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Toekomst Metmodern printjenaareen ouderwetsesternbus

Ste~biljeten rood potlood
voorlopigterug in stemhokje
Bij de volgende verkiezingen gaat
de ltiezer hoogstwaarachtJnllJlrbet
RembokJe in meteen ouderww
rood potlood. De huidige: Itemcorn
puteTl voldoen'nlel &aD de etsen..'

Deu stem wordt niet opge.slagen~
.maarulttePrlnt:Dlt papienje stop je: ,
vervolgens zelf in een ouderwetk
stembus. Aan het eind van de dag
wordm deslernmen geteld doorem
dàtronisdu: stemmentdkr. BijMij•
felJwnoVl, de piintjes van de .tem·
men alsnog met de. hand worden
batdd. VoIgt:M <k commissie is dit

Ha procavan het tellen van dtsll~m· systeem uniek in de wereld. Staatsse
rum is met de huidige elektronisch cmarisBijJeveld gttftaan dal te het
apparaten niet te ,ontroleren, ~f op hoofdlijnen eens Î$ met de voor.
Sla3tsseattans van BjnneJ)landseZa· stellen van de commissie:. '
ken Ank BIjleveld gisteren toe. De. Maar papieren'stemmen tellen;
PvdA-bewindsvrouw ui dat bij de was,d.at I)ietjuisthetprobleem inHp.
presentauevan tiet rapPon van oud· [ida - de $taat waarop in 2000 alle
WJ).minister Konhal, Alt.es die de ' ogen gericht waren omdat daar na
afBel9pen maandenon~k.d~ eeD juridische strijd om ongeldige
naarhet vukiez.ingsproces ij) Neder- stemmen de uitslag van de Ameri·
land. kaanse presidentsvu.kiezfng werd

We (DOCten er rdceningmtthQlJ. bepaald!Die.s~wijstKonhals
den dat we tijdens de.eentvolgende Altes vlot van de hand. 'Daar 'WCfd
w:mwllgnt voorha Europees Par- gewt:rkt met ponskaanen dif: aan d·
lemult in 2009 op papier moeten kaarbleve:nplakkm:WdgeefthijtOt:
lIitunmen', voorspelt Korthals Ahes. dal handmatig tdlen in het verleden
'We doen er goed aan om lOt die tijd juist vaak fraudegevoe1igbledc..
nk'1 teVft:! gemeenten te herindelen Kosten van dit project, zo'n hon·
en hö kabinet nog even hed te hou, derd miljoen euro, 'Misschien kun.
dt.D~ I~ht de WO·coryfee. die de nen we de machines l~aun', stelt
avond tevoren nogaaoschoofom een Konhals A1tes voor. '
oplossing teweken voor het conflict In de aanloop naar de'I'weede Ka·
Vt:rdO,nk.ln hel rapport Slemmen mer merverkiezingenvannovember2006
verrttmwen pleit hij voor de terugkeer ontstond commotieover de betrou\;y'
van het papieren stembiljet. baarheidvan dehuidigeslemcompu.

Hoe gaat dit-in zijn werk"? Op een ters. Bij bepaalde:computers bleek
elektronische machine kies Ie een dat heulenlgedragvan kiezen; op af·
partij en een persoon van de kieslijst. stand gevolgd kon worden. 0 Terugnaarhetrode potIoodjL WJl;lfC[Cll~UMIHOUNlOSttlOOGlt_......




