
De reactie van de bestuurs- 
Svensson en Aarts in 

'Stemmen per internet 
is onzin' (NRC Handelsblad, 23 
maart)& mg stereotiep. Ze zien 
alleen gevaren, alsof de bestaande 
manier van stemmen wel volledig 
betrouwbaar is. 

Zo is het rode potlood lang niet 
zo betrouwbaar als deze theoreti- 
d kennelijk dealeen. Papieren 

grote-verschillen te leveren 
@etnorida-cf i~  

%rd& komt ook het misbruik 

werkt daarom momenteel i*, 
meer aaq beveiliging via biome- - - 
Ã®rie 

Biometrische identificatie (bij- 
voorbeeld via een vingerafdruk) is 
een stuk betrouwbaarder dan de 
bestaande praktik Nu moet men 
zidi op brt s d -  idoitifice- 
ren via een foto ( een rijbewijs 
OfpCTOortk ~ h d Ã §  al gebeurt. 
Verder werkt men aao beveiligde 
netverbindingen, die niet zomaar 
gehackt kunnen worden Ã§ .a& 
encrypdemethoden, zodat& pri- 
vacyvandekiezerisgewaar- 

bang v& opkomstverschuivh- 
gen door nieuwe stemkanalen. 
Mftflf̂ KOlB̂ BCl 
voÅ̧dn stemt 
sentatief? Zijn mensen met meer 
vrije tijd earouderen met meer 
pbchtsbeseftui niet oververtegen- 
woordigd?Zou het niet democra- 
tischer zi'n om de jongeren 
met h Lgem. o p ~ v p 0 -  
t a ~ w e e n ~  

voelen zich niet onzeker in het 

ne? 
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2 In hun bijÃ rag Ã§name Jiir- 
1 gen Svensson en Kees Aarts 
1 argumenten op waarom het stem- 
men via internet, wat momenteel 
door niet weinigen als d6 politie- 
ke vernieuwing bij uitstek wordt 

og niet 

BIJ enkele van de teg+- 
menten, zoals het feit dat veel Ne- 
derlanders niet online zijn en &, 
nog gebrekkige techniek van de 
elektronische stemmenverwer- 
kme, valt te noteren dat in Zwit- 
serland sinds jaar en dag het me- 
rendeel van de stemmen, zowel 
-bij verkiezingen als bij referenda, 
c-br post wordt uitgebracht. 

Men krijgt een stembiljet in de 
bus, noteert @n keus en stuurt. 
het retour. Wellicht is dat niet zo 
vernieuwend, maar wel zo prak' 
tisch. 
ARJEN NIJEBOER, 
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