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De Algemene Directie
Instellingen en
Bevolking:
- Is een afdeling van de
Federale
Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken.
- produceert en beheert
de elektronische
identiteitskaart, de
vreemdelingenkaart
en de Kids-ID
- beheert het
rijksregister
- zorgt voor vlotte en
democratische
verkiezingen.

BRUSSEL, 25/10/2011.- Op donderdag 27 oktober 2011 nemen over heel
Vlaanderen en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest meer dan
tienduizend mensen deel aan een groot experiment met een nieuw
elektronisch stemsysteem.
Doel van het stemexperiment
Het prototype van het nieuwe elektronisch stemsysteem werd tot nu toe in
laboratoriumomstandigheden getest. Met het stemexperiment op 27 oktober
zal nagegaan worden of het prototype ook in reële omstandigheden goed
werkt en waar het eventueel kan verbeterd worden.
De kassei-test
Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken: “Vooraleer de
betrokken regeringen besluiten het systeem al dan niet aan te kopen, willen
we de stemmachines die in labo-omstandigheden goed werken, ook aan
grondige proeven onderwerpen op het terrein. Het is zo’n beetje als een
fiets, die op rollen goed bolt, ook eens uitgebreid testen op kasseien en in de
modder.”

Nog democratischer en transparanter

Vragen, suggesties, u
wil deze nieuwsbrief
verder ontvangen?
Klik hier

De belangrijkste nieuwigheid van het elektronisch stemsysteem is dat de
stem van de kiezer op een papierstrook wordt afgeprint en niet meer op een
magneetkaart wordt geregistreerd. Zo krijgt de kiezer de mogelijkheid na te
gaan of de stem die hij of zij via de computer heeft uitgebracht correct
geregistreerd is. Het stemsysteem wordt daardoor nog democratischer en
transparanter.

of mail naar
Rene.Wauters@rrn.fgov.be

De locaties van het stemexperiment
Om het stemexperiment zo representatief mogelijk te maken, sluit het
experiment qua inhoud en organisatie zo nauw mogelijk aan bij echte
verkiezingen. In elke locatie wordt een volledig stembureau opgericht met
stemhokjes en computers en geleid door een voorzitter zoals bij echte
verkiezingen.
Op de hiernavolgende locaties nemen diensten, bedrijven, scholen of
rustoord deel aan het experiment met één of meerdere stembureaus.
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Stadsdiensten in BELL-toren, Sint-Laureisstraat, 2000
Antwerpen
Personeel kantoren Vlaamse Overheid in
- Boudewijngebouw, Koning Albert II-laan 30
- Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15
- Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35
Personeel FOD IBZ Algemene Directie Instellingen en
Bevolking, Koloniënstraat 11
Personeel FOD IBZ Centrale Diensten, Leuvenseweg 1
Personeel FOD IBZ Algemene Directie Veiligheid en
Preventie, Waterloolaan 76
Personeel FOD IBZ Dienst Vreemdelingenzaken, WTC II,
Antwerpsesteenweg 59B
CCN Noordstation, algemene publiek en personeel
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Vooruitgangsstraat 80, 1035 Schaarbeek
Personeel Federale Politie, Kwartier de Witte de Haelen,
Ruiterijlaan, 1040 Etterbeek
Campus ULB (bibliotheek), studenten en personeel, F.
Rooseveltlaan 50, 1050 Elsene
Stadhuis, algemeen publiek en personeel
gemeentediensten, Van Meenenplein 39, 1060 SintGillis
Voorplein (markt), algemeen publiek, 1060 Sint-Gillis
Gemeentehuis, algemeen publiek en personeel
gemeentediensten, Charles Thielemanslaan 93, 1150
Sint-Pieters-Woluwe
Algemeen publiek en stadsdiensten, Woodrow
Wilsonplein, 9000 Gent
Leerlingen en personeel van de Provinciale Hogeschool
Limburg, Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt
Personeel Vlaams Administratief Centrum (VAC),
Diestepoort 6, 3000 Leuven
Personeel Provincie Vlaams Brabant, Provincieplein 1,
3000 Leuven
Personeel kantoren Hewlett Packard, Blarenberglaan
2/C, 2800 Mechelen
Bewoners en personeel rustoord Hof van Egmont,
Hendrik Speecqvest 5, 2800 Mechelen
Personeel en bezoekers van OCMW-dienstencentrum De
Zonnebloem, Zuidstraat 67, 8630 Veurne

Volg het stemexperiment op onze blog
Voor informatie over de persmap en het verloop van het experiment op de dag
zelf, check zeker onze blog: http://www.ibz.rrn.fgov.be
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