Online stemmen is nog
riskant%,',
u

Stemmen via Internet debuteert mogelijk tijdensProvinciale Statenverkiezingen in 2003 "
Volgenseen onderzoek van het
AmerikaanseInternet Polig
Institute (IPI) vormt stemmen via
Internet vanuit huis of kantoor
een serieuze bedreiging voor
eerlijke verkiezingen.
Vanuit een stemhokje in een openbare ruimte kan Internet volgens
het BPI succesvol worden gebruikt
bij verkiezingen. Een systeem dat
mensen de mogelijkheid zou bieden vanuit hun eigen huis of kantoor te stemmen, zou de eerlijkheid van de stemming ernstig bedreigen, zo stelt het Amerikaanse
Internet Policy Institute. ,,Het
Amerikaanse onderzoek spoort helemaal met Nederlandse bevindin-

gen", zegt directeur Peter van der
Wel van het Electronic Highway
Platform (EPN). ,,Stemmen via
Internet vanuit de huiskamer is
niet te beveiligen." De vergelijking
met betalingen via Internet vindt
hij niet opgaan. ,,Elektronische
handel vergt een lagere beveiligingsgraad." EPN pleit dan ook
niet voor stemmen via Internet,
maar voor elektronisch stemmen.

Kiezen op afstand
Het ministerie van Binnenlandse
Zaken is bezig met een project,
'Kiezen op afstand ', dat als doel '

2003 zal een proef worden gehouden met het stemmen in een bureau naar keuze en het stemmen
zonder stembureau door middel
van een elektronische pas. ,,Stemmen via Internet vanuit de huiskamer sluiten we niet uit, maar we
zeggen ook niet dat het gaat gebeuren in 2003", zegt woordvoerder Frank van Beers van minister
Van Boxtel die de overheids-ICT
coÃ¶rdineert,,We onderkennen dat
van huis uit via Internet kiezen een
ingewikkeld verhaal is."

ministerie onderzoekt alle
kogelijkheden om digitaal te kunhen Stemmen. Er lopen of koment volgens Van Beers op al deze gebie
stemmen thuis via Internet. .In ,, den proefprojecten. ,,We zoeken
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naar goede identificatiemethoden,
werken aan een digitaal kiezersbestand en moeten de Kieswet aanpassen, want die laat stemmen via
Internet op dit moment niet toe."
Een meerderheid van de Nederlandse gemeenten wil stemmen via
Internet of deelnemen aan &perimenten in die richting, zo blijkt
uit een onderzoek van het EPN dat
vorig maand uitkwanÃ¬Amerikaanse militairen konden tijdens
de laatste presidentsverkiezingen
al vanuit het buitenland stemmen
via Internet.
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