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Stemexperiment 

Meer dan 6 000 mensen testen 
nieuw elektronisch stemsysteem 
 
BRUSSEL, 27/10/2011.- Over heel Vlaanderen en in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest hebben vandaag 27 oktober 2011 in totaal 6 134 
mensen het nieuwe elektronisch stemsysteem getest. De eerste indrukken 
van de voorzitters van de stembureaus: “Het publiek vindt het systeem 
gemakkelijk en eenvoudig. Er waren enkele technische problemen maar we 
mogen stellen dat het experiment zeer goed verlopen is.” 

 

Het grote stemexperiment heeft plaatsgevonden op 22 verschillende locaties 
waaronder een marktplein, een rustoord, administraties, een bedrijf, school 
en bibliotheek. 

 

De test is georganiseerd op vraag van federaal minister van Binnenlandse 
Zaken Annemie Turtelboom, Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Geert 
Bourgeois en minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Charles Picqué. 

 

Vertrouwen 

 

Opvallend was het grote enthousiasme bij studenten en oudere mensen om 
het systeem te testen. Sommige ouderen vonden één van de toetsen op het 
scherm “wel een beetje te klein maar het lukt toch. We hebben er alle 
vertrouwen in.” 

 

De meeste vragen zijn vastgesteld bij het scannen van de barcodes op de 
stemtickets. Bij dit nieuwe systeem wordt de stem die je hebt uitgebracht, 
geprint op een ticket met barcode. Voor het verlaten van het stemhokje 
moet de kiezer het ticket plooien met de tekst naar binnen, naar de urne 
stappen en daar het ticket weer openen en de barcode scannen. 

 

Veel mensen vergaten vandaag het ticket te plooien en soms zijn problemen 
ondervonden bij het scannen. 

 

Een ander probleem is opgedoken toen mensen de stemkaart fout in de 
kaartlezer staken, twee keer erin stopten enz. Dit activeert elke keer een 
alarm waardoor de voorzitter de machine opnieuw moet starten. 

 

Alle opmerkingen van de voorzitters van de stembureaus worden nu 
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ingezameld en verwerkt in een grondige analyse van het nieuwe 
elektronische stemsysteem. 

 

Stekker uitgetrokken 

 

Het nieuw elektronisch stemsysteem is tijdens het experiment niet alleen 
door enthousiaste burgers en ambtenaren door de mangel gehaald maar ook 
door tegenstanders van het elektronisch stemmen. In minstens twee 
stembureaus hebben zij onder andere de stemkaarten fout proberen 
inbrengen en in één bureau hebben ze zelfs de stekker uit een stemmachine 
getrokken om te zien wat er dan zou gebeuren. De voorzitters van de 
stembureaus hebben alle incidenten netjes genoteerd. 
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Kids-ID 

Steeds meer ouders vragen Kids-ID op tijd aan 
en vermijden dure spoedprocedure 

 

BRUSSEL, 27/10/2011.- In de maanden juni, juli, augustus en september 
2011 hebben gemiddeld 20% minder ouders een Kids-ID’s aangevraagd via 
de spoedprocedure dan in dezelfde maanden van 2010. 

 

Minister Annemie Turtelboom: “Ik ben tevreden dat de inspanningen van 
Binnenlandse Zaken en de gemeenten om mensen te informeren over het 
tijdig aanvragen van de kids-ID hun vruchten afwerpen. De 
communicatiecampagnes die wij dit jaar hebben gevoerd hebben duidelijk 
resultaat geboekt. Dit is goed nieuws voor de overheid en voor de burger, 
die zich door het op tijd aan vragen van een kids-ID heel wat kosten en 
moeite bespaart. “ 

 

Een Kids-ID vraag je best drie weken voor je op reis vertrekt aan bij je 
gemeente. Kan de Kids-ID niet meer binnen de normale termijn van 
ongeveer 2 weken geleverd worden dan moet je een beroep doen op de 
spoedprocedure en die is duur: 170€ zonder gemeentetaks. 

 

Luc Vanneste: “We gaan nu niet op onze lauweren rusten: er zijn nog te veel 
mensen die van de spoedprocedure gebruik moeten maken omdat ze 
vergeten zijn de Kids-ID aan te vragen of omdat ze gewoon niet wisten dat 
er een leveringstermijn van goed 2 weken is. We zullen dus onze boodschap 
“Vraag de Kids-ID tijdig aan” blijven herhalen.” 

 

Aanvragen Kids-ID via spoedprocedure 
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