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GEAUTOMATISEERD STEMMEN : WIE FLUIT DIT « EXPERIMENT » UIT ? 
   
   Straatsburg of de Belgische Parlementsleden ? 
 
 
PERSCONFERENTIE ? GROTE ONTVANGSTZAAL VAN HET JUSTITIEPALEIS 
VAN BRUSSEL, NU VRIJDAG 26 SEPTEMBER 2003 OM 11 UUR 
 
 
In aanwezigheid van de personen die te Straatsburg twee klachten indienden tegen het 
geautomatiseerde stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 8 october 2000 en 
tijdens de federale verkiezingen van 18 mei 2003 respectievelijk, samen met hun raadsman 
Meester Georges-Henri Beauthier en enkele actieve leden van de vereniging PourEVA (Pour 
une éthique du vote automatisé). 
 
Het Belgische Parlement heeft in juni laatstleden besloten het verzoekschrift van de 
aanklagers van de bestaande procedure van het geautomatiseerde stemmen, in België 
ingevoerd door de wet van 11 april 1994 (uniek in zijn soort), onontvankelijk te verklaren. De 
argumentatie voor deze beslissing was zowel beknopt als veelzeggend : “overwegende dat de 
aangeklaagde tekortkomingen door hun aard zelf geen enkele invloed op het resultaat van de 
verkiezingen kunnen hebben…” (Beknopt Verslag van de Plenaire Kamerzitting, donderdag 5 
juni 2003, p. 12). 
Deze drie burgers hebben net een nieuw verzoek tot Straatsburg gericht, om te vragen dat er 
een einde wordt gemaakt aan deze procedure van de geautomatiseerde stembusgang, die 
ondemocratisch is, want oncontroleerbaar en ook niet gecontroleerd. Ze ontvreemd de kiezer 
van een fundamenteel recht, te weten de deelname aan vrije en geheime verkiezingen onder 
voorwaarden die de vrije meningsuiting waarborgen (artikel 3 van het Bijkomend Protocol 
van de Conventie van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, getekend te 
Parijs op 20 maart 1952 en goedgekeurd door de Belgische wet van 13 maart 1955). 
 
Gelijktijdig met dit verzoekschrift richt de vereniging PourEVA een open brief aan de 
Parlementsleden. Zij vraagt hen om eindelijk een ècht debat te houden over de controle van de 
burger over de verkiezingen en over de precieze kostprijs van het procédé van het 
geautomatiseerde stemmen. Zij vraagt hen ook om dit keer in het volle bewustzijn van de aard 
en de reikwijdte van het probleem hun conclusies te trekken en hun verantwoordelijkheden op 
te nemen, wanneer er sprake van zal zijn het geautomatiseerde stemmen in het hele land 
ingang te doen vinden. 
 
PourEVA wil dat de wetenschappelijke vooruitgang, met name die in de informatica, de 
democratie ten goede komt veeleer dan dat ze die verstikt, en daarom lanceert ze haar 
campagne om een einde te maken aan dit experiment met de ‘geautomatiseerde’ stembusgang, 
op enkele maanden van een nieuwe regionale en Europese verkiezingsronde.  


