het eilandzijn 110 stemmachines nodig. Als voor de duurste optie wordt gekozen, komt dit minimaal uit op een investeringvan 7 ton in guldens en hierbij komen nog tal van andere kosten, zoals transport, service en training. Maar het isde vraag of het rendabel is om deze stemcomputers aan te schaffen. Tijdens de presentaties kwam naar vorendat de computers in principe acht jaar meegaan, afhankelijk van een tot twee verkiezingen per jaar. Er bestaat
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