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Een nieuw lid: Elegio 

De techniek ten dienste van de democratie 

 

Verkiezingen of stemmingen vormen een wezenlijk onderdeel van de representatieve of directe democratie. 
De breuk tussen de politiek en de burger zien we onder anderen in een apathie van de kiezers: in 2014 is 
maar 42,5 % van de Europese kiezers gaan stemmen. De Europese instellingen willen het beroep op digitale 
technologieën bevorderen om de deelname van de burgers aan de verkiezingen te versterken. Hier laten we 
een specialist ter zake aan het woord. 

 

Mijnheer Hugues Dorchy, u bent een van beide medeoprichters van Elegio. Wat heeft u ertoe gebracht 
om die vennootschap in het leven te roepen? 

De mogelijkheden voor de burger om deel te nemen aan de politiek moeten aan de maatschappelijke en 
technologische situatie worden aangepast. Er is een dringende noodzaak om de deelname aan alle 
verkiezingen te verhogen en om in het bijzonder de directe democratie te stimuleren in een systeem dat te 
uitsluitend representatief, abstract en te ver van de burgers is geworden. 

De globalisering kan bij de burger het gevoel vergroten dat hij de gevolgen ondergaat van een politiek spel 
dat hem ontsnapt.  Talrijke fundamentele en strategische zaken voor de ontwikkeling van onze samenleving 
worden op supranationaal niveau beslist. Dat creëert een enorme afstand tussen de beleidsmakers en de 
burger. Veel burgers denken dat ‘het zinloos en onnodig is geworden om te stemmen’.  

Een enquête die het Europees Parlement in 2014 heeft gepubliceerd, reikt ons een verpletterende 
vaststelling aan over de deelname aan de Europese verkiezingen. Afbeelding 1 hieronder toont de mate van 
verwijdering bij jongeren aan.  

 

Afbeelding 1: deelname aan de Europese verkiezingen per leeftijdscategorie: Europees gemiddelde 

In vier landen van de Europese Unie bedroeg het deelnamepercentage van alle stemmers minder dan 25 %: 
Slovakije (13 %), Tsjechië (18 %), Polen (24 %) en Slovenië (24%). Des te verontrustender is de evolutie in de 
loop der jaren, die in afbeelding 2 wordt getoond. 
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http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_ee2014_sociodemographic_annex_en.pdf
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Afbeelding 2: deelname aan de Europese verkiezingen, Europees gemiddelde: evolutie in de tijd. 

In België verhult de stemplicht het fenomeen van de verwijdering. Samen met Luxemburg zijn we de enige 
lidstaat die de deelname van de burgers op die manier regelen.  Als niettemin en ondanks de verplichting 
maar 89,6 % van de kiezers stemmen, moet dat de politiek in actie zetten. 

Er is dus nood aan meer invloed van de burger in de politieke beslissingen? 

Inderdaad. Als de burger zijn invloed niet kan doen gelden en niet echt deelneemt, dan wordt het moeilijk 
om hem in het politieke leven te betrekken. Dat is nochtans essentieel om overheidsacties en -beslissingen 
te legitimeren.  

Het gebrek aan een uitweg om de politiek te beïnvloeden, brengt sommige burgers naar uitersten van alle 
kanten, naar een toenemende afwijzing van de elites en van het gezag.  

In iedere grondwet van de democratische landen vormt soevereiniteit van het volk de fundamentele pijler 
van de democratie. Opdat die soevereiniteit in een representatieve democratie wordt gerespecteerd, is het 
merendeel van de burgers van mening dat rechtstreekse raadplegingen van de burgers het systeem moeten 
aanvullen. Dat kan onder de vorm van een imperatief referendum of onder andere vormen van 
raadplegingen.  WijBurgers verwijst in een artikel van 17 juli 2015 naar het formeel proces van de European 
Citizens Initiatives (ECI). 

Wat is uw visie? Hoe moeten we de democratie bevorderen? 

Als technisch bedrijf ziet Elegio dat niet alleen technologische vernieuwingen het vandaag mogelijk maken 
om de deelname van alle burgers te vergemakkelijken. Tegelijk moet het probleem van de digitale kloof 
opgelost worden, om de basis en de wettigheid van een volksraadpleging of referendum te verbeteren. De 
handeling (om de stemmen) kan worden vergemakkelijkt, zonder afbreuk te doen van de vereisten over 
anonimiteit en controle.  

Daarom wil Elegio, binnen de grenzen van haar middelen en actiecapaciteiten, de verkiezingen, referenda 
en volksraadplegingen lokaal, gewestelijk, nationaal en transnationaal technisch en procedureel 
vergemakkelijken. 

Welke oplossingen biedt Elegio? 

Elegio richt zich in het bijzonder op de ontwikkeling van gebruiksklare oplossingen voor het houden van 
raadplegingen en referenda. Ze vloeien voort uit een deskundige implementatie van moderne 
technologieën in combinatie met onze kennis van zaken in het proces. We bieden een gedematerialiseerde 
e-vote-oplossing, die een sterk authenticatiemiddel van de kiezer gebruikt. 

De kiezer ‘sterk authentiseren’ betekent hem aan alle nodige controles onderwerpen alvorens hem toe te 
laten op een briefje te stemmen: is hij op de kieslijst ingeschreven? Heeft hij al gestemd? Tot welk(e) 
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http://www.wecitizens.be/le-referendum-grec-du-5-juillet-est-il-une-illustration-de-lechec-de-la-democratie-directe-2/
http://www.wecitizens.be/le-referendum-grec-du-5-juillet-est-il-une-illustration-de-lechec-de-la-democratie-directe-2/
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stembiljet(ten) heeft hij toegang? In welke taal? Enz.  Die controle is even betrouwbaar als die van een 
voorzitter en zijn bijzitters in een traditioneel stembureau. 

We beweren niet dat een stemsysteem absoluut beveiligd is, of de stemming nu op papier of elektronisch 
plaatsvindt! Elegio distantieert zich van e-vote-systemen die minder transparant en duurder zijn dan papier, 
maar die België tot op heden gebruikt.  Elegio maakt een niet-technische controle tijdens of na de verkiezing 
mogelijk waarbij rapporten in pdf-formaat worden opgesteld die elektronisch worden ondertekend. Via 
Adobe reader kan zo de integriteit, de bron, de datum en het uur van het document gecontroleerd worden. 
Een rapport kan bij wijze van voorbeeld uit een lijst van stembiljetten van een urne bestaan (wat een 
hertelling mogelijk maakt bijvoorbeeld) of uit een lijst van deelnemers, een resultaat van de telling enz.  

Wat is uw ambitie voor binnen vijf jaar? 

Onze aanpak van elektronische stemming heeft zich in het veld bewezen. Anders had Elegio niet voor de 
sociale verkiezingen in honderden ondernemingen kunnen tussenkomen. 

Elegio verwacht een belangrijke speler op Europees niveau te worden. Daartoe is Elegio onderdeel van de 
onderzoeks- en ontwikkelingspijlers die Europa voor de verkiezingen bevordert.   

Een innovatie bestaat erin afstand te nemen van de Belgische eID om de kiezer te identificeren. In de 
toekomst moet de burger zich simpelweg met zijn smartphone kunnen identificeren. De smartphone biedt 
dezelfde mate van betrouwbaarheid, uniciteit van de stem en bescherming van de anonimiteit (van de stem 
van de kiezer) als de klassieke, nationale verkiezingen. Gedaan dus met technische problemen door het 
gebruik van smartcards en voor sommigen ook gedaan met internetproblemen. 

We kunnen al op korte termijn een volksraadpleging of referendum in België realiseren. 

Stel dat ik twee smartphones heb, wat houdt er me dan tegen om twee keer te stemmen? 

Een smartphone is zoals een portefeuille. Als u twee portefeuilles heeft, moet u kiezen in welke van de twee 
u uw identiteitskaart steekt. 

Zal een beroep op digitale technologieën geen obstakel vormen voor de deelname van de armste kiezers? 
Wat gebeurt er wanneer iemand geen smartphone heeft? 

De voorkeuren van de kiezers moeten gerespecteerd worden. Sommigen voelen zich meer op hun gemak 
in het stemhokje van de gemeenteschool in de buurt. Anderen, die al via internet aankopen, vinden het niet 
meer van deze tijd dat ze zich moeten verplaatsen om te stemmen. Het is mogelijk beide systemen te 
combineren of er zelfs optioneel een papieren proces per post aan toe te voegen. 

Wie zijn de oprichters van de organisatie Elegio? Wat is de voorgeschiedenis ervan? 

Elegio is een kmo die in 2012 is opgericht naar aanleiding van meerdere jaren O&O naar en van de vraag: 
“hoe met zekerheid kiezers identificeren met de garantie van een anonieme en betrouwbare stem” (meer 
bepaald door de authenticatie van de kiezers via de Belgische eID). De onderneming is vandaag een 
Belgische naamloze vennootschap die volledig in handen van de twee oprichters is.  

Die laatsten waren voorheen belast met het project van de elektronische identiteitskaart in België (binnen 
de Belgische federale regering van 2002-2007). Ze zijn specialist op het gebied van elektronische stemming, 
elektronische identiteit, authenticatie en elektronische ondertekening met veel ervaring in het beheer van 
grote, Belgische en Europese overheidsprojecten. 

Van waar komen uw bestaansmiddelen?  

Elegio is een dienstverrichter die zijn diensten aan de klanten (ondernemingen en organisaties) factureert. 
Tot op heden zijn alle afnemers Belgisch.  

Voor de Europese implementatie is Elegio op zoek naar een financiering en/of een bijkomend partnerschap.  

Interview afgenomen door Jean-Paul Pinon, Brussel, 6 februari 2017. 

http://www.elegio.eu/

