
SOU: 'Su cces in Amst erd am is heel belangrijk '

De markt voor stemsystemen in Nederland

De combin atie va n tw ee bedri jven Nedap en Groened aal, die het
product Int egraal Stern Systee m (lSS).de bekend e stemmach ine, op

de markt breng t, heeft.ru im go" van de huidig e 458 gemeenten tot
klant . Huib r uperu s, directeu r van SOU Uitgevers dat met NewVote

een concu rrerend concept 'l OOT verkiezingen aanbiedt, wind t er geen
doekjes om ; 'Nedap Gree ne ndaa l is in feite mono polist . Wij hebben

nu een zeer beperkt markta ande el'.
Van de 30 'SOU-gemeen ten ' bij de komen de verkiezingen, maken er

24 voor het eers t gebru ik van NewVote. Zes gem~nten gebruiken nog
het 'oude' SOU-concept de sle mP( . Zoals bekend ste mme n de ze kee r

13gemeenten met het rode potlood . "
Over dit de facto mon opolie sprak de oud-voorn tte r van de NW O,
Tony Nijen'kamp, toen ook nog lid van de Kiesraad, vorig Jaa r zijn
zorgen uit . .. Jan Groenenda.a.1ru geert dur gJilag op . Hij pleit ,

gezien de bijzondere markt , voor een steviger rol van de overheid.
Van de enige concunen t, SOU,hoe ft dat niet zo. Als het op 7 maart a.s.

met NewVote in Amsterdam en Eindhoven en die and ere gemeent en
goed gaat , ziet Cuperu s een mooie toek omst voor dit 'stra te gische'

SOU-produ ct weggelegd. Hij denkt dat zijn concun ent dan wel eens
last zou kunnen krijgen van de 'wet van de remm ende voorsprong '.

Oe feiten, meningen en argum ent en op een rij.
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Tony Nijenkamp maak te zich zorgen over 'de
kwetsb aarhei d van ons kiesstelsel in techni sch
uitvoerbare zin'. Volgens hem zijn de Nederlan dse
gemeenten in overgrote mee rderheid heel erg
afhankelijk van stemmachines van Nedap /Groe
nen daal 'Die doen het goed. Niets ten nadele '.
Maar met het oog op conti nuï tei t vindt hij het niet
erg dat er met SDU nu een tw eede leverancier op
de marlct is .Eigenlijk vin dt Nijenkamp dat er voor
het stemproces in Nederlan d 'een soort Logisch
Ontwerp moet komen dan kan de marlct onder
auspiciën van het mini sterie van BlK of de minis
te r voor Bestuurlijke Vernieuwing verder gewoon
aan de gang'.

Hoewel Jan Groenendaal het in grote lijnen met
Nijenkamp eens is,wil hij toch 'in het land gezaai 
de ongerustheid' wegnemen, Voor de eerstko 
mende verjdennge n hoeven gemeente n zich geen
zorgen te make n, Hij gee ft aan dat de meeste
gemee nte n op vrijwilli ge basis voor de ste mma
chines een 'geen zorgen cont ract ' met Nedap heb
ben afgesloten , Dat is een tienjarig onderhouds 
contract, inclusief in spectiebeurten. 'En verde r
staat in de goedkeuringseisen van het Rijk dat de
fabriek een twintigjarige levensduu r moet garan 
deren '.Althans dat stond volgens Jan Groenendaal
in de oorspronkelijk eisen, 'maar onder invloed
van de concurre ntie is er later wat er bij de wijn
gedaan '. Matth ijs SChippers van Nedap benadrukt
dat stemmachines tot de key business van Nedap

behore n. 'Op dit terrein hebben we in dertig jaar
niet VOOrniet s veel kenni s opgebou wd ; van de
allereerste mechanische tot de huidige generati e
elektronische machines '.

Jan GroenendaaJ geeft op de softwa re 'gee n tien 
jarige garantie. Iedere gemeent e die de rekening
betaalt , krijgt een update, bij iedere verkiezing
opnieuw '. Hij weet hoe belangri jk continuït eit is :

'we maken wel eens het grapje dat we , net als
de koninklijke famili e vroeger, met verschillende
vliegtui gen naar Ierland of zo gaa n, Apart e auto's.
We hoeven het overigens ook niet te dramatiseren :
als ik nu met pensioen ga,kunnen die ande re twee
het ook nog alleen af. Bij de laat ste verkiezingen
was ik niet eens in het lan d.'
Ook als binnenkort het kabin et zou vallen en er
kort na de zomer alweer verkiezinge n zouden zijn ,
'is er niets aan de hand. Dan zorgen we absoluut
dat er weer met de machin es van Nedap gestemd
Iran worden '. Maar toch, met het voort schrijden
van de tijd ontstaat er een probleem. 'Dat zeg ik
al heel lang '. Daarom vindt Jan Groenendaal 'dat
je het levere n en beheren van een verkiezingen
systee m niet aan de ma rkt moet overlaten '. Want
het is een bijzondere markt.

' G EEN DROOGBROODTE VERDIENEN'

Eigenlijlr vindt Jan Groenendaal dat 'achteraf
gezien, Nederland bete r voor het Ierse mode l had
lrunnen lriezen: het minis terie maalct een selectie
uit de syste men die in aanmer king komen, ver
heft die tot norm en dan is het aan de gemeente
om daar al dan niet gebruik van te maken . Nog
beter zou het zijn als een systeem bin dend wordt
opgelegd ',
Een opmerkeli jk pleidooi van iemand die op die
ma rIrt feitelij k monopolist is, De argume nte n
zoelctJan Groenendaa l in de hele specifieke eige n
schappen van deze m arlct, de afha nkelijkhei d van
enkele personen (en daarm ee de kwetsbaarheid
en de zorg om continuïteit ) alsmede de volgens
hem geringe verdiensten.
Groenendaal stellig ; 'Men laat het nu aan de
ma rlct, liefst aan mee rder e leverancie rs, Maar er is
geen markt! Er is gee n droog brood in te verdienen
in een landje als Nederland ' Dat SDU daar ande rs
over denkt , verbaa st hem : 'Als we beiden van het
begin af aan een fifty -fifty -marlrtaandeel hadden
gehad. hadden we het geen van tweeën overleefd.
Met ons huidige marlrtaandeellrunnen we het net
financieel redden . We weten daarom ook zeker dat
een and ere leverancier dat dus niet kan '.
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Ned~p Groene ndu l is ee n h~ndelsme,k . J~n G'oenend~~l

brengt s~men met Anne Hoefl~..k en lOInJ..nson ~l ~i nds 1989

~,kieringssoftw~ re op de m~,kt . 'Voo, Wf! in '99' met Ned~p

gingen s~menwe,ken h~dden we ~1350 softwuekl~nten'.

Het be\lTSgenot« rde Ned~p bo\lwt de stemm~<hines. E. zijn

er roim : 0.000 gebou wd. Ou rv..n st~~n er nu rond 8.000 in

Nederl..nd 1000 in le ,l~nd, ....im :. 500 in (}uitsl~nd en rond

:.500 in fr~nkrijk. In die f~briek werken in dro kke t ijd en zo'n

40 mensen ~an de 'lOting 'Yl"leml. Ned~p probeert ook in de

vsvoet ....n de grond te krijgen . O~t lijkt te l\lkken. ln f\l rop"

wordt s..mengewerkt met Groenendui . J~n Groenedul daar·

over: 'hbri ek maakt de m .., hines, wij verkopen ze en leveren

de begeleiding en k«r op k« r de softw..re'.

Jan Groenendaa l denkt dat het bij de concurrent
'een schip van bijleg' moet zijn.
Cup erus lacht dat weg: 'natuurlijk is er geld te
verdienen. Alsbedrijf doe je zoiets alleen maar als
je denkt dat het een gezonde business is. Anders
heeft het geen zin, want dan houd je het niet vol.
We hebbe n teveel te verliezen als concern met
deze activiteit als we er ook niet echt in zouden
geloven. Het moet bedrijfseconomi sch haalbaar
zijn en de activiteit moet passen in de strategie die
we als bedrijf voorstaan '. ' CUPEl US' ' IMT! CH H U FT E( N

GOlDE N.u.M OP HU G(B IED

Huib Cuperos van SOUUitgevers denkt daa r wat
anders over. 'Binnen SOUis de laatste jaren goed
gekeken naar de ontwikk elingen op de verkie
zingsmarkt'. Hij geeft aan dat SOU de dienstver
lening op het terrein van verkiezingen wel altijd
is blijven doen , 'maar we hadden moei te een goed
antw oord te vinden op de concurrent ie'. Hij geeft
toe dat SOUde afgelopen jaren 'wat min der aan 
dacht ' aan de stemsystemen heeft besteed.
Cuperus verte lt dat SDU'tw ee, drie jaa r geleden '
opnieuw is gaan nadenken over 'onze positie en
strategie en ons bestaans recht op de verkieetngs
markt op de lange termijn. Daarbij was het vooral
belangrijk om met een systeem te komen dat
flexibeler is dan bestaa nde system en en dat meer
dere verkiezingen tege lijk kan ondersteunen. Als
concept was die stemPC wel aard ig, maar qua
infra structu ur was het moeilijk te hanteren . Je
zag dat gemeenten daar mee worstelden . Al die
kabels, PC's die kwetsbaar zijn . De software is
altijd wel enthou siast ontvang en, dat bleek ook uit
onderzoe k. Ook bejaarden konden goed met dat
gefaseerd stemmen omgaan .Qua apparaat was de
stemPCminder gelukkig. Dat was niet handig ,dat
kregen we ook teru g van gemeente n. We moesten
dus een slimmer apparaat gaan ontw ikkelen '.Dat
heeft SOUsamen gedaan met Imtech.·

'S TRATEGISCH PRODUCT'

SOU heeft onde rkend dat er méér van belang
is dan een goeduitziend appa raat en goed wer 
kende verkiezingssoftware. 'Je krijgt ook te maken
met allerlei bedrijfseconomische overweginge n
bij gemeenten. Het gaat da n over afschrijvin 
gen, opslag, en allerlei logistieke ellende. Daarom
bieden we nu een dienstverleningsconcept aan
waarbij je de regie over de verkiezingen wel bij de
gemeen te laat, maar waarbij wij alle rompslomp
in het regelwerk en configureren, opslaan en het
operationeel houden van de systemen, voor reke
ning nemen' .
Cuperus benadrukt : 'Het is uitdrukkelijk een stra
tegisch product van SDU Uitgevers en het wordt
ook als zeer belan grijk door SOUNVgezien. Voor
SDU NV is dit één van haar belangr ijke activi
teiten in de dienstverlening naar de overheden .
Net zoals SDU ldentificat ion paspoorten , NIKs en
rijbewijzen maakt . Eén van onze pijlers is immers
informatie en dien sten verlenen aan overheden .
Daarom laten we dit niet los.We willen een totaa l
pakket aan onze overheidsgerelateerd e klanten
bieden . Alle eigendom srechten van het totaalcon
cept zijn overigen s uitdrukkeli jk van SOU:

RUIMTE VOORTWEECONCEPTENOP EEN NICHEMARKT?

Jan Groene ndaal gelooft niet dat een tweede par
tij op de markt succesvol kan zijn: 'Wij hebben
bedrijfsmatig kunnen overleven doordat we de
verkooprechten hadden van de Nedap-machine s.
Bij het verzadigen en zelfs krimpen van de markt
valt die inkomstenb ron weg en alleen het beheer
en het aanpasse n van de software voor de ver
kiezingen levert niet genoeg op. Ik kan onze zaak
daaro m ook niet verkopen . Als we in 20 04 niet in
Ierland voet aan de grond hadden gekregen , had 
den we de zaak moeten sluiten .Een mono poliepo
sitie betekent niet alleen maa r gouden bergen'.
Geduldig legt Groenendaal uit hoe het werkt op
deze nichema rkt en hoe zijn bedrijf met drie perso
nen (en uite raard de medewerkers van de leveran 
cier van de appa raten, Nedap) de markt bedienen.
Hij noemt daa rbij twee 'paradoxen' .
Om te beginnen is er 'een grote organisatie nodig
in oorlogs- of verkiezingstijd en kun je toe met
weinig mensen in vredestijd'. Dan de tweed e
'paradox'. 'De kans om ervaring op te doen met
verkiezingen is niet zo groot. Eén dag en dan ben
je weer een jaar verder'.
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De kracht van de combinatie Nedap/Groenendaal
ligt daarom in een benader ing van deze markt die
uitgaat van een eenvoud ig concept en van zelf
werkzaamhe id, kenn is en inzet van ambtenaren
Burgereaken. Op verkiezingsdag staan wél 70 man
klaar. Dat waren eerst hooggeschoo lde monteurs
van Nedap, de hele productieploeg. Nu worden
ook HTS-studenten ingehuu rd, die in geval van
nood een apparaat nee rzetten . Software kan door
iedere medewe rker Burgerzaken worden ingele
zen. Op afgelegen pun ten zetten we op onze kos
ten bij voorbaat reserveapparatuur . Wij zijn nu 15
jaar bezig en we wete n uit ervaring hoe je het hele
land kunt bedienen met een minima le bezett ing.
Dat kan dus vanwege ons eenvoudig concept en
omdat de gemeenten het allemaal zelf kunn en.Bij
de concurrentie ligt dat precies omgekeer d'.

Huib Cuperus van so u Uitgevers: 'Wij hebben
bedacht dat we de gemeenten Juliservice moeten
bieden. Waarbij we in feite de risico's overne
men die gemeente n in de toekomst lopen, omdat
bijvoorbeeld de Kieswet verandert . We bieden
een diensten pakket inclusief een verzekering of
risicodekking tegen toekomstige ontwikkelingen ,
zowel buiten je eigen invloedsveld als binnen je
eigen organ isatie. Want die ene man die overal
verstand van heeft gaat ook een keer met FPU'.

'In vredestijd ' zijn er bij SOUnog geen tien men 
sen bezig met NewVote en 'in oorlogstijd', in de
aanloop naar en op verkiezingsdag , zijn dat er
veel meer. 'Dan moet je denken aa n een tot ruim
100 personen opgepompte organisatie onder regie
van SOU. Zij staan 7 maart klaar voor die rond
1500 stemsys temen van SOU. We h ebben dan een
hele organisatie ingericht om onze gemeenten
te ondersteunen. Centraal hier op kantoor doen
we het management van die dag. En decentraa l,
op locatie, staan servicemon teu rs met reserve
apparatuur e.d. paraat . Waar nodig maken we
voor logistieke zaken gebruik van andere partijen
waar we mee samenwer ken. Deels zijn dat, ook in
de aanloop naar verkiezingsdag, partijen binnen
onze eigen organisatie. Bijvoorbeeld onze IT-afde
lingen die voor infrast ructurele zaken kunnen
zorgen en voor de installatie van softwa re. Er zijn
ook dingen die we niet doen. We hebben bijvoor
beeld geen heel netwe rk van busjes die door het
land alles kun nen afleveren . Daar zoeken we dan
een geschikte partne r voor die on der onze regie
met auto 's rondr ijdt en de appa raten aflevert .
In Amsterdam en Eindhoven gaat het net even
ande rs, daar halen de voorzitters van de stem 
bureaus de appara ten op bij een centraal pun t.
Andere gemeenten laten ons de apparate n naar
het stembureau brengen .'

Kan SDU,even hypothet isch, als onverhoopt Nedap/
Groenedaal er mee zou stoppen, die k lantenbase
overnemen?
'Ja, dat zou kunnen. Ja, die markt voor 9000 tot
10.000 stemm achines kunnen we bedienen '.
Cuperus zegt het zonder met de ogen te knippe
ren.
Jan Groenendaal gelooft daa r helemaal niets van .
'Alswij monitoren wat de concurrentie tot dusver
doet op het gebied van begeleiding en service dan
haal t dat het op geen stukken na bij hoe wij het
georganisee rd hebben, met minima le mank racht
voor onze ruim 400 gemeente n'. Alser onverhoopt
een gat zou vallen , betwi jfelt hij of een andere
marktpart ij dat gat soepel zou kunnen opvullen .
Vandaar zijn pleidooi om de overheid op centraa l
niveau méér verantwoordeli jk te maken voor ook
de uitvoering. 'Nu staat het ministe rie van Bin
nenla ndse Zaken langs de zijlijn . En als het fout
gaat?
Verkiezingen zijn een van de onvervreemdba re
overheidstaken. In Nederlan d schrijft het ministe 
rie de wet en de uitvoering ligt bij de gemeente n.
Die zijn ieder voor zich verantwoordelijk, maar
ze zijn ook tegelijkertijd erg afhankelijk van de
instrumenten die wij en de concurrentie ze leve
ren.

NWB INBEELD?
Jan Groenendaal , wijs geworden door jaren erva
ring en door zijn inschatt ing van de markt, vindt
daarom dat 'de overheid zelf het heft in handen
moet nemen, verantwoo rdelijkheid moet gaan
dragen en een toezichtho udende rol dient te spe
len. Natuurlijk kunnen daarvoor markt partijen
worden ingehuurd. Het punt is dat je op dit cruci
ale terrein de markt wel kunt inschakelen, maar je
kunt het niet aan de markt overlaten' .

Aan wie moet je dan bij het woord overheid den
ken?BZK, BPi , Kiesraad, de NWB zelfs?
Jan Groenedaal laat ze allemaal de revue pas
seren: 'De VNGvalt af. Al in 1992 ben ik met de
VNG gaan praten . Die hebben nooit thuis gege
ven. Die wilden ook geen funct ioneel ontwerp
voor verkiezingssystemen. Ik vind dat er in een
land als Nederland één un iform systeem moet
zijn. Toen wij begonnen waren er wel 20, maar
niemand nam de veran twoordelijkheid om er een
test overheen te gooien. Echt, ik kan aantonen
dat er gemeentera den gekozen zijn op grond van
verkeerde uitslagbepaling. Was trouwens vroeger
met de hand ook zo. Niemand stak er een vinger
naar uit' .

'0 BURGERZAKEN • RECHT N R 2 FE8RUARI 2006 -Be JAARGANG



Huib Cupe ru s is sinds eind 200S directe ur van SOUUitgevers.

üaarvcc r al lid van het managementteam binnen SOUUitgevers

BV. Toen al betrokken bij en verant woordeli jk voor de verder e

ontwi kkeling van NewVote.

Over het Agentschap BPRzegt Groenendaal: 'Dat
heeft zich naar mijn mening met het project Kie 
zen op Afstand gediskwali ficeerd. Ja, dat mag je
quoten. De Kiesraad doet geen uitvoerende werk 
zaamheden'.
Dan blijft de NVVB over. Daar heeft Groenendaal
medio vorig jaar mee gesproken. Daarna is een
brief met uitgangspun ten, vraagpun ten en rand
voorwaarden door de NVVB naar Groenendaa l
gestuu rd, maar daar heeft hij verder nog geen
vervelg aan gegeven. Ook hij vraagt zich af of het
een kern taak voor de NVVBzou zijn. Maar er moet
wel iets gebeuren. Jan Groenendaal legt het uit,
voortbo rduren d op zijn ste lling dat er eigenlijk
geen fatsoen lijke boterham op deze nichemar kt
te verdiene n is en dat zodoende investeringen om
cont inuï teit te waarborgen, ontbr eken. 'Zoals de
zaken er nu voorstaan, kan ik als monopolist de
prijs nu niet met 200% verhogen , De NVVBkan
open kaart spelen: het kost zoveel per verkiezing,
we moeten de overname terugver dienen en een
opslag voor het bureau is redelijk, Het lijkt veel
dan misschien veel, maar per gemeente per ver
kiezing blijven het nog altijd peanuts ',

Het zal duidelijk zijn dat Jan Groenendaal weinig
vertrouwen heeft in het vermoge n van de concur 
rentie om een deel van de markt te houden of
te winnen , De ha rde feiten en de verdeling van
de markt lijken zijn opvatt ing te onde rsteu nen ,
De afgelopen ja ren zijn van de ruim 80 gemeen
ten die ooit van de concurrent ie stemsystemen
gebruikten er meer dan 50 naar Nedap/Groen en
daal overgestapt. 'Er kwamen wel wat nieuwe
gemeenten bij, maar ze waren blijkbaar niet zorg
zaam voor hun bestaan de klanten. Ze hebbe n per
saldo alleen maar klanten verloren en ze hebben
nog nooit een klant gescoord als wij in beeld
waren '.

Hij begrijpt dan ook niet waarom Tony Nijenkamp
he t toejuicht dat er een tweede marktpart ij is. 'Dat
er concurrentie is,ervaar ik niet als geruststelle nd.
Want als wij nu stoppen , is Nederlan d niet gered
met die twee de leveranci er. Het is eigenlijk heel
raa r om te denk en dat als je het aan de markt over
laat dat het zich dan wel vanzelf regelt. Helem aal
nie t. Want er is verder geen expertise op de mark t.
En echt ,geen een bedr ijf kan zich zo snel opblazen
om even op een dag het hele land, meer dan 400
geme enten, te bedienen. Om e kracht zit in de
ervaring en zelfwerkzaamheid van de honderde n
ambtenaren Verkiezingen in het land',
Dat er een tweede leverancier nu op de markt is
met een nieuw concept, houdt voor Groenendaal
geen continuïteitgarantie in. Hij ziet liever een
grotere rol voor de overheid. De Kiesraad begint
dat nu ook langzame rhan d in te zien en er lijkt
een afspraak in de maak tussen Groenendaal en
het ministerie. Laat vindt Jan Groenedaal: 'Ik heb
gehoo rd dat de Kiesraad aan minister Pechtold
een brief heeft gestuurd en hem heeft aangeraden
een s met mij te praten. Dan vert el ik dit verhaal.
Drie jaar geleden ben ik er al over begonnen. Toen
zei ieman d op het ministerie "0 mooi, dan kun nen
we die stemre's gaan doordrukken",'

HETBElANG VAN AM STERDAM

Tja, die stemre's ...Huib Cuperus heeft er al eerder
wat over gezegd. Hij begrijp t dat het voor gemeen 
ten die een paar jaar geleden zijn overgestapt op
de stemPC het nu 'een beetj e wrang' is dat SDUdie
lijn zoals dat heet gaat 'uttfase ren'.
'Ma ar we moeten wel, Als je iets goed wilt doen,
moet je focus hebben en als je focus wilt hebben,
moet je niet 30 smaken proberen te bieden en het
ook nog goed willen doen . Dat lukt niet. Biedt één
smaak en doe dat goed, zeker bij zoiets delicaats
als een verkiezingsdien st. Daar hangt veel te veel
van af om aan te modderen'.
De afgelopen jare n heeft SOU Uitgevers 'onvol
doende focus op de verkiezingsma rkt geha d'. Dat
was ook de reden dat SDU die înstalled base niet
hee ft kunn en vasthouden. Cuperus: 'Mijn inschat 
ting is dat je een goed antwoo rd moet hebben
dat toekomstvast is, anders heb je geen bestaans 
recht. En dat antwoor d moet je niet alleen verzin
nen , maar ook nog uitvoeren . Dat kost tijd. We
onde rkennen dat we tijd verloren hebben in de
afgelopen jaren en dat heeft ons klanten gekost.
Ma ar met deze nieuwe impuls, NewVote, echt
een ande r concept waa rmee we nu de markt
benadere n, hopen we goed te make n wat we de
afgelopen ja ren hebben laten liggen. Daar draai ik
niet omheen' ,

(Vervol g op pa gin a 84)
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(Vervolg van pagin a 51)

"De marlrt voor
stemsystemen
in Nederlan d"

84

Huib Cuperu s is ook duidelijk als het om 7 maart
a.s.gaat.
'Succes in Amsterda m is heel belangrijk . Niet
alleen als we kijken na ar Nederl and . Het is fas
cinerend om te merken hoe vaak we al bena derd
worden door partijen in het buitenland. We zijn
erg blij dat Amsterdam voor ons gekozen heeft . Zij
zijn niet alleen een partij die de kennis en kun de
in huis hebben om alles te bedenke n, maar ze
hebben ook heel goed naged acht over welke Innc 
vatles nodig zijn om in de toekomst als SOU een
goede propositie in de brede zin te hebben. Daar
heeft Amsterd am veel invloed op uitgeoefend.
Wij heb ben er goed naar geluiste rd'.

Veel market inginspann ing tot op heden , m aar wei
nig gescoord? Waar ligt dat aan?
'Weinig gescoord is een relatief begrip, hoor. Ik
ben niet ontevreden dat we nu Amsterdam en
Eindhoven tot onze klanten mogen rekenen. We
hebbe n nu in een keer ruim 10 % van de markt qua
weggezett e systemen. Precies, Talpa zou daar de
vingers bij aflikken',
'De concu rrent hee ft het de afge lopen ja ren
gewoon uit stekend gedaan. Maar ik denk dat
Nedap/Groenendaal wel eens last zouden kun
nen gaan krijgen van de Wet van de remm ende
voorsprong, Wat ooit een voorsprong was, goed
uitgebo uwd in een de f acto mono poliepositie. Is
nu een mogelijk nadeel'. Overigens kan Cuperus
zich 'niet voorstellen dat Nedap stil blijft zitten '.

Kan dit product net als die producten van SDU
Ident ification de grenzen over?
'Ja, dat kan, maar de vraa g is waar we nu onze
energ ie aan willen besteden? Het antwoord is
klip en klaar : Nederland. Want we weten dat de
vervangingsmarkt er aa nkomt. Over Europa of
een sprong naa r Amerik a hebben we nog niet
nagedacht. We beseffen dat we nu eerst in maart
moete n laten zien dat we nu echt met dit nteu
we concept de klanten tevreden h ebben gesteld.
Daarna zien we verder.
'Eerst moet het met Amste rdam en al die an dere
klante n die we hebben. goed gaan. Dat is onze pri
maire focus. Zij moete n stinke nd tevred en zijn. Ik
kan kletsen wat ik wil ,maar de klant bepaalt of ie
tevreden is en of we verder kunnen gaan met de
uitrel van NewVote'.

Wat als de overheid een systeem gaat voorschrij .
ven eniof dat gaa t aanbesteden?
Daar zit Huib Cuperus niet echt op te wachten.
W e hebben er vertrouwen in dat we op eigen
kracht vanaf nu met NewVote de m arkt kunn en
gaan her- of veroveren. En als er gewoon een
goede steminfrastruct uur tegen een goede prijs
beschikbaar zal zijn , dan zal de overheid minder
geneigd zijn om een en ande r cent raal naar ztch
toe te tr ekken of een bepaald systeem dwingend
voor te schrijven. Daa rom hechten we ook zo aan
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het flexibe le karakte r van ons concept waarm ee
gemeenten in staat zijn om naadloos de ontwik 
kelingen te volgen die de politi ek vraagt . Dat is
wezenlijk anders dan bij onze collega's. Ik durf
de stelling aan dat de stemm achin es, hoe verbe
te rd ook. door hun ontwe rp in wezen remm end
werken op ontwikkelinge n die wellicht gewenst
zijn. Zoals bijvoorbee ld meerdere verkiezing en
op een dag . Wij volgen de ontwikk elingen en we
bepe rken niet' .

W Elt: SYSTH M ISGOEO«:Of'EJt?

In dit verban d is het voor Huib Cupe rus ook maar
de vraag of het ene concept (de stemm achines van
Nedap/Groenedaal) goedkoper is dan NewVote.
'De tijd zal het leren welke van de 2 concepten op
economische grond en het beste uit de bu s komt.
Trouwens, wat vergelijk je dan ? De aans chafpr ijs
van een auto met het leasen van een auto?'
Hij gaat er vanuit dat er 'in Amsterdam en Eind
hoven en ook bij onze andere klante n verstandi ge
mensen zitten die ook een derge lijk afw eging heb
ben gemaakt . Kennelijk Is het toch zo dat er geen
consensus bestaat dat Nedap/Groenedaal de beste
is, ook kijkend naar de prijs. Want de prijs is voor
iedere beslisser ook belangrijk. Er zijn nu al bijna
2S andere gemeenten die er an ders over denken
dan tot op heden de overgrote meerderheid van
de gemeenten. Dat snap ik wel, wan t in feit e is het
de vraag waar je naar kijkt : naar de out of pocket
kosten bij de aan schafl Of kijk je naar de total e
kosten die wij als juli service organisatie voor
onze rekening nemen in vergelijkin g met wat je
anders zelf als gemeente moet doen ?En er zijn ook
nog ande re overweginge n, zoals de toekomstvast
held, dat wil zeggen het inschatte n en afkopen
van risico's? En als je het zo benadert, weet ik wel
wie de goedkoopste is. Of anders geformuleerd:
2S gemeenten kiezen in ieder geval ook al voor
SOU'.

Graag legt hij het nog eens uit :'Gemeenten sluiten
met ons een contr act voor een behoorlijk aantal
jaren en dan weten ze precies waar ze aan toe zijn.
Dat moet je afzetten tege n de eigen calculatie met
afschrijving en. inze t perso neel, implemente ren
nieu we software, bij veran dering Kieswet het
lat en veran deren van het apparaat . etc.Wij bieden
kortom een hele an dere propositie. Daarom kun
je ook niet zeggen dat de een goedkoper Is dan de
ander' .
En daar komt in de ogen van Coupe rus nog iets bij:
'de gemee nte kan zich ook primai r willen focussen
op de regie en de uitvoering aan ons willen over
laten .Ook kan een gemeente de overweging laten
meespelen dat men het prett ig vindt een modem ,
snel en betr ouwbaar apparaat te kunn en inzett en,
waarmee het op verkiezingsavond snel mogelijk
is om over de uitslag te gaan discussiëren'.
De tijd zal het allemaal leren,maar eerst is Amster
dam aan zet! (az)
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