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Onderwerp 

Programmatuur berekening uitslag verkiezing en 

zetelverdeling 

In reactie op uw brief van 16 oktober ji. inzake de programmatuur voor de 

berekening van de uitslag van de verkiezing en de zetelverdeling berichten wij u 

als volgt. 

In uw brief vraagt u aandacht voor het waarborgen van de objectieve 

betrouwbaarheid van de programmatuur die gebruikt wordt voor het berekenen 

van de uitslag van de verkiezingen. Dit onderwerp geniet al enige tijd de 
aandacht van de Kiesraad. Ook in het overleg dat wij met u hadden op 18 

oktober jongstleden, is het aan de orde geweest. De Kiesraad is met u van 

mening dat het wenselijk is deze waarborgen beter te verankeren. 

De Kiesraad meent dat het hiervoor noodzakelijk is om wettelijk een aantal 

basisvereisten voor deze programmatuur vast te leggen. Eén van de 

belangrijkste eisen moet in de ogen van de Kiesraad zijn dat de nieuwe 

programmatuur open souree is. Het gebruik van open souree programmatuur 

verhoogt immers de transparantie en controleerbaarheid van dit gedeelte van het 
verkiezingsproces. 

Daarnaast betreft het hier programmatuur die door een keten van actoren, zoals 

politieke partijen, gemeenten en hoofdstembureaus wordt gebruikt Om de 

continuïteit van het proces van de berekening van de uitslag te kunnen 

waarborgen is het wenselijk dat wettelijk voorgeschreven wordt dat de hiervoor 

benodigde programmatuur door de Kiesraad aan de overige actoren ter 

beschikking wordt gesteld en voor de uitvoering van kieswettelijke taken dient te 

worden gebruikt. 

De Kiesraad wil er in dit verband tevens op wijzen dat de programmatuur meer 

functlonaliteiten zou moeten hebben dan louter die van uitslagberekening. In 

overleg met uw ministerie en met de overige gebruikers zou de Kiesraad willen 

bezien welke functionaliteiten in de programmatuur moeten worden opgenomen. 
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Onderdeel 

Over de rol van de Kiesraad in het ontwikkeltraject zijn reeds beginselafspraken Kiesraad 

gemaakt tussen zijn voorzitter en de secretaris-generaal van uw ministerie. Blad 
Hierbij is afgesproken dat de Kiesraad in het traject van het opstellen van eisen 2van2 

en het aanbesteden en ontwikkelen van nieuwe programmatuur een regieml 

krijgt. De Kiesraad is voornemens in het ontwikkeltraject vertegenwoordigers van 
andere instanties die nu gebruik maken van de bestaande programmatuur, zoals 

gemeenten, te betrekken. De Kiesraad maakt tevens graag gebruik van uw 

aanbod van deskundigheid vanuit het departement in het op te zetten 

ontwikkeltraject. In dit kader doet de Kiesraad in ieder geval graag een beroep op 

de directie ICT en het Inkoop- en Aanbestedingscentrum, zoals ook bij eerdere 

inkoop van ICT-diensten en -producten is gebeurd. Ook voert de Kiesraad graag 

overleg met uw ministerie over enkele juridische aspecten die samenhangen met 

dit op te zetten ontwikkeltraject. 

De Kiesraad vraagt aandacht voor het feit dat er binnen zijn budget op dit 

moment geen middelen zijn opgenomen voor de ontwikkeling, het onderhoud en 

de ondersteuning van deze programmatuur. In de claim voor de structurele 

financiering van de Kiesraad voor de jaren 2008 e.v. die samen met uw ministerie 

wordt voorbereid, is om deze reden een kostenpost PM opgenomen die 

betrekking heeft op dit ontwikkeltraject. De Kiesraad stelt voor om, zodra er meer 
zicht is op de hoogte van de kosten, in onderling overleg met uw ministerie te 

bezien op welke wijze deze middelen ter beschikking worden gesteld. 

Gelet op uw wens, die door de Kiesraad gedeeld wordt, om snel tot een sluitend 

antwoord te komen met betrekking lot dit onderwerp, hoopt de Kiesraad dat de 

benodigde stappen op korte termijn in onderling overleg verder kunnen worden 

uitgewerkt. Een eerste afspraak voor een ambtelijk overleg is inmiddels gemaakt. 
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