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Het rode oor even tentg

aan dat hetstemgeheim -vastgeitgd
in de Kieswet- niet helemaal water
dkhtis bij de computers. Met behulp
van een eenvoudige scanner en een
beelds<:berm van een TomTóm kon
den de actievoerders 101 twintig.me
ter een stem 'opvangen·. Ot kritiek
richtte zich op de Nedal> en SOU
stemcomputcu.Toenmaligmintst:er
NicoIaî' kwam na onde:~k tOl: de
conclusie dat alleen de SDlkompu
ter niet. geschikt was.

Maat de WVSN is doorgegaan met
de knIistocht ttgen de ste~
oe. Vorige week nog diende er een
kon geding van de actiegrotp tegen
het ministerie van binnenlandse:ta
ken en de gemeenle UU'eChr om de
madlioe voor het burgemeesters~
f~ndwnop 10 oktober in Utred1t
te verbieden. Hierover doet de rech
ter maandag uitspraak.

Hoe die uitspraak ook' luidt, de <Iv
tieS' van W\fSN hebbèn rttliltaatge
had.· Volge'ns initiatiefnemer Rop
Gonggrijp hebben :te geleid tot.het
'Verstandige' tapport van de c0m
missie Korthals Altes.

-....

Actiegroep wees al
vroeg op problemen

den is. En daal;is uileindelljkook.de.
WVSN voorftaJlder van.

E,en stemmachine is sneller,..ge
makkelijkereo betrouwbaar, vinde.n
dê voorstanden, ju.ist omdat het
door een computer en niet door de
mens ~IfWQrdt gedaan. Maar de Iè
den van deaa.iegroep bewe:l:en at in
2006 dat de ingtvoerdeinfunnatie In
:IO'n stei:lli:omputa gevoelig is voor
vt.rltiezîngtfTaud~ door timpc.lwcg
de computerchip teve~en.
~ toonde de groep ook nog

stl~.mmen zowel elektronisch als
handmatig na te tellen.. MlUr dan
moet er wel een stemcomputer 'lijn
die lOOpro«nt ~ilig is.

VooJ: de~p Wij Vertrou
wen Stemcomputers Niet: (WVSN),
die sinds vorigjaar strijd voert tegen
de slemcomputer, is hetrappon van
de commissie grote winst. Ot stem-
compuier komt nu namelijk voorlo
pig op cenrijspoor. Althans: totdate:r
een onfeilbare computer voor~n-

Critici van de
stemcomputer
hebben gewonnen

lijdens het Oranje fOnds Ontmoeting5Weettend op 29 en 30
september houden organisaties bij u in de buurt Open Huis.
K~l: voor alle·actiVIteiten op www.ontmoetlngswee1cend.n1.

Elkaar ontmoeten

laat Nederland van zijn beste kan~~~~ ,.
OTanjeF~

De~rden tegen dt stt"ftK.'Olll
puler kunnen het giU beffen na het
r.lppon van de commissie Konhats
Alles. Geen geprie:gd ~ met
knopjes. maar gewoon weer een
hokje inkleuren meteen po(}ood.

En, belangrijk voor de criticasters:
het wl'trOuWen kan~ terugke:
ren dater nietwonltgesjoemtJd met
je.slern. Niet alleen voot de mensen
die.computers perdefinitie w:introu
weil, maar ook voor de (ompute
raars <iiewtten Wllt,helglWOlg is van
cel) 'on~mircomputersystçém.

Met potlood en. ~t~inbiljtt wordtl)
de vèrkietmgên 'geheim, vrij, beo
trollwNar. voo'!" iOOcl'ten tQegank:e:
lijk. praktisch uirvoerbaitr en trans
parant', tóals dat ooit bedOeld was.

De commiS'ie Korthals Alles lte.1t
IrOOr lbt er een stemcornputu kQfnt
waarbij de.uilsla,g wordt opgffia,geD
bi kan worden geprint. Oln zijl)~-

in nuan·. ugt de woonh-oerder
JllD Ne4lp...Ht! rappOl1 gaal niel
om onze m~bjPt'l,want de COJn<o
mbsleh~oo!/, niet ge:spl:Q1ce:n.I~

l«1efl hebbénODt;e macbine.Ak1
uitgeprobN!m. f,!ll$wijgUn ergt-:
lI'QOD V3Jlllit dat de ÇQmmlssie pIU
tlpparaJlt ni~1 \Ie9O~Jl."

kunnen uitbrengen. lIQelt de: (OID

miss~ nifl.. Op die. IlliJlier W l)Îet:
voldoende worden w:rzdc.trd dat
menSC:l) in vnjlw:id neromen.

VOor ~n):ek grotpen mensen zou
een UilWnd~ngmoet worden ge
mulu op de ~I dat iedel'\!: lóezt'r
nlldr ten stemlokaal moet komen.
Ab ........n h.andicap het iemand onm~
gt'\jJk maakt de;~naaJ"'h~ ~t.e.m

lokaal te makm. mag 4ie per le1c
foonslemmen.
Kie~crs jn h-:t buitenlan<:l UlOgcQ.

vla inlernt,t orpeTp()st swrnmen. De
êornmissic laat blei' )lel argIJrnel)t
~wa<lrder wegel' dat tllenkQ. iJl ~ta.ot
moelen wordt'n-gesteld aan verkie
ZiJlg<'l\m~ re dQf::n..

Ook wu I~ndelijk moet worden in
gl:voerd dat lQezers iD een sleo1\o
wl Oàar ktuU mogen 5wmmen.
Wel moel4e stempasdaq t!ett'rwnr
d~ bt>schennd teg(J) namaak en
v~lstog.f.nook l'indt decoml)lis
'.ie da.lK"det'f':k.~7.,erzich moet It:giti
JlW' W~ bij volmacht stemt, 7.OU
~UQ een ~tnoeWt tone'n
VilU hel iegitimaûebewt;is van Ikv
nedk(J(>voImaclll verlttJtt.

men. ..l>en st.tmcomputer die de
uitslag~st hetopslun in <k>«>m-'
puttrook k;lIl uitprinlen.be:staat..
(lil' hebben wij latneUjk a.l. 7..(1 ka,n
a,ll"'$ h;\.ndmaû;;: en ell.'Jnronis<Pr
WO~Clt gechecltt We hcl;lbt;n c1aap.
mee al gl"~petiml.'lltet.r<r:tij.~ns
d(', l'rooIlnciate Stall:~d<i~In&elt

daarom voor dal steml'Ilen weet" op
papierworden uil3tbracht.ln de toe
komSt WIJ de 1óeU( eenJ op eeR.
ekkrronisc-h .apparaat njn ketac.
JDOnen~n- Dit' wordt daarna
afgedrukt op~ fonnulier.; 4ar ~
kiezer ort als vrotgl!t' in t'U) stetnl>u$
deponeert.

De litembiljeuen wordè:n na het
sluilen van stt'mlokalen doQ1: tclma
chil'lC$ geleld om de uit.slag zo snel
~J1jk l~ kUI\DCn pre~l\ttom·

Maar in geval von W)Qd.~ het"Ji)Qge
Ujk 01Jl destemrucn metde;h;lnd te
tellen,. Nu is c;wtrOl~op&j\llstb:eld
van 4e ga~Van "~1ke.n bij ~e vedtie
zingen lastlgc:r. d.9Qrdatdcg~s
niet op papiersta."\Il maar in ('('p las
tig Ie. ontsleute1cn ele~h ge
.beugtn.
~en$ ~ commiulc moel bet

stemmen bJijVfn gebeuren ill speda
le stemlokalen. Al.let'n <iaat is te
WOUlrborgcn dal f)1CQscn in vrijbeid
~ in hef geheim ;UI) ,stem iuJWen
uitbrengen.

Voor bel ovtnchakele:n op
%ins:l'n via inlernet. :todat meme:n
vJJ)t!it huis of kantoor" bun strm

De onbetrouwbaar gebleken stemcomputer
kan de kast in, het vertrouwde rode potlood
keert voorlopig terug in het stemhokje.

N.edctllmd keert bij verkiezi.ll
voor~ {('nlg n.w het rode pot.
lood. Staatssecretaris 8jjlevcld (CPA)
van binnenlandse .taken hQv<!l er re
~huing J1W~ dal (Je lQe~n in jl,lJ)i
,;1009 Weerl)Udcrwet~ een bol(~rood
zullen JsJeurtn llcbte.r.~~ll1Q.ndidaat

voor hel I!urvl~pancllle,nt.
'~staats~reQri$ui dat ~te:l'én

jn oell ,Haag bij tk prewnt:ttie. van
een adviesoverdegal'lg van7.."lken bij
vf'r1cil'zjngtD. Bi; de: laalSte verkie
zinge;n voor de fwet<le Kamer ".;IS
veel kritio:-k op dedeugl1elijkhèidVoln
de stemeomrultrs. Niet a\1«n ~QlJ

den dlf' kUnnen yt()t'den ·afgeluis
lenf oo1c zijn de resultaten niet oj!
pa!?'k'r re controleren.

&n commissie ondf'r ~ing vaD
oud-mllÛ$tcr Korth..l1$ A1tes plfil er

Leverancier stemcomputen voelt zich niet aangesproken

In 2009 gaan we
weergewoon
hokjes kleuren




