Elektronisch stemmen : verlenging en toekomst

Op 22 februari 2008 werd een ontwerp van een samenwerkingsakkoord voorgelegd aan de Ministerraad om een nieuw
elektronisch stemsysteem te ontwikkelen in België. Dat nieuwe systeem is gebaseerd op een concept dat door een
consortium van Belgische universiteiten werd voorgesteld in een studie aangevraagd door de federale Staat en de drie
Gewesten.

De Ministerraad heeft besloten dat twee voorwaarden vervuld moesten zijn vooraleer een beslissing te nemen:



de organisatie van een debat in het federale Parlement over de studie van het universitaire consortium en over
de toekomst van het elektronisch stemmen in het algemeen;



de raadpleging van de gewestelijke Regeringen over het ontwerp van een samenwerkingsakkoord.

a. Het parlementair debat
De zittingen van de Commissies Binnenlandse zaken van de Kamer en de Senaat samen werden gehouden op 21 mei,
3 juni, 18 juni en 24 juni 2008 en boden inzonderheid de mogelijkheid om verschillende deskundigen te horen en om rijke
en volledige standpunten uit te wisselen.
Op 10 juli 2008 hebben de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat volgende resolutie gestemd:

«De Kamer van Volksvertegenwoordigers:,
A) vraagt de regering binnen het principe van de subsidiariteit de nodige maatregelen te nemen om de gemeenten die bij
de federale verkiezingen in 2007 het systeem van de geautomatiseerde stemming hebben toegepast dit opnieuw te laten
doen bij de regionale en Europese verkiezingen in 2009 indien de stemapparatuur aan de technische voorwaarden
voldoet. De gemeenten die beslissen om met potlood en papier te stemmen worden in de mogelijkheid gesteld dit te
doen.;
B) nodigt de regering tevens uit om in de kantons of de gemeenten die dat wensen een experiment met een verbeterd
elektronisch stemsysteem, waarbij de kiezer een papieren afdruk ter controle van zijn stem ontvangt, of een ander
experiment van geautomatiseerde stemming te organiseren, met de bedoeling de garanties voor een democratisch
toezicht te vergroten en toch de totale budgettaire kosten te beheersen;
C) vraagt de regering, dat rekening houdend met de bevindingen van dit experiment de mogelijkheid van het verbeterd
elektronisch stemsysteem of een ander geautomatiseerd systeem kan toegepast worden bij de verkiezingen die volgen
op de regionale en Europese verkiezingen van 2009 in de gemeenten die hiervoor opteren. De overige gemeenten
zullen met potlood en papier stemmen».
Deze resolutie werd ook in de Senaat gestemd op 17 juli 2008.

b. De raadpleging van de Gewesten.

Terzelfdertijd werden de verschillende gewestelijke regeringen geraadpleegd .
Hun posities kunnen als volgt samengevat worden :



De Vlaamse Regering geeft zijn volledig akkoord over het ontwerp van een samenwerkingsakkoord bij
beslissing van 7 maart 2008 ;



De Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest wenst in de eerste plaats een intern parlementair
debat te organiseren alvorens zich uit te spreken ;



De Waalse Regering spreekt zijn voorbehoud uit over het voorgestelde systeem en wenst eveneens in de
eerste plaats een intern parlementair debat te organiseren..

Op 25 juli 2008 belastte de Ministerraad de Minister van Binnenlandse Zaken ermee een samenwerkingsakkoord te
ondertekenen met het (de) Gewest(en) die dit wensten en nadien de procedure voor een overheidsopdracht op te
starten.
Dat gebeurde door de publicatie van de aankondiging van opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen (1 september
2008) en in het Publicatieblad van de Europese Unie (3 september 2008). De procedure is dus lopende.
Voor de verkiezingen van 7 juni 2009 hebben alle gemeenten die een elektronisch stemsysteem gebruiken hun
vertrouwen in het systeem bevestigd door er unaniem voor te kiezen dit systeem opnieuw te gebruiken voor de volgende
verkiezingen.

En er worden nog andere projecten voorbereid voor de verkiezingen van 7 juni 2009 :
-

Het gebruik van de eID voor de aanstipping van de kiezers van het stembureau
Het gebruik van een online onderwijsplatform om de uitleg over ons kiessysteem aantrekkelijk te maken.

