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Ik wil je deze link niet onthouden. Dit gaat over een studie die de Raad van Europa heeft gedaan

naar een vijftal studies die belgie heeft laten uitvoeren om hun stemsysteem aan te passen. Ook

internetstemmen wordt hier kort als optie aangehaald en dus naast de richtlijnen van de RvE

gelegd.
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_m_Oorspronkelijk bericht-----
Van: £ ._
Verzonden: maandag 10 maart 2008 12:19
Aan.l I 1III "OWE
Onderwerp: RE: Vlaanderen kiest voor hybride elektronisch stemmen

En bijgaand de link waar mee informatie te vinden is over dit prototype. En ook het advies van de raad van
Europa over of ze wei of niet aan de recommendation voldoen (heeft ondergetekende ook aan gewerkt!)

Groet,

from: .
Sent: Friday 7 March 2008 17:44 ..
To: ] Fa _ ] ill:rmna~
Subject: Vlaanderen kiest voor hybride elektronisch stemmen

Vlaanderen kiest voor hybride elektronisch stemmen
Miljoen euro vrijgemaakt voor ontwikkeling prototype

Jibbe Van Oost
07 maart 2008
Bron: itprofessional.be

De Vlaamse regering heeft zich vandaag akkoord verklaard met een federaal voorstel voor hybride
elektronisch stemmen. Volgens dat systeem zal de stemcomputer een ticket met de uitgebrachte stem
afdrukken. De tickets worden daarna verzameld en automatisch geteld. Vlaanderen draagt een miljoen euro
bij aan de ontwikkeling van een prototype.

De federale overheid wil nog voor de verkiezingen van 2009 een uniform systeem voor aile verkiezingen, ook
degene die de gewesten organiseren. Vandaar dat de federale regering een hybride stemsysteem heeft
voorgesteld. Vlaanderen heeft zich al uitgesproken, Wallonie en Brussel moeten nog volgen.

"Voor de federale regering geniet het systeem met een afgedrukt biljet de voorkeur," zegt Peter De Jaegher,
woordvoerder van Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen. "De Vlaamse regering heeft zich
akkoord verklaard met het voorstel om een bestek te maken voor een prototype van de hardware en de
software. Er is zelfs een miljoen euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling van het prototype en de software."

Het voorstel voor het nieuwe stemsysteem komt niet uit de lucht gevallen, maar bleek de beste oplossing na
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een studie van zeven universiteiten. Het systeem werkt met stemcomputers die een papieren ticket uitprinten.
De stemmer kan achteraf zijn stem op papier nakijken, voor hij ze inlevert. Een barcode die ook op papier
staat, moet het machinaal tellen versnellen.

Ais het prototype af is, moet de federale overheid nog een Europese aanbesteding uitschrijven, de productie
starten en het systeem testen. De hele procedure moet idealiter voor de verkiezingen van 2009 afgehandeld
zijn. Of die planning haalbaar is, zal afhangen van de snelheid waarmee Brussel en Wallonie zich uitspreken.

*********************************************************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan oak, die verband
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