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~ Het is goed mogelijk dat
kiezers bij de Provinciale
Statenverkiezingen van
7 maart moeten stemmen met
deNewVote-stemcomputers.

~ Dat is een slechte zaak.

Doo r J A A P - H E N K H OEPMAN
VolgensBert ]ongsma , di recteur van
Sdu-uitgevers, staat het ministe rie
van Binn enlandse Zaken en Konink
rijksrelaties op het pun t de NewVote
stemcompu ters weer toe te laten voor
bij de Provinciale-Statenverkiezi n
gen van 7 maar t. Dat is een slecht
vooruitzicht.

De NewVote-stemcomputers wor
den door Sdu Uitgevers ontwikkeld ,
en mochten bij de laatste Tweede-
Tl"3rnprvpruÎP7 Înupn niPt w n r ti p n UP-

versie de straling afdoende beperken.
Deze tests zijn niet openbaar , en daar 
mee niet verifieerbaar. Met andere
woorden : de kiesgerecht igde wordt
geacht het oordeel van een min-of
meer geheime, en een zich deels aan
de democ ratische controle onttrek
kend e, organisat ie te vertrouwen ,
juist voor een proces dat aan de basis
ligt van ons democra tisch bestel. Dat
is onverantwoord .

En dat is nog niet eens het belang 
rijkste bezwaar. De stemcomputers
worden toegelat en zodra ze geen be
dreiging voor he t stem geheim meer
vormen. Nergens wordt echter uitge
sproken of deze stem compu ters vol
doen aan alle andere eisen voor een
betrouwb are en controlee rbare stem
ming .

En dat is nu juis t, in het geval van
de NewVote-stemcomputers , maar
helemaal de vraag. De NewVote
stemcompurer is een omgebouwde ,
on Windows XP zebaseerde oc met

van een draadloze modem maakt het
mogelijk dat hackers van bu iten toe
gang zoeken of krijgen tot de stem
computer zonder dat iemand daar
iets van merkt.

Een besturingssysteem als Win
dows XP is zo complex dat daarin op
allerlei plekken programmeerfouten
te vinden zijn. Dit soort lekken kun
nen worden gebruikt om toegang te
krijgen tot de stemcomputer. Boven
dien is de broncode - en daarmee de
precieze werking - van Windows XP
niet openb aar. Het is dus in principe
mogelijk dat het systeem moedwillig
aangebrachte zwakhe den bevat om
het stemproces te saboter en. Bijvoor
beeld om een stem op een bepaald e
politieke part ij niet of juist dubbel te
tellen.

Ten slotte positioneert NewVote
zich als een partij die graag alle zor
gen voor de verkiezingen uit handen
van de gemeente neemt , onder het
motto : wü de verkiezingen, u de uit-

als een dienst die één organisatie aan
de samenle ving kan aanbieden , is een
fundament eel fout e benader ing. De
veran twoordelijkh eid en uitvoering
van verkiezingen moet juist niet bij
één organisatie worden gelegd. Hier
voor zijn meerdere, van elkaar onaf
hankelijke, partijen noodzakelijk ,
om zo de kans op fraude te vermin de
ren.

De Nederlandse kiesgerechtigde
mag hopen dat het ministe rie op het
laatste moment zal afzien van toela
ting van de NewVote-stemcomputer.
Veilige verkiezingen draaien niet om
het stemg eheim alleen. Net zo be
langrijk zijn zaken als betrou wbaar
heid, in tegri teit, tran sparantie en
controleerbaarh eid. Beter ten halve
gekeerd dan ten hele gedwaald.
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