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AMSTERDAM - De overheid
hangt een schadeclaim van Sdu van
enkele miljoenen euro 's boven het
hoofd. Dit blijkt uit gesprekken met
de advocaat van het concern en
belanghebbenden. Sdu is in decem
ber door de Staat verkocht aan ABN
Amro Capital en Allianz. De ver
koop is nog niet afgerond.

Reden voor de claim is de afwij
zing door minister Atzo Nicolaï van
Bestuurlijke Vernieuwing van Sdu's
NewVote-stemcomputer voor de
verkiezingen voor de Provinciale
Staten op 7 maart. Volgens Nicolaï
geeft de stemmachine straling af
die op een afstand van meer dan
vijf meter is op te vangen, zodat het
stemgedrag van de kiezer kan wor
den gevolgd.

Door dit besluit ontstaat er voor
de komende verkiezingen een
omzetverlies van ongeveer € 1,35
mln voor Sdu. Dit bedrag samen
met het omzetverlies dat ook al bij
de vorige verkiezingen in novem
ber (eveneens ongeveer € 1,35
mln) 'is ontstaan, én de opgelopen
reputatieschade Wil Sdu verhalen
op de overheid . 'Dat kan flink in de
papieren lopen', zegt de advocaat
van Sdu Enno Wiersma van De
Brauw Blackstone Westbroek.

Volgens Huib Cuperus van Sdu ,
voldoet NewVote wél aan de eisen
die de wet aan een stemcompu ter
stelt . Cuperus stelt dat de computer
na de laatste keuring is aangepast
en geschikt is voor gebruik. In een
kort geding dat vandaag bij de
rechtbank in Den Haag Loopt, vor
dert Sdu een herkeuring. Wordt de
stemcompute r dan alsnog goedge
keurd, dan kan volgens de advo
caat van Sdu 'de schadevergoeding
worden beperk t'.
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AMSTERDAM - Minister Atzo
Nicolaï van Bestuurlijke Vernieu
wing en Koninkrijksrelaties is in
een lastig parket terechtgekomen .
Aan de ene kant is er het belang
van Sdu, dat in 34 gemeent en zijn
stemcomputer wil inzetten bij de
komende verkiezingen voor de Pro
vinciale Staten . Aan de andere kant
is er het belang van de burger , die
het recht heeft op zijn stemgeheim .

Vlak voor de Tweede-Kamerver
kiezingen in november besloot de
minister al dat de stemcomput er
van Sdu niet mocht worden inge
zet . De straling van het appara at
zou 'dusdanig ver rijken dat op een
afstand van tientallen meters het

stemge drag van de kiezer kon wor 
den gevolgd'. Het bleek toen niet
mogelijk om dit probl eem op korte
termijn te verhelpen.

Na verschillende keuring en van
de AIVDbesloot de minister medio
jan uari 'de schorsing van de New
Vete-stemmachines van Sdu te
hand haven '. Opnieuw deed het
zelfde probleem met de straling
zich voor. Opnieuw werden 34
gemeenten verplicht op zoek te
gaan naar alterna tieven. Amster
dam had al aangegeve n het rode
potlood weer uit de kast te halen .
Andere gemeent en zeggen gebruik
te make n van een computer van
Nedap. Nedap heeft 90% van de
markt voor stemcomputers.

Sdu is het niet eens met het
besluit van de minister en is een
kort geding gestart dat vanmorgen
bij de rechtbank in Den Haag dient .
De vordering is een nieuw onde r
zoek van de AIVD. Volgens Huib
Cuperus , de directeur van Sdu Uit
gevers, voldoet NewVote namelijk
wel aan de eisen die de wet aan een
stemcomputer stelt.

Volgens Cuperus is de computer
na de laatste keuring aangepast en
geschikt voor een veilig gebruik . 'De
problemen zijn in korte tijd opge
lost. Wij hebben de minister daarna
om een herkeuring gevraagd, maar
die niet gekregen. Terwijl de
afspraak was dat apparaten vóór 1
februari moesten zijn aangepast .'

Cuperus wil niet zeggen hoeveel
omzet de schorsing Sdu kost. 'Be
kend is dat Amsterdam voor zeshon
derd computers €450 .000 per ver
kiezing betaal t', legt Maurice Wess
ling uit van de lobbyclub Wij ver
trouwen stemcomputers niet
(Wvsn). In totaal heeft Sdu 1800
computers . Daarmee zou het omzet
verlies op ongeveer € 1,35 mln per
verkiezing komen. Samen met het
verlies van de vorige verkiezing
staat de teller dan op € 2,7 mln.

'En daarb ij komt nog reputati e
schade ', zegt de advocaat van Sdu
Enno Wiersma van De Brauw
Blackston e Westbroe k. 'Het totale
bedrag loopt flink in de papieren .'
De schade die het bedrijf lijdt, wil

het verhalen op de overheid. 'De
appara ten moeten worden aange
past aan niet-bestaande normen ',
aldus Wiersma. Hij doelt hiermee
op de stralingsgrens van vijf meter
die Nicolaï heeft vastgesteld en die
niet in de wet staa t.

Wessling van Wvsn is het niet
eens met Wiersm a. 'Het stemge
heim staat in de Kieswet', zegt hij.
'Bovendien is de logica in de rege
ling dat er een keer een herkeuring
mag worden gedaan , maar dat
daarn a echt een schorsing volgt.
Sdu heeft vijf keurin gen gehad . Je
kunt niet tot sint-juttemis doorgaan
met keuringen.'

Wannee r de rechter Sdu toch
gelijk geeft, er een extra keuring

volgt en de stemcomputer naa r
behoren blijkt te werken , dan staan
de gemeenten voor een volgend
probleem . Zij hebben immers al
voor alternatieven gezorgd ,

Volgens Wessling heeft minister
Nicolaï dan ook een nieuw pro
bleem . 'De Tweede Kamer is het
goed zat', zegt hij. 'Door de vele
keuringen is er wantrouwen ont
staan rondom de NewVote-stem
computer . Sdu maakt gebruik 'ian
een Windows-syst~em met een
draadloos modem . Dat is niet vei
lig. Ik ga er niet van uit dat -de
computer alsnog wordt gebruikt .'

Of Wvsn jurid ische stappen zet
bij een goedkeuring van de compu
ter, kan Wessling nog niet zeggen .


