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Brief zending stukken Groenendaal 

Geachte heren Gonggrijp en Wels, 

In aansluiting op de beslissing op uw verzoek van 12 maart 2007 zend ik u hierbij 

de stukken waarvan de verzending is aangehouden om de heer Groenendaal in 
de gelegenheid te stellen rechtsmiddelen in te stellen. 

De heer Groenendaal heeft van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. 

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN
 
KONINKRIJKSRELATIES,
 
voor deze,
 
de dir ur generaal, 

Mr. A.RA van den Ham 
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Gluiras, 25 oktober 2006 

Geachte heer 

Alweer geruime tijd geleden kwamen wij te spreken over de continuiteit van onze 
dienstverlening bij de automatisering van het verkiezingsproces, onder meer op grond 
van desbetreffende brieven van de Kiesraad. (Zie ook het artikel in Burgerzaken en 
Recht). 

Wij vertolkten toen als onze eigen opvatting, ingegeven en gaandeweg versterkt door 
decennialange ervaring in binnen- en buitenland : 
* Organisatie en equipage van verkiezingen is een onvervreemdbare 

overheidstaak. 
* Het volstaat niet alleen de formele verantwoordelijkheid te leggen bij de 

overheid, maar ook de feitelijke beheerstaak zou niet uit handen moeten 
worden gegeven. 

* Het inschakelen van de markt moet niet leiden tot het overlaten aan de markt. 
* De markt in Nederland is te klein voor meerdere leveranciers, waardoor geen 

goede marktwerking kan bestaan. 
Conclusie: Eigendom en beheer van ons softwarepakket moet in handen komen van
 
een niet-commerciele bovengemeentelijke (overheids-)instantie.
 
(Voor samenstelling van dit pakket zie bijvoegsel).
 

Als gevolg van dit gesprek besloot u tot het starten van een project, maar sedertdien
 
hebben wij niets meer vernomen.
 

De onverkwikkelijke gebeurtenissen van de laatste maanden rond de stemmachines,
 
waarbij ook ons belang als exclusieve distributeur in het geding is, hebben bovenstaand
 
onderwerp wat ons betreft in een stroomversnelling gebracht.
 

Wij moeten er met klem op aandringen dat nog voor de aanstaande kamerverkiezingen
 
er een principe-uitspraak komt over de toekomstige beheersvorm.
 
Voor de statenverkiezingen van volgend jaar zou dan een volledige afwikkeling
 
moeten zijn gerealiseerd.
 

Gaarne uw snelle reactie,
 

Met vriendelijke groet,
 

Jan Groenendaal
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Van: 
Verzonden: woensdag 8 november 2006 10:03 
Aan: 'jan groen~ndaal' 

CC: • "',I 

Onderwerp: RE: Overdracht integraal stemsysteel n 

Geachte heer Groenendaal, 

Uw mail van 27 oktober, waarbi.j u uw brief van 25 oktober stuurde, is helaas even 
blijven liggen, omdat we erg druk waren met de vraagstukken rond de stemmachines. Op 
papier is uw brief overigens tot dusver hier niet binnengekomen. De drukte rond de 
stemmachines houdt overigens, zoals u weet nog wel even aan. 

Ik herinner mij het gesprek dat wij voerden over de continuïteit van uw 
dienstverlening bij de automatisering van het kiesproces heel goed. Uw signaal paste, 
zoals wij toen ook hebben aangegeven, in het door ons ingezette traject van een 
fundamentele heroverweging van de organisatie van ons verkiezingsproces, waarin bv ook 
de taak en positie van de Kiesraad aan de orde zou moeten komen. 

Inmiddels zijn we door de feiten ingehaald, zou je kunnen zeggen. Minister Nicolaï 
heeft besloten en aan de Tweede Kamer meegedeeld, dat een breed samengestelde 
commissie zal worden ingesteld die zal adviseren over de organisatie van ons 
verkiezingsproces. De automatisering van het verkiezingsproces vormt daarvan een 
belangrijk onderdeel. Ik zal ervoor zorgen dat u op de hoogte wordt gehouden van de 
ontwikkelingen op dit punt. 

Met vriendelijke groet, 

-----Oorspronkelijk bericht--
Van: jan groenendaal . 
V.lrzonden: vrijdag 27 oktober 2006 13: 27 

Onderwerp: Overdracht integraal stemsysteem 

Geachte 

Hierbij spoedshalve de inhoud van een brief die per post zal volgen. 

met vriendelijke groeten 
Jan Groenendaal 
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