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Geachte

Hierbij doe ik u toekomen afschrift van mijn brief van heden aan de
voorzitters van de centrale stembureaus voor de verkiezing van de leden van
provinciale staten.
Zodra ik de gevraagde reacties heb ontvangen, zal ik u daarvan in kennis
stellen.
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Zoals bekend, heeft dit jaar de vaststelling van de uitslag van de Tweede
Kamer-verkiezingen door het centraal stembureau (de Kiesraad) voor het eerst
langs geautomatiseerde weg plaatsgevonden. Dit geldt tevens voor wat betreft
de aanlevering van de uitslag van deze verkiezing aan de Staatsdrukkerij ten
behoeve van de publikatie in de Nederlandse Staatscourant, zoals voorge
schreven in artikel N 23 van de Kieswet. De hiertoe noodzakelijke computer
programmatuur is op basis van het nieuw voorgeschreven model N 22-1
(proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot het vaststellen
van de uitslag der verkiezing) op verzoek van het ministerie van Binnenlandse
Zaken ontwikkeld door het bureau voor informatie-onderzoek J.W. Groenendaal te
Rotterdam. Bij de afgelopen Tweede Kamer-verkiezingen is het geautomatiseerde
systeem naar tevredenheid toegepast. Voor wat betreft het met behulp van het
systeem tot stand gekomen proces-verbaal van de verkiezingsuitslag zij ver
wezen naar het supplement bij de Nederlandse Staatscourant van
3 juni 1986, nr. 103.

Aangezien voornoemd model N 22-1 niet alleen is voorgeschreven ten behoeve van
de vaststelling van de uitslag bij Tweede Kamer-verkiezingen, maar tevens ook
voor wat betreft de vaststelling van de uitslag bij provinciale staten-verkie
zingen, is de ontwikkelde programmatuur, die eigendom is van het ministerie
van Binnenlandse Zaken, vrijwel geheel ook bruikbaar bij laatstgenoemde v~rkie

zingen. Slechts ten dele zullen enige aanpassingen noodzakelijk zijn. Met het
oog hierop, alsmede uit een oogpunt van efficiency, kan overwogen worden met
het bureau Groenendaal een contract te sluiten inzake het aanbrengen van de
hiertoe noodzakelijke aanpassingen in de programmatuur.
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Deze brief heeft de bedoeling te inventariseren bij welke centrale stembureaus
voor de vaststelling van de uitslag van de provinciale staten-verkiezingen
belangstelling bestaat voor een aldus aangepast geautomatiseerd systeem, het
welk op zeer korte termijn - overigens ook noodzakelijk met het oog op de op
18 maart van het volgend jaar te houden provinciale staten-verkiezingen - zou
kunnen worden opgeleverd. Indien blijk wordt gegeven van belangstelling, staat
mij het volgende voor ogen. Van het, met uw instemming, door het bureau
Groenendaal voor de provinciale staten-verkiezingen aangepaste systeem wordt
door mijn ministerie een kopie van de programmatuur aan u ter beschikking
gesteld voor verwerking ten tijde van de komende provinciale staten
verkiezingen. Mij staat daarbij een serviceverlening aan u voor ogen en niet
een overdracht van het systeem aan u in eigendom.

Meer inhoudelijk merk ik ten aanzien van het systeem op, dat het noodzakelijk
zal zijn voor de duur van de verwerking de beschikking te hebben over een
computer van het type Philips P4000. Mocht een dergelijke computer op uw
secretarie niet voorhanden zijn, dan behoeft dat naar mijn oordeel geen on
overkomelijk bezwaar te zijn. Het zal alsdan wellicht mogelijk zijn gedurende
de verwerkingstijd uit te wijken naar een (overheids)instantie al waar dat wel
het geval is. Indien vorengeschetste weg ingeslagen gaat worden en het vinden
van een geschikte uitwijkmogelijkheid voor u problemen zou geven, kunt u hier
over in contact treden met het bureau Groenendaal.

Ten aanzien van de concrete verwerking merk ik op, dat deze, afhankelijk van
het aantal kandidaten, 2 à 3 dagen in beslag zal nemen: 1 à 2 dagen voor de
voorbereiding na de kandidaatstelling en een halve tot een hele dag voor de
feitelijke uitslagverwerking.

De voor u uit het vorenvermelde voortvloeiende kosten zullen bescheiden zlJn.
Het bedrag dat ik mij voorstel de deelnemende centrale stembureau-gemeenten in
rekening te brengen, zal worden gevormd uit een evenredig deel van de kosten
voo rt.v Loe Lend uit de noodzakelijke aanpassingen van het "basissysteem", de
kosten voortvloeiend uit het vervaardigen van een kopie van de programmatuur,
alsmede uit de verzendkosten.

Benadrukt dient te worden, dat de Kieswet de verantwoordelijkheid voor de
uiteindelijke vaststelling van de uitslag van provinciale staten-verkiezingen
bij de centrale stembureaus voor die verkiezingen legt. Het vorenvermelde
beoogt hierin - uiteraard - op geen enkele wijze wijziging te brengen. De
centrale stembureaus zullen derhalve ten volle verantwoordelijk blijven, ook
voor de toepassing en het gebruik van de eventueel van de zijde van het
ministerie van Binnenlandse Zaken aangereikte programmatuur. Wel wordt door
het ministerie de juistheid van de aangeboden en in overleg met u aangepaste
programmatuur gegarandeerd.

Tot slot vraag ik uw aandacht nog voor het volgende. Indien het vorenge
schetste gerealiseerd gaat worden, verdient het mijns inziens ten zeerste
aanbeveling in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de ont
werper van het geautomatiseerde verkiezingssysteem.
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Ondanks het feit dat de eventueel mijnerzijds aangereikte programmatuur
- uiteraard - vergezeld zal gaan van een duidelijke gebruikershandleiding en
de nodige technische documentatie, komt instructie en begeleiding van de uit
eindelijke gebruikers door de ontwerper van het systeem mij essentieel voor,
evenals het uittesten van de programmatuur op een of meer vroegere ver
kiezingen. De hieruit voortvloeiende kosten zult u zelf dienen te dragen.
Niettemin hoop en verwacht ik dat u het grote belang hiervan zult inzien.

Ik verzoek u mij zo mogelijk voor 1 november telefonisch dan wel schriftelijk
te berichten of uwerzijds belangstelling bestaat voor de aanpak zoals die mij
voor de komende provinciale staten-verkiezingen voor ogen staat. Voor wat
betreft de verdere toekomst neem ik mij voor na afloop van de provinciale
staten-verkiezingen van volgend jaar met u gezamenlijk contact op te nemen
over - wellicht denkbare - verdergaande mogelijkheden inzake het gebruik van
computers bij de vaststelling van verkiezingsuitslagen.
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