
Factsheet internetstemmen: een heilige graal met te grote risico’s 

De tijd voor online stemmen is nog niet rijp. Er zijn te veel veiligheidsrisico's, zoals blijkt uit gesprekken van de Regio Buitenland 
met experts van onder andere de Open Source Election Technology (OSET) Foundation. Ook andere ICT-experts zijn unaniem: 

online stemmen is (nog) niet veilig. In dit factsheet worden uw zeven belangrijkste vragen beantwoord.  

1. Wat zijn de risico's?  

De uitdaging ligt in een fundamentele frictie tussen integriteit (geen beïnvloeding door hackers), transparantie (controle van het 
proces) en stemgeheim (anonimiteit van de stemmer). In het stemlokaal wordt dit op een voor de kiezer verifieerbare wijze 

bereikt. Online stemmen vergt veel meer vertrouwen van de kiezer (o.a. in software programmeurs, leveranciers van apparatuur 
en de internet service provider). Daarnaast is online stemmen zeer gevoelig voor malware en cyberattacks . 

2. Wat vinden de experts?  

Experts op het gebied van cryptografie en informatiebeveiliging geven unaniem aan dat deze risico’s op dit moment (en in de 
afzienbare toekomst) niet opwegen tegen de voordelen. Wellicht is veil ig internetstemmen ooit mogelijk, maa r de techniek is  
nog niet ver genoeg. Experts hameren op het grote gevaar van grootschalige fraude. Met voldoende wilskracht en financiële 
middelen kunnen natuurlijk ook reguliere verkiezingen op kleine (bijna individuele) schaal beïnvloed of ontregeld wor den. Juist 

de grote schaal van ontregeling waarvoor internetstemmen vatbaar is baart experts veel zorgen. Bovendien is er een serieuze 
kans dat manipulatie van online verkiezingen zelfs nooit ontdekt wordt. Dit brengt één van de fundamenten van onze 
democratie, namelijk een 100% vertrouwen in de verkiezingsuitslag, in gevaar.  

3. Waarom kan ik wel internetbankieren?  

Online stemmen is wezenlijk anders dan online bankieren. Ten eerste nemen we bij online bankieren een percentage fraude 
voor l ief. Veiligheid voor consumenten betekent significante kosten voor creditcardbedrijven. Ten tweede kan fraude bij online 
bankieren worden opgespoord. Bij online stemmen kan fraude makkelijk ongemerkt blijven. Gelukkig ontbreken bij verkiezingen 

de uitgebreide, dubbele boekhoudingen wie wat heeft gestemd, die banken hanteren om fraude of vergissingen op te sporen.  

4. Kan het wel in andere landen?  

Internetstemmen wordt in een paar landen toegepast (een zevental), waarvan maar in één land op landelijke schaal: Estland. In 
het merendeel van de landen betreft het een experiment. In alle landen zijn er zorgen over de veiligheid.  Estland is weliswaar in 

de media geprezen om haar vooruitstrevende ICT-gebruik, maar internationale cybersecurity experts hebben geconcludeerd dat 
het Estse online stemsysteem onveilig is . Het is o.a. gevoelig voor malware met het expliciete doel om de uitslag te manipuleren. 

5. Wat vindt het Kabinet?  

Nederland heeft in 2004 en in 2006 bij wijze van experiment aan de kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen de 

mogelijkheid geboden om, naast het stemmen per brief, per internet te stemmen. In maart 2014 schrijft Minister Plasterk op 
basis van onderzoek “voor het stemmen per internet is de tijd (nog) niet rijp”. Wel heeft het Kabinet in september 2014 een test 
(met een fictieve verkiezing) aangekondigd voor kiezers die vanuit het buitenland stemmen om het vizier open te houden over 

hoe internetstemmen zich ontwikkelt. Ook heeft het Kabinet in 2016 bestaande online systemen onderzocht.  

6. Waarom werkte de stemcomputer niet?  

Kort voor de verkiezingen in 2006 en 2007 brak controverse uit rond het gebruik van stemcomputers in stemlokalen. Uit 
onderzoek van de AIVD bleek dat de elektromagnetische straling op tientallen meters afstand kon worden uitgelezen en de stem 

ingezien. Toch werd in een deel van de stemlokalen gebruik gemaakt van deze controversiële stemcomputer en zonder 
mogelijkheid tot natellen. In september 2007 adviseerde de Commissie Korthals Altes  geen stemcomputers meer te gebruiken. 
Aan die situatie is sindsdien niets veranderd. De Deskundigengroep Elektronisch Stemmen adviseerde eerder dit jaar om wel 

een elektronische stemmenteller te gebruiken, maar geen stemprinter  (een computer die een papieren stembiljet print). Een 
recente initiatiefwet om zowel een stemprinter als stemmenteller te gebruiken sneuvelde onlangs in de Tweede Kamer.  

7. Wat kan wel makkelijker? 

Ook zonder internetstemmen zijn er duidelijke verbeteringen mogelijk om de kiezersparticipatie onder stemmers in het 

buitenland significant te vergroten. Ten eerste kan de drempel voor kiezersregistratie worden verlaagd – en daarmee de 
opkomst verhoogd – door eenmalige kiezersregistratie via DigiD. Deze optie is bovendien eenvoudiger, veil iger en maakt het 
makkelijker om kiezersgegevens up-to-date te houden. Ten tweede moet registratie als kiezer vanuit het buitenland een 
standaard onderdeel worden van het proces van uitschrijving bij emigratie en bij bezoeken aan Nederlandse ambassades en 

consulaten. De Regio Buitenland zal zich de komende periode inzetten om deze en andere praktisch haalbare maatregelen te 
presenteren aan Tweede Kamerleden en de Kiesraad.   
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