
S t e  mmpi - â€ i iait 
HENK TOLSMA . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . .. 
AMSTERDAM - Alle problemen die met auto- 
matisering gepaard gaan - gebrekkige orga- 
nisatie, gebrek aan deskundigheid, falende 
techniek - hebben zich ook voorgedaan tij- 
dens de gemeenteraadsverkiezingen vorige 
week woensdag. Overigens moet dat wel in 
verhouding worden gezien: in minder dan 
tien van de 352 gemeenten waren er proble- 
men met stemcomputers en stemmenverwer- 
long. 

In Amsterdam kon na sluiting van de 
stemlokalen het softwarepakket voor verwer- 
long van stemmen niet worden opgestart. 
Medewerkers van leverancier en producent 
Civility Amsterdam bleken op dat moment 
niet oproepbaar noch bereikbaar. Pas tegen 
twaalven waren de problemen in samenwer- 
hing tussen gemeente en leverancier opge- 
lost. De grootste gemeente van ons land 
stemt overigens nog volklig handmatig. 

In Den Haag hadden gemeenteambtena- 
ren, tegen het advies van leverancier Nedap, - h&-= *-3--= :-+ 
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de pc's voor centrale verwerking van alle 
stemmen in een netwerk verbonden. Dit 
maakt de gegevensuitwisseling langzamer 
dan bd autonome verbindingen tussen pc's 
en centrale computer, aldus Nedap. 

In Nijmegen lukte het uitprinten van de 
stembusuitslag niet. Dit is opgelost in telefo- 
nisch overleg tussen gemeente en Nedap- 
helpdesk. In enkele gemeenten kon de cen- 
trale computer geen stemmen tellen, omdat 
deze stadaad bezig was een automatische 
back-up van de werkmmdmh van de afge- 
lopen dag te maken. Ook in Groningen, Goes 
en Bunschoten haperde de automatische 
stemregistratie. 
Volgens Nedap is minder dan een half pro- 

cent van alle stemmachines uitgevallen. 
Meestal door bedieningsfouten, in enkele ge- 
vallen door falende techniek. De meeste be- 
dieningsfouten zijn gemaakt bij het plaatsen 
's morgens van het stemgeheugen (twee 64- 
pins Eepmms per atemmachhe} met @en 
en kandidaten. Nedap heeft zeventig procent 
van deze markt. ---.- r -.-s .̂wx'wtierw-*.-- . 
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