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Aan: Burgemeester en wethouders
van de gemeenten die' het Integraal Stemsysteem gebruik(t)en
i.a.a. Functionarissen belast met de organisatie van verkiezingen

Betreft: opzegging licentie-overeenkomst

Noordwijkerhout, 20 augustus 2008

Geacht college,

Overheidsautomatisering levert al decennia allesbehalve succes-verhalen.
Eén van de weinige gunstige uitzonderingen wordt gevormd door de automatisering van
het verkiezingsproces.
Zelfs na de hectische Kamerverkiezingen van 2006 werd onze dienstverlening nog
gewaardeerd door de gemeenten met een gemiddeld rapportcijfer van niet minder dan
8.4.

Daarom is het des temeer schrijnend dat dit systeem nu ten offer valt aan bedenkelijke
bestuurlijke besluitvorming van de zijde van het ministerie van BZK.
Daarbij wordt het belang van de gemeenten kennelijk totaal ondergeschikt geacht.
\lVij kunnen· overigens niet verhelen teleurgesteld te zijn over het feit dat vanuit
gemeentelijke kring hiertegen weinig of geen weerwerk is geleverd.

Eind 2007 moesten wij via een nieuwsbrief van VNG/NVVB vernemen dat het
gemeenten werd "ontraden" onze programmatuur nog langer te gebruiken.
Voor dit de facto verbod ontbreekt echter elk wettelijk aanknopingspunt.

Het argument schijnt te zijn dat de uitslag-verwerking niet transparant en controleerbaar
zou zijn.
Laat nu juist de uitslag-berekening voor de' volle 100% volledig transparant en
controleerbaar zijn.
Immers, het proces-verbaal P22 geeft vanaf de PV's van de stembureaus een, zelfs
voor buitenstaanders, volledige, inzichtelijke en begrijpelijke verantwoording van elke
stap en alle gegevens, die men visueel kan controleren en eventueel met een
zakrekenmachientje kan narekenen.

Desgevraagd deelde de staatssecretaris van BZK slechts mede "dat het nu
kabinetsbeleid was om alle in het verkiezingsproces gebruikte hulpmiddelen te keuren".
Over goedkeurings-eisen, -procedure en -instantie moest evenwel nog worden
nagedacht, zodat wij ons product niet eens ter goedkeuring kànden aanbieden.
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Inmiddels is onder auspiciën van de Kiesraad een openbare aanbesteding gestart om
een geheel nieuw systeem te laten ontwikkelen, dat al gereed moet zijn voor de
volgende verkiezingen.
De inschrijvingseisen voor bedrijven zijn zodanig gesteld dat ons bedrijf daar, ondanks
een bewezen staat van dienst van ruim 20 jaar, onmogelijk aan kan voldoen.
Dit betekent niets minder dan dat ons bedrijf, dat geheel gespecialiseerd was op
dienstverlening rond verkiezingen, .met één pennenstreek van de markt is gevaagd.
De vraag is of hier nog gesproken kan worden van behoorlijk bestuur.

Veel gemeenten (niet alle) hebben al sinds begin jaren negentig een schriftelijke licentie
overeenkomst met ons bureau.
U zult begrijpen dat er voor ons op grond van gewijzigde omstandigheden niets anders
opzit dan deze overeenkomst nu formeel te beëindigen.

Dit betekent dat u met terugwerkende kracht tot 1 maart 2008 niet langer
gerechtigd bent om onze software te gebruiken.
Wij verzoeken u het programma van uw computers te (laten) verwijderen en de
gegevensdragers en handleiding te retourneren.

Het is zeer betreurenswaardig dat e.e.a. zo heeft moeten lopen, na een ruim 20-jarige
samenwerking, waarbiJ wiJ onze kennis en·ervaring, alsmede onze voortdurende inzet,
onder uitermate billijke voorwaarden, steeds hebben beschikbaargesteld.

Rest ons slechts u te danken voor de aangename samenwerking en wensen u veel
succes bij het organiseren van de eerstvolgende verkiezingen.

Met vriendelijke groet,

Jan Groenendaal
Anne Hoeflaak
Jan Janson


