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Rotterdam, 9 juni. Bergen bil-
jetten in duizenden kliko’s: er
wordt vandaag weer met het rode
potlood gestemd en alle stemmen
moeten vanavond met de hand
worden geteld. Om alles zo snel en
zo zorgvuldig mogelijk te laten
verlopen, heeft het ministerie van
Binnenlandse Zaken een instruc-
tievideo gemaakt voor de mede-
werkers van de stembureau’s.

Maar is de in dit filmpje aanbe-
volen werkwijze wel de beste? We-
tenschappers van de Technische
Universiteit Eindhoven (TUE) en
medewerkers van een landelijk Ar-
bodienst vinden van niet. Jan
Fransoo, hoogleraar operations
management en logistics aan de
TUE, zet bijvoorbeeld vraagtekens
bij de aangeraden wijze van tellen.

In de video storten medewer-
kers na afloop van de stemming de
inhoud van een grote kliko met
biljetten uit over de vloer en tellen
het totaal aantal stemmen. Daarna
wordt per kieslijst gesorteerd.
Weer later worden de voorkeurs-
stemmen geteld. Telkens worden
de aantallen opgeteld en vergele-
ken met het totaal aantal uitge-
brachte stemmen.

Fransoo denkt dat dit op een
meer betrouwbare manier kan ge-
beuren. „Als je een bedrijf zou in-
huren om te tellen, dan zou dat
een telmachine gebruiken. Dat is
sneller én zorgvuldiger. Als ik zie
dat de medewerkers in het filmpje
met een nat vingertopje de hoekjes
van een stapel biljetten tellen, dan
heb ik grote twijfels bij de be-
trouwbaarheid”. In de wetenschap
is het ook gebruikelijk dat enquê-
teformulieren door een machine
worden geteld , zegt hij.

„Als er tóch handmatig moet
worden geteld, valt er nog steeds
wel wat te verbeteren aan het lo-
gistieke proces om het aantal fout
getelde stemmen te reduceren”,
zegt Fransoo. „Het is bekend dat
mensen onbewust fouten maken
bij het tellen. Daarom is het
vreemd dat in de instructie elke
telling slechts één keer wordt uit-
gevoerd.”

Fransoo stelt dat de kans op fou-
ten kleiner wordt, als meer men-
sen tellen of als dezelfde persoon
meerdere keren telt. „Dat leidt
vanzelfsprekend tot een trager
proces, maar de zorgvuldigheid
lijkt me belangrijker”. Als je de
mogelijke telfouten van meer dan
tienduizend stembureaus optelt,
kan dat zomaar tot essentiële ze-

telverschuivingen leiden, zegt de
wetenschapper. „Daarbij vind ik
het erg vreemd dat er geknield op
de grond wordt gewerkt”.

Ook de landelijke Arbodienst
Arbo Unie is daar niet over te spre-
ken. „Dit is niet de beste manier
om dit werk te verrichten”, zegt
een woordvoerder. „Ons advies
zou zijn om de stapels uit te sorte-
ren op hoge tafels. Het zitten op de
knieën of werken op de grond
moet, als het kan, worden verme-
den”. In een reactie zegt een
woordvoerder van het ministerie
van Binnenlandse Zaken dat het
elk stembureau vrijstaat te werken
zoals ze willen, maar dat de ruimte
in veel stemlokalen het plaatsen
van hoge tafels niet toelaat.

Berry Schoenmakers, universi-
tair hoofddocent coderingstheorie
en cryptologie aan de TU Eindho-
ven – en verklaard voorstander en
kenner van de stemcomputer –
noemt de telwijze fraudegevoelig.
„Zo kun je tijdens het tellen als
stembureaumedewerker de stem-
men vrij eenvoudig ongeldig ma-
ken. Ik heb wel verhalen gehoord
dat mensen met een potloodje in
de mouw zaten te tellen. Als je
daarmee een streep op een biljet
zet is de stem ongeldig”. Schoen-
makers vraagt zich verder af wat er
gebeurt als er meer stembiljetten

zijn dan keizers. „Eigenlijk is dan
de hele stemming ongeldig. Stem-
kaarten zijn betrekkelijk eenvou-
dig na te maken en bij de kliko is
vaak weinig toezicht.” Hij noemt
het dan ook „s y m b o l i s ch ” dat we
onze stem nog altijd in een aange-
paste vuilnisbak gooien.

Twaalf medewerkers van de
OVSE zijn deze week in Nederland
om toe te zien op een ordelijk ver-
loop van de verkiezingen, vertelt
Johan Coert, lid van de permanen-
te vertegenwoordiging van het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken
bij de OVSE in Wenen. „Ze zijn en-
kele dagen voor de verkiezingen
aangekomen om ook zaken als het
medialandschap te bestuderen.
Vandaag zullen ze in stemlokalen
toezicht houden.”

De missie is relatief klein, bena-
drukt Coert. „De groep zal zich op-
houden in Den Haag. Er zijn lan-
den in het OVSE-gebied waar veel
meer waarnemers naartoe gaan,
maar we vinden het van belang om
in elk land van de OVSE het verkie-
zingsproces te bestuderen. Mor-
gen rond het middaguur brengen
ze hun rapport uit.”

›
Bekijk de instructievideo op
nrc.nl/binnenland

Biljetten tellen
op de knieën
voor de kliko
Vanavond worden de

stemmen met de hand

geteld. Hoe fraudegevoelig

is dat? „Ik heb gehoord dat

mensen met een potloodje

in de mouw zaten te tellen.”

‘Een telmachine is

zo r g v u l d i g e r ’

Hoogleraar Jan Fransoo
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