
ANWB-enquête niet democratisch

A ls een ledenraadpleging van
de ANWB uitwijst dat „mil-

joenen automobilisten” tegen ki-
lometerheffing zijn, weegt minis-
ter Eurlings dat mee in zijn besluit
hierover. Parlementariërs waren er
als de kippen bij om aan te geven
dat de beslissing toch echt door de
minister genomen wordt, niet
door de ANWB. Ook zou de ver-
antwoording over die beslissing in

het parlement plaats moeten vin-
den, niet op internet.

Maar stel dat de minister zich
wel laat beïnvloeden door de le-
denraadpleging. Door zijn belofte
de uitkomst serieus te nemen
komt deze poll op één lijn te staan
met een elektronisch referendum.
Technisch gezien zitten daar zo-
veel haken en ogen aan dat Neder-
land onlangs de stemcomputer
heeft afgeschaft. Laten we daarom
de ANWB-raadpleging eens leg-
gen naast de eisen aan een demo-
cratische stemprocedure.
· De enquête mist de integriteit
die bij verkiezingen nagestreefd
wordt. Iedereen met toegang tot
internet kan de enquête invullen,
dus niet alleen ANWB-leden. Je

hoeft alleen een Nederlandse post-
code en huisnummer op te geven.
Nadat de enquête opgestuurd is,
kun je rustig opnieuw beginnen,
met dezelfde of andere adresgege-
vens. De enquêteformulieren wor-
den ook niet versleuteld en kun-
nen onderschept en gewijzigd
worden. Dat is niet denkbeeldig:
de consequenties van kilometer-
heffing zijn enorm, en dus de be-
langen bij deze enquête.
· De vertrouwelijkheid is niet ge-
waarborgd. De ANWB kan de
postcodes koppelen aan haar le-
denbestand. De ANWB weet dan
precies wie voor en wie tegen de ki-
lometerheffing is, wat voor allerlei
doeleinden nuttig kan zijn.
· De toegankelijkheid van de

stemprocedure is ernstig belem-
merd doordat alleen mensen met
internet toegang hebben. Ook zijn
er geen harde garanties voor de
toegankelijkheid van de ANWB-
internetsite voor de enquête.
· Niemand heeft een garantie af-
gegeven over de betrouwbaarheid
van de procedure. Niemand weet
of de uitkomsten door de compu-
ter goed worden berekend en of de
ANWB de resultaten manipuleert.

Kortom, de minister zou nooit
een enquête als deze als volksraad-
pleging mogen inzetten.
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Terwijl de stemcomputers
zijn afgeschaft laat minister
Eurlings zich nu toch door
een internetpoll adviseren,
stelt André van Cleeff c.s.
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