
Het is één van de laatste mogelijk
heden om Atzo Nicolaï, de minister
voor Bestuurlijke Vernieuwing en
Koninkrijksrelaties en daarmee het
laatste halfjaar ook de minister voor
ons vakgebied , op de cover te zetten .
Bij deze dus. Drie ministers , de een
wat langer dan de ander , gingen
hem de afgelopen jaren in de diverse
kabinetten Balkenende voor. Kent u
ze nog? Johan Remkes (met staats 
secretaris Hessing namens de LPF

voor de rampenbestrijding) , Thom de Graaf en Alexander
Pechtold.
Voor Atzo Nicolaï zit de klus er bijna op. Hoe zal hij terug 
kijken op zijn kortstondige ministerschap? Hij kwam niet
bepaald in een gespreid bedje . En of hij nu nog zo blij is met
de kwalificatie 'mini ster van Bestuurlijke Voortvarendheid en
Krachtdadig optreden ' die hem door een VVD-kamerlid werd
gegeven in het overleg met de Kamer op 12 oktober jl. over de
vermeende onbetrouwbaarheid en onveiligheid van stem 
computers , is de vraag .
Leek de demissionaire minister eerst de onthullingen van

de actiegroep en de media ,
Biide voorplaat door adequate en gepaste

~ maatregelen te kunnen
ontzenuwen , toen ook door

straling het stemgeheim in gevaar leek te komen, was er geen
houden meer aan. De druk van de actiegroep , de media en de
Tweede Kamer werd te groot en de NewVote werd ingewis
seld voor de klikobak . Potloodteams van BZKondersteunden
de getroffen gemeenten ... De rest is historie . Hoewel, op
7 maart gaan de 'Sdu-gemeenten ' op herhaling .Leesde verha 
len in dit nummer .
Nu had deze minister kunnen weten dat veel rond verkie 
zingen weerbarstig en onvoorspelbaar kan zijn, per slot had
hij al een referendum over de EU-Grondwet meegemaakt ,
maar dit... Op 8 februari a.s. zal Atzo Nicolaï waarschijnlijk
voor het laatst over deze materie in een Algemeen Overleg
met de Tweede Kamer van gedachten wisselen . Dat zal een
rituele dans worden: twee commissies met part ijgenoten
als voorzitter zijn aan het werk gezet en zullen zijn opvolger
straks instrumenten moeten aanreiken om de onder het kies
proces gelegde bommetjes te demonteren . Komen er andere
stemcomputers of komt er een papertrailbij, een bonnetje ter
controle? Of dan toch liever alleen maar potlood en papier?
Ook op een ander dossier, BSN, heeft het de minister niet echt
meegezeten . Zijn voorganger had het wat laten versloffen en
na een aanvankelijk vlotte doorstart in de Tweede Kamer, is
het wetsvoorstel nu vastgelopen in de langzaam werkende
molens van de Eerste Kamer . Pas in februari is meer nieuws
te verwachten . Maar kan die Andere Overheid wel zonder
een BSN?En dan waren er nog de aanloopproblemen bij het
werken met de nieuwe fotomatrix in augustus . Dat stormpje
waaide gelukkig snel over.

Naast veel actualiteit (ook nog informatie over de nieuwe
leveranciers die de mGBA voor u gaan bouwen) , ook wat
zwaardere , maar daarom in hun uitwerking voor de burger
niet minder belangrijke , vakinhoudelijke beschouwingen .
Erik Hartjes schrijft over inzage in het kiesregisteren het ver
strekken van kopieën van kandidatenlijsten. Henk Vat en Jan
Otten hebben een interessant verhaal geschreven over het
omgaan van de abs met doodgeborenkinderenof kinderendie
toch even geleefd hebben. Hans Tomson behandelt jurispru 
dentie over de adoptie van een ongeborenvruchten Suna Boz
kurt geeft u informatie over deerkenningen degeslachtsnaam
van een Turkskind.
De column van Luc de Graaf ontbreekt helaas ; daarover een
volgende keer meer. Tochveel leesplezier! (alfredzebregs)
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