
Uitslag stemming 
per computer is 
oncontroleerbaar 

L.., 
Door onze redacteur 
KEES VERSTEEGH 
DEN HAAG, 13 MEI. Er bestaat 
geen zekerheid over de vraag of de 
uitslag van de Kamerverkiezingen 
zoals de Kiesraad die begin van de- 
ze week heeft vastgesteld, daad- ' werkelijk de goede uitslag is. Ach- 
teraf is niet na te gaan of &n of 
meer van de stenfÃ¹xnputer waar- 
mee 80 procent van de stemmen 
wordt geteld, een fout hebben ge- 
maakt bij het registeren van de 
stem van de kiezer. 

Dat bevestigt nar. L. Pronk, ad- 
junct-secretaris van de Kiesraad, 
verantwoordelijk voor de proce- 
dure rond de verkiezingen. Het 
CDA heeft gisteren en vandaag bij 
de Kiesraad onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden voor een 
hertelling van de stemmen. Het 
wilde absolute zekerheid hebben 
over de juistheid van de conclusie 
van de Kiesraad dat de partij afge- 
lopen woensdag met 35 stemmen 
verschil een Tweede-Kamerzetel 
verloor aan de WD. 

Vandaag kreeg departij te horen 
dat, zelfs als ze zo'n hertelling zou 
willen, een dergelijke controle niet 
mogelijk is, omdat fouten in de 

ters niet te achterhalen 
zijn. Ab bte controle achteraf is 
alleen mogelijk bij de op papier uit- 
gebrachte stemmen. Twintig pro- 

cent van de kiezers bracht vorige 
week de stem nog op het traditio- 
nele stemformulier uit. 

Pronk zegt dat in de stemcom- 
puters weliswaar veel technische 
voorzieningen zijn ingebouwd om 
de kans op fouten zo klein moge- 
lijk te maken. Maar helemaal uit te 
sluiten is dat nooit, zegt ze. ,,Op 
het individuele niveau van de he- 
zer is geen controle op fouten mo- 
gelijk, zoals bij het stembiljet", al- 
dus Pronk. 

Het CDA heeft stomverbaasd 
op de bevindingen gereageerd. 
,,We willen hier zeker nog een keer 
met de Kiesraad over praten, want 
bij zulke minieme verschillen moet 
betere controle mogelijk zijn", 
zegt de woordvoerder van de par- 
tij. Tweede Kamerlid Van der 
Hoeven gaat vragen stellen aan de 
minister van Binnenlandse zaken 
omer voor te zorgen dat ,,de soft- 
ware van de stemcomputers dus- 
danig op orde is dat volgend jaar, 
als we zowel Europese als Provin- 
ciale Statenverkiezingen hebben, 
de Kieswet goed kan worden uit- 
gevoerd." 

Overigens was het CDA niet de 
enige partij die de afgelopen dagen 
de mogelijkheid van een hertelling 
van de stemmen heeft geopperd. 
Het AOV en de CD deden ook al 
suggesties in deze richting. 


