
Stemmen moet
weer met het
rode potlood

Staatssecretaris Bijleveld:

Door een onzer redacteuren

Den Haag, 27 sept. Alle Nederlanders moeten bij de eerst-
volgende verkiezingen weer met het rode potlood en papie-
ren biljetten gaan stemmen. Dat zei staatssecretaris Bijle-
veld (Binnenlandse Zaken, CDA) vandaag.

De stemmachines die 90 procent
van de Nederlandse gemeenten nu
gebruiken, zijn niet zodanig te be-
veiligen dat de verkiezingsuitslag
betrouwbaar is.

Het verkiezingsproces moet op-
nieuw ingericht worden. Maar die
vernieuwing komt in ieder geval te
laat voor de verkiezingen voor het
Europees Parlement in 2009, en al-
le mogelijke verkiezingen daar-
voor (zoals bijvoorbeeld bij ge-
meentefusies, of na een eventuele
val van het kabinet).

Vorig jaar ontstond ophef over
de fraudegevoeligheid van stem-
machines van fabrikant Nedap, die
op dat moment bijna alle stemma-
chines in Nederland leverde. De
stichting Wijvertrouwenstem-
computersniet.nl toonde aan dat
deze machines makkelijk te kra-
ken waren, en dat uitgebrachte
stemmen konden worden ‘afge-
luisterd’. Er kwamen onderzoeken
naar het verleden en naar de toe-
komst van het verkiezingsproces.

Vandaag presenteerde de com-
missie-Korthals Altes zijn voor-
stellen voor de toekomst. De com-
missie adviseert om alleen nog pa-
pieren stembiljetten te gebruiken.

Het invullen en tellen van deze pa-
pieren biljetten zou wel met be-
hulp van computers moeten ge-
beuren. Een ‘stemprinter’ – vol-
gens Korthals Altes te zien als een
„hightech rood potlood” – print
een stembiljet uit met de keus van
de kiezer. De kiezer stopt dit biljet
in een stembus. Na sluiting van
het stemlokaal worden alle stem-
biljetten geteld met een elektroni-
sche ‘stemmenteller’. Het zou zo’n
61 miljoen euro kosten om deze
manier van stemmen in heel Ne-
derland in te voeren, zo schat de
commissie.

Staatssecretaris Bijleveld zei bij
de presentatie dat ze de voorstel-
len van de commissie positief be-
oordeelt. Het kabinet komt over
enige tijd met een formeel stand-
punt over deze vernieuwing.

Uit het onderzoek van de com-
missie-Hermans naar het verleden
bleek dat het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken zich veertig jaar
lang niet om het toenemende ge-
bruik van stemmachines had be-
kommerd, en door gebrek aan
kennis en interesse het heft volle-
dig uit handen had gegeven aan
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