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Zeer geachte heer Kummeling, 

Sedert 1982 verlenen wij ondersteunende diensten bij de vaststelling van de uitslagen bij 
landelijke verkiezingen. 
Deze dienstverlening bestaat uit manuren tijdens de voorbereiding en kandidaatstelling, 
waarvoor een bescheiden vergoeding in rekening wordt gebracht, en verder het, om niet, ter 
beschikking stellen van programmatuur. 
Deze programmatuur regelt, naast de uitslagberekening in engere zin, ook de gehele 
distributie- en vergaarpiramide, m.a.w. de gehele hoofdstembureau-functie. Bovendien wordt 
aan de politieke partijen gratis een programma verstrekt voor de indiening van 
kandidaatgegevens. 
Recent is daar nog bijgekomen de publicatie-functie die voorheen door het CBS werd 
vervuld. 

In de onverkwikkelijke discussie rond stemmachines is onze dienstverlening eveneens aan 
de orde gesteld, niet in de laatste plaats in het in onze ogen op meerdere punten uiterst 
bedenkelijke rapport van de commissie-Hermans. 
Waar wij steeds dachten een gewaardeerde en kwaliteitsverhogende bijdrage aan het 
verkiezingsproces te leveren, lijkt nu een beeld van ons te zijn ontstaan als waren wij 
onbetrouwbare chicaneurs. 

In de follow-up van de commissie-Korthals Altes blijkt aan de gemeenten botweg 
medegedeeld te zijn dat onze software niet meer gebruikt kan worden, overigens zonder dat 
ons daarover ook maar enige informatie heeft bereikt of dat van een fatsoenlijke motivering 
sprake was. 
Naar onze mening is hier sprake van schending van beginselen van behoorlijk bestuur of 
zelfs van onrechtmatig overheidshandelen, dat voor ons tot ernstige persoonlijke en zakelijke 
schade leidt. 
Wij overwegen derhalve hierover een uitspraak van de rechter te vragen. 

In dat licht mogen wij u verzoeken om ons binnen 10 dagen formeel mede te delen dat ook u 
niet meer van onze diensten gebruik zult maken en dit uitvoerig te motiveren. 

Ook verzoeken wij u op grond van de wet openbaarheid van bestuur om alle stukken die 
betrekking hebben op het besluit over onze diensten en software binnen 10 dagen aan ons te 
sturen. 

Met de meeste hoogachting, 

Bureau voor Verkiezingsuitslagen b.v. 
J.W. Groenendaal 
voor deze A.W. Hoeflaak 


