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KIESRAAD

Burgerzaken & Recht

T.a.v. de heer Alfred Zebregs

p/a Hunzebos 35

1447 TW Purmerend

Onderwerp

Reactie Kiesraad op artikel J. Groenendaal

Geachte heer Zebregs,

Bijgaand ontvangt u een reactie van de Kiesraad op het artikel van Jan

Groenendaal in Burgerzaken & Recht van december 2006.
Graag ziet de Kiesraad deze reactie geplaatst in het volgende nummer van B&R,

verschijnend op 23 februari a.s.

J
vri~ndelij ke gro.et,

.LÄ- tl] L-.-JOl t ---
J. chipper-Spa ni ~a, \.

secretaris-directeur Kiesraad

Datum

7 februari 2007

Ons kenmerk
2007-0000043000

Onderdeel
secretariaatKiesraad

Inlichtingen
mr.J. Schipper-8panninga

T 070 426 6B44
F 070 426 BOB9

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen

1

Bezoekadres
Herengracht21
2511 EG Den Haag

postadres
Postbus20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
WWW.kiesraad.nl



Reactie Kiesraad op artikel Jan Groenendaal in Burgerzaken en recht

De Kiesraad heeft met verbazing kennis genomen van het artikel van Jan Groenendaal in
Burgerzaken en Recht van december 2006. Inderdaad is het bedrijf van de heer Groenendaal door de
Kiesraad ingehuurd om - in de woorden van de overeenkomst - "ICT-ondersteuning te leveren bij het
voorbereiden van de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen". AI jaren levert het bedrijf van de
heer Groenendaal hier een waardevolle inbreng. De heer Groenendaal wekt nu echter de indruk dat
hij bij de Kiesraad de officiële uitslag vaststelt op de vrijdag dat de Kiesraad de processen-verbaal van
de hoofdstembureaus ontvangt.
De werkelijkheid is anders. Los van het feit dat de officiële uitslag wordt vastgesteld in een openbare
zitting van de Kiesraad, is de ambtelijke staf van de Kiesraad na deze vrijdag nog een heel weekend
bezig om op basis van de papieren processen-verbaal van de hoofdstembureaus alle berekeningen te
maken en de uitkomsten hiervan te vergelijken met de gegevens die uit de digitale bestanden komen.
Hoewel de heer Groenendaal op deze werkzaamheden geen zicht heeft, omdat hij hier geen
betrokkenheid heeft, was het prettig geweest als hij zijn eigen rol in deze niet zou hebben overschat.
Ook de overige observaties van de heer Groenendaal zijn geheel voor zijn rekening.

Hanneke Schipper
secretaris-directeur Kiesraad



Loeber, Leontlne

Van: Fessem, Marleen van

Verzonden: donderdag 8 februari 2007 14:47

Aan: ~' F
CC: Schipper-Spanninga, Hanneke

Onderwerp: reactie Kiesraad op artikel J, Groenendaal

Geachte heer Zebregs,

Bij deze stuur ik u een reactie van de Kiesraad op het artikel van Jan Groenendaal in Burgerzaken & Recht van
december 2006, Tijdens het telefoongesprek dat ik op 30 januari jl. met u heb gevoerd vertelde u mij dat vandaag
de deadline is voor het aanleveren van stukken voor de eerstvolgende editie van B&R. Zekerheidshalve is
vandaag ook een papieren exemplaar naar uw adres verzonden.

Met vriendelijke groet,
Mr. Marleen van Fessem

directiesecretaris Kiesraad
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Bezoekadres Herengracht 21
2511 EG Den Haag
tel: 070 426 6691
fax: 070 426 6089
Ma[LeSlnYessem@minbl:Is,x:J1

13-2-2007
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Bureau Verkiezingen

t.a.v. de heer J. Groenendaal

Postbus 105

7140 AC Groenlo

Onderwerp

artikel in Burgerzaken en recht

Geachte heer Groenendaal, beste Jan,

Hierbij zend ik je een afschrift van de reactie op jouw artikel in Burgerzaken en

recht van december 2006 die ik namens de Kiesraad aan de redactie van dit
tijdschrift heb gezonden. De Kiesraad is zeer ongelukkig met jouw uitlatingen

daar, omdat zij de indruk wekken dat jij de uitslag van de verkiezingen vaststelt.

Conform de aanbevelingen die de Kiesraad in de circulaire heeft gegeven aan de
hoofdstembureaus, hebben de medewerkers van de Kiesraad zelf alle

berekeningen handmatig gemaakt in het weekend van 25 en 26 november jl.

Naar aanleiding van dit artikel heeft de Kiesraad gesproken over de gang van

zaken. De voorzitter van de Kiesraad vindt het noodzakelijk hier nader met je

over te spreken. Graag verneem ik je reactie.
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Hao. ek. Sohippe, r 0 
secretaris-directeur Kiesraad

Datum

8 februari 2007
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Inlichtingen
mr.J. Schipper-Spanninga

T 070-4266844

F

Uwltenmerk

Blad
1 van 1
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Bezoel(adres

Schedeidoekshaven 200

2511 EZ Den Haag

Postadres

PosIbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres

WWW.minbzk.nl



Reactie Kiesraad op artikel Jan Groenendaal in Burgerzaken en recht

De Kiesraad heeft met verbazing kennis genomen van het artikel van Jan Groenendaal in
Burgerzaken en Recht van december 2006. Inderdaad is het bedrijf van de heer Groenendaal door de
Kiesraad ingehuurd om - in de woorden van de overeenkomst - "IeT-ondersteuning te leveren bij het
voorbereiden van de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen". AI jaren levert het bedrijf van de
heer Groenendaal hier een waardevolle inbreng. De heer Groenendaal wekt nu echter de indruk dat
hij bij de Kiesraad de officiële uitslag vaststelt op de vrijdag dat de Kiesraad de processen-verbaal van
de hoofdstembureaus ontvangt.
De werkelijkheid is anders. Los van het feit dat de officiële uitslag wordt vastgesteld in een openbare
zitting van de Kiesraad, is de ambtelijke staf van de Kiesraad na deze vrijdag nog een heel weekend
bezig om op basis van de papieren processen-verbaal van de hoofdstembureaus alle berekeningen te
maken en de uitkomsten hiervan te vergelijken met de gegevens die uit de digitale bestanden komen.
Hoewel de heer Groenendaal op deze werkzaamheden geen zicht heeft, omdat hij hier geen
betrokkenheid heeft, was het prettig geweest als hij zijn eigen rol in deze niet zou hebben overschat.
Ook de overige observaties van de heer Groenendaal zijn geheel voor zijn rekening.

Hanneke Schipper
secretaris-directeur Kiesraad



Loebsr, Leontine

Van: Fessem, Marleen van

Verzonden: maandag 12 februari 2007 14:30

Aan: Schipper-Spanninga, Hanneke

Onderwerp: FW: reactie Kiesraad op artikel Jan Groenendaal

Urgentie: Hoog

-u--Oorspronkelijk bericht-u--
Van: Alfred Zebregs [mailto:j' ••• TE ••••••

Verzonden: maandag 12 februari 2007 14:11
Aan: Fessem, Marleen van
Onderwerp: reactie Kiesraad op artikel Jan Groenendaal
Urgentie: Hoog

Geachte mevrouw Van Fessem,

Bijgaand de reactie van Jan Groenendaal op de reactie van de Kiesraad op eerdere stukken van Jan
Groenendaal in B&R.
De redactie van B&R heeft de afgelopen dagen met elkaar overlegd over plaatsing van zowel de reactie van de
Kiesraad als bijgaande reactie van Groenendaal.

Hoewel de reactie van Jan Groenendaal redelijk en to the point is, is de redactie van mening dat eigenlijk
niemand er echt mee gediend is, wanneer zowel zijn stukje als dat van de Kiesraad geplaatst zou worden.
Een en ander zou in de 'stemprocesketen' een ongewenste kettingreactie kunnen veroorzaken.
De kans ook dat zowel de Kiesraad als Jan Groenendaal beschadigd worden door publicatie van beide stukken is
niet ondenkbaar.

Wij zouden u dan ook graag in overweging willen geven om uw reactie alsnog in te trekken.

De voorzitter van de NVVB, Cees Meesters, ziet overigens geen reden om op de reactie van de Kiesraad te
reageren.
Dat geldt wat hem betreft ook voor de reactie van Jan Groenendaal.
Cees Meesters kan zich vinden in de door de redactie nu te bewandelen weg.

In afwachting van uw reactie op bovenstaande,

Namens de redactie van Burgerzaken & Recht

Alfred Zebregs
Hoofdredacteur

T 0299 465 410

14-2-2007



Lange tenen.

Met verbazing heb ik kennis genomen van de reactie van de Kiesraad.
Als ik schrijf: " Toen wij ...bij de Kiesraad arriveerden om de officiële uitslag te gaan
berekenen" dan bedoel ik precies wat er staat: Te gaan berekenen.

Nergens staat of valt te lezen;
op eigen houtje en alleen gaan vaststellen, o.i.d.
Ik denk eerlijk gezegd dat de reactie meer gericht is op hacker G. die in een van
zijn nieuwsbrieven er kennelijk belang bij heeft de indruk wekken dat wij het land
"bij de ballen zouden hebben". Kul natuurlijk.
Dat de overige observaties geheel voor mijn eigen rekening zijn staat al in de
aanhef van het artikel.
Het wordt er niet leuker op in verkiezingsland.

Jan Groenendaal


