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Misschien is de wens wei de vader van de 
gedachte, maar in Nederland wil het niet 
echt lukken met de 'verkiezingskoorts'. De 
eerste echte verkiezingen van de eerste 
rang zijn nog ver weg: 2010 Gemeenteraad 
en 2011 (in mindere mate) Provincia Ie Sta
ten en dan de klapper:Tweede Kamer op 23 
mei 2011. Of zal een nu weer overmoedig
 
wordende PvdA gokken op een eerdere
 
datum?
 
Goed. Zelfs in de USA was minder spra

ke van verkiezingskoorts dan verwacht.
 
Natuurlijk, de aanloop was spannend en
 
zinderend, maar de verkiezingen zelf gin

gen een beetje uit als een nachtkaars:
 
een formaliteit, want Obama zou toch wei
 
winnen, zo werd naarmate de verkiezings

dag naderde steeds dUidelijker. Het gedoe
 
en gehakketak over stemcomputers, pons

kaartjes en stembiljetten viel in vergelijking
 

met de twee voorgaande verkiezingen ook 
heel erg meej de media althans berichtten 
er weinig over. De overwinning van Obama 
was gewoon overduidelijk. Niets too close 
to call. 
Daarvoor moet je in Frankrijk zijn. Bij de 
socialistische partij. Daar heeft Martine 
Aubry met 42 stemmen verschil gewonnen 
van Segoh~ne Royal. De messen worden 
geslepen om de uitslag van de stemming 
aan te vechten. Het zijn overigens geen 
echte verkiezingen daar, maar interne. 

Ook niet echt, althans niet vallend onder 
de Kieswet, zijn de verkiezingen hier in 
Nederland voor de waterschapsbesturen. 
Burgerzaken heeft er (gelukkig) niets mee 
van doen. Onbestaanbaar eigenlijk dat 
dit soort verkiezingen gewoon onder een 
ander regiem vallen. Is het u ook opgeval

len dat ook weer andere Tweede Kamerle
den (woordvoerders van V&W) over in de 
pers opduikende 'misstanden' rond deze 
verkiezingen het woord voeren? Voor de 
zekerheid heb ik maar niet gestemd. Ik 
heb het niet zo op stembiljetten met ach
terhaalbare codes waarop ik ook nog eens 
mijn geboortejaar moet invullen. Natuur
lijk de kans dat iemand er achter komt 
wat ik gestemd heb (als dat al interessant 
is) is puur theoretisch... maar dat was met 
die straling van 'onze' stemcomputers toch 
ook zo? 
Ceterum censeo dat we allemaal 'droge 
voeten' willen en dat we de uitvoering om 
dat doer te bereiken, maar aan provinciale 
diensten moeten overlaten. 'Groene', 'rode' 
of'liberale' droge voeten, het is mij om het 
even! Ais we het maar droog houden. (az) 

Slag om de stemhokjes (4) 
De strijd is gestreden, de uitlevering 
begint. Onlangs is het laatste grote 'per
ceel' gegund. 17 gemeenten in de provin
cie Groningen en 4 gemeenten (Aa en 
Hunze, Assen, Meppel en Midden-Oren
the) in de provincie Orenthe, laten na een 
gezamenlijke aanbesteding in totaal1000 
stemhokjes vervaardigen door Wedeka, 
een sociaIe werkvoorziening, in Stadska
naal. Stad Groningen doet hier overigens 
niet aan mee! 
Het worden houten hokjes en de lage prijs 
schijnt de doorslag te hebben gegeven. Of 
het ook lager is dan de 139 euro waar Van 
Beem & Van Haagen mee adverteert, is 
onbekend. Bekend is wei dat de aanbeste
dende gemeenten een voorkeur hadden 
voor levering door een sociale werkvoor
ziening. 
Rob van Beem van Van Beem en Van Haa
gen liet in Assen op de beurs van het mini
congres weten dat bij hem de orderteller 
nu op 9.500 stemhokjes staat. Gert Hoff 
van Procura zegt dat hij tevreden is met 
de verkoop van rond 8.000 stemhokjes. 
Zijn bedrijf gaat zich nu toeleggen op de 
verkoop van aile andere voor verkiezingen 
onmisbare attributen. En Procura heeft 
weer een nieuw projectje: ISS! (az) 

Procura exclusief dealer van het ISS 

Op 19 november jl. vier bij de Nederlandse gemeenten een brief met deze medede
ling in de brievenbus. Oat zal voor velen 'goed nieuws' geweest zijn. Gemeenten 
willen graag van de vele functionaliteiten in het ISS gebruik blijven maken. Behal
ve dan van de uitslagverwerking, want dat mag niet meer. Daar brengt de Kiesraad 
iets voor op de markt. Maar er blijven genoeg zaken in het ISS over die het leven 
van een verkiezingscoordinator wat makkelijker kunnen maken. 
In de vorige Verkiezingskoorts (B&R nr. 9) berichtten we dat overleg tussen de 
NWB en Bureau voor Verkiezingsuitslagen l.W. Groenendaal b.v. niet tot het resul
taat had geleid dat gemeenten gebruik kunnen blijven maken van het ISS. Vervol
gens is dus Procura in de slag gegaan met dit bedrijf. 
Met resultaat! 
De voorzitter van de NWB, Cees Meesters liet op het NWB-minicongres in Assen 
weten dat 'het niet tot de kerntaken van de NWB behoort' om een dergelijk pak
ket te gaan aanbieden. Hij was blij dat 'de markt' dit nu wei had opgepakt. Hij 
toonde zich opgelucht dat op dit aspect van het verkiezingsdossier 'de kou nu uit 
de lucht was' en hij noemde Procura met naam. Overigens gaf Cees Meesters toe 
dat dit hele stemcomputerdossier 'niet de schoonheidsprijs verdient. Het resultaat 
is ook niet wat we beoogd hebben, maar de politiek heeft de stem machines om 
zeep geholpen en het systeem dat de Commissie Korthals Altes vervolgens had 
bedacht, had een nadeel: 'straling'. En het was ook te duur'. 

Procura, dat ook met de Kiesraad (die ook wei blij zal zijn dat ISS behouden blijft) in 
overleg zal gaan om het nieuwe pakket dat nu voor de uitslagverwerking gebruikt 
gaat worden, te kunnen laten samenwerken met het ISS, stelt wei als voorwaarde 
dat ze uitsluitend 'bij voldoende belangstelling zorg kan dragen voor continuering 
van het gebruik van het ISS'. Voor 8 december a.s moeten gemeenten laten weten 
of ze belangstelling hebben en een bestelling plaatsen. 
Gert Hoff, directeur Procura Iiet maandag 24 november weten dat binnen 5 dagen 
al 72 gemeenten gereageerd hebben; 2 gemeenten doen niet mee! (az) 
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Minicongres afdelingen Limburg en Noord-Brabant 

'Kleur bekennen' in Roermond 

Het minicongres leeftl Zo blt!ek onlangs in nleaterHotel de Oranjerie in Roennond. Rutm 270 personen 'bekellden kleur' en 
wisten 0ll 29 olrtobel' 2008 de weg naar de Bisschopsstad, d.e bakermat van de burgerlljke stand van Nederland, Roermond 

te vinden. 
De aanwel.igen weTden in een mooie ambiance met de klanken van hel100 jang limburgs volkslied verwelkomd en 

waren getuige van een -boeiend en gevalieerd programma. Het nuttlge werd met net aangename gecombfneerd. Het 
congTescomite bestaande uit de heTen BeuIskens, Goossens, Gordijn en Hopmans had ook dit jaar een Iceur ann spre1cefS 
bereid gevonden Om een vooTdTacht te houden en hun 1cennis te delen met de vertegenwoordigeTs \Ian de versc'hffiende 

gemeenlen en oTganisa1ies. 

JOHAN VAN DEN EEDEN EN Omdat het ondoenlijk is om bij elke inleiding 
MAURICE GORDIJN uitgebreid stil te staan, volgen hier enkele high

lights. Na een woord van welkom door Roermonds 
burgervader Van Beers, opende Ank van Vierzen, 
directeur bureau NVVB, de indrukwekkende rij 
van inleiders. Naar goed gebruik ging zij in op 
items die binnen het vakgebied momenteel in het De heer Uuldriks van de RDW hield een boeiende 
spotlight staan, zoals de organisatie van de NVVB, uiteenzetting over de toekomst van het rijbewijs. 
de verkiezingen en de problematiek rondom de Hij achtte het overigens niet ondenkbaar dat het 
inktschade. Zij ging eveneens in op biometrie in rijbewijs ook wordt voorzien van een chip (er zou 
het reisdocument. Haar opmerking over de cer zeUs e-NIK functionaliteit aan kunnen worden 
tificering van de medewerkers wekte nogal wat toegevoegd, zo meldde onlangs de hoofddirecteur 
beroering in de zaal. Menig aanwezige moet heb van de RDW in de AG). De invoering van een alco
ben gedacht: hoe vang ik de verwachte paspoort hoIslot sprak ook dit jaar menige bezoeker weer 
piek in de vakantieperiode op? tot de verbeelding en was de aanleiding voor een 

amusante discussie. 
De heer Bronkhorst van BZK en de heer Jansen De heer Slotboom van de Justitiele Documenta
van 't Laar van de gemeente Enschede gingen in tiedienst legde uit dat de inktvraat een serieus 
hun gezamenlijke voordracht in op de proef van probleem is en dat snelle actie is geboden. Over 
verstrekkingen van reisdocumenten aan in het enkele jaren zal het probleem voor de dubbelen 

De goed gevulde zaal Duitse grensgebied wonende Nederlanders. Uit zijn opgelost. Rest de vraag: wat gebeurt er met de 
luisterde naar de directeur de cijfers bleek dat de proef nu al geslaagd is. AI akten die bij de gemeenten berusten? 
van het Bureau NWB. op de was het maar dat meer mensen het centrum van 
voorgrond rechts de burge Enschede hebben bezocht. 
meester van Roermond de 

heer Van Beers. 



Richard Hoff, inderdaad de broer van Gert Hoff, de directeur van 

Procura. 

De heer Hoff van het Instituut Integriteit Lokale 
Overheden toonde in zijn presentatie aan dat het 
voldoen aan formele eisen nog niet wi! zeggen 
dat iedereen berekend is op zijn of haar taak en 
voldoende geequipeerd is om deze naar behoren 
uit te voeren. Voor menigeen een eye-opener. 
De heer Speijers, officier van justitie voor met 
name ID-fraude, vertelde vanuit zijn praktijk op 
boeiende wijze over wat er allemaal kan misgaan 
bij identiteitsfraude. 
De heer Van der Gugten van de Bestuursacademie 
Nederland benadrukte in zijn sessie hoe belang
rijk het is om periodiek na te gaan of de kennis 
van medewerkers nog up-to-date is. Aan de hand 
van een aantal voorbeelden gaf hij een insight in 
de door de BAN ontwikkelde test. 

De heer De Groot van de Universiteit van Maas
tricht wist op zijn bekende enthousiasmerende 
wijze de zaal te boeien met een expose over 
recente uitspraken op het gebied van het naam
recht. Zo belichtte hij de uitspraak Grunkin Paul 
II en de uitspraak van de Hoge Raad van 26 sep
tember 2008. Een commissie bUigt zich thans over 
mogelijke aanpassingen van het naamrecht. De 
toekomst zal het leren. De heer Wautelet van de 
Universiteit van Luik wist ook dit jaar de toehoor
ders te boeien. Op een bevlogen en aanstekelijk 
wijze belichtte hij het Belgisch naamrecht en een 
vergelijking met het Nederlandse. 

'GELATEN' 

Met veel spanning werd uitgezien naar het pro
grammaonderdeel over de verkiezingen. Immers 
de 'aanstichter' van 'terug naar het stemmen met 
het rode potlood' zou in de arena verschijnen 
samen met vertegenwoordigers van de Kies
raad en het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. Behalve wat bescheiden 
geroezemoes bij de aankondiging van de heer 
Gonggrijp, bleef de verwachte discussie uit. De 
enige echte beroering ontstond toen mevrouw 
Van Driel van BZK kenbaar maakte dat het stem
bureau op de verkiezingsdag zeer waarschijnlijk 
niet eerder zal worden gesloten. Maar meer dan 
gemor was er niet bij. Ook niet toen vanachter de 
'bestuurstafel' getracht werd daartoe een aanzet 
te geven. De aanwezigen lieten het allemaal gela
ten over zich heen komen. Ook deze klus zuBen we 
klaren, zo zal menigeen hebben gedacht. 

De slotact werd verzorgd door Professor Van de 
Moorsele, hoogleraar van de KUL, de Katholieke 
Universiteit van Lanaken. In zijn referaat ging hij 
uitgebreid in op de dienstverlening in Olland en 
de cultuur rond de aanpak van de problemen op 
dat gebied, door het in het leven roepen van de 
diverse gremia. 

Terugkijkend op een welbestede dag dankten de 
beide afdelingsvoorzitters (Leon Evers en Johan 
van den Eeden) de inleiders, deelnemers en de 
sponsoren, zonder wie dit congres immers niet 
mogelijk zou zijn geweest. Een apart dankwoord 
was er voor de organisatoren van dit geslaagde 
minicongres. Het organisatiecomite is overigens 
al druk in de weer voor de organisatie van het con
gres in het PSV-Stadion in Eindhoven. Afhankelijk 
van de verrichtingen van PSV zal het congres of 
op woensdag 28 oktober 2009 of op 11 november 
2009 plaatsvinden. Houdt uw sportkrant in de 
gaten! (jvde-mg) 
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