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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
t.a.v. mr. drs. D. van Driel
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Groenlo, 1 september 2006.

Betreft: Vertrouwen in verkiezingssystemen in Nederland.

Geachte mevrouw Van Driel,

In de afgelopen periode is verscheidene malen door uw ministerie met Nedap over het onderwerp
vertrouwen in verkiezingssystemen gesproken en gecorrespondeerd. In mijn brief aan de heer
Mazel van 25 juli jl. wezen wij reeds op het belang en de noodzaak om op korte termijn
aanvullende maatregelen te nemen de verkiezingssystemen tegen onopgemerkte manipulatie te
beschermen en zo het vertrouwen in het gebruik van deze systemen te handhaven. Ik begrijp dat
u mijn advies in beraad heeft, echter nog niet bent overgegaan tot een besluit om het advies
concreet uit te voeren.

Inmiddels heeft Nedap om de redenen zoals vermeld in het bijgesloten afschrift van een brief aan
de gemeenten die Nedap systemen gebruiken, moeten besluiten op eigen initiatief deze extra
maatregelen ter hand te nemen.
Dit besluit laat onverlet dat Nedap van mening is dat het nemen van deze maatregelen een
overheidsverantwoordelijkheid is.

Wij stellen het dan ook op prijs om in een gesprek hierover nader van gedachten te wisselen. In
dit gesprek kunnen wij u ook nader informeren over de details van onze voorgenomen
maatregelen.

~-1I1,1l'. chippers
arktgroepleider Nedap Election Systems

N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek 'Nedap'

Kopie:
mr. J.G. Schipper-Spanninga (Kiesraad)
mr. R.G. Mazel (ministerie BZK)
mr. P.J. Stolk (ministerie BZK)
dhr. H. Buitenhuis (TNO-ITSEF)

Bijlage:
Kopie brief aan Nedap gemeenten betreft: 'Extra voorzorgsmaatregelen stemmachines'
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Groenlo, 1 september 2006.

Betreft: Extra voorzorgsmaatregelen stemmachines.

Geachte heer/mevrouw ...

Na de recente oprichting van de groep wijvertrouwenstemcomputersniet.nl is de betrouwbaarheid
van elektronisch stemmen veelvuldig in de media en diverse gemeenteraden aan de orde
geweest. N.a.v. verschillende Wob verzoeken aan de overheid zijn veel gegevens met betrekking
tot elektronische stemsystemen via Internet in het publieke domein gebracht.

Zo zijn ook verschillende TNO rapporten van de Nedap stemmachines in de openbaarheid
gekomen. Deze rapporten bevatten veel vertrouwelijke test- en fabricagegegevens.

In de afgelopen weken hebben wij verschillende concrete aanwijzingen ontvangen die erop
wijzen dat pogingen zijn ondernomen om Nedap stemmachines in handen te krijgen.

Het is in de ontstane situatie daarom niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk geworden,
extra maatregelen te nemen om zo het betrouwbaarheid van het gebruik van de stemmachines te
kunnen blijven waarborgen.

Nedap zal vóór de komende verkiezingen van 22 november bij alle gemeenten die Nedap
stemmachines gebruiken en in beheer hebben extra voorzorgsmaatregelen nemen. Op korte
termijn zal iedere gemeente over de details worden benaderd.

Wij gaan ervan uit dat u het belang en de noodzaak hiervan onderschrijft.

Hoogachtend,

M. Schippers
Marktgroepleider Nedap Election Systems
NV. Nederlandsche Apparatenfabriek 'Nedap'
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