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DIenstverloningsovereenkomstARVODI

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederfanden,waarvande zetel is gevestigdte Den Haag,
te dezen vertegenwoordigddoor de Ministervoor BestuurlIjkVernieuwingen
Koninkrijksrelaties,
namensdeze,
H.P.Heidá.DirecteurCZW
hiernate noemen:Opdrachtgever,

en

2. TNO Itsef B.V
(statutair)gevestigdte Delft,
te dezen rechtsgeldigvertegenwoordigddoor
D.J.Out
hiernate noemen:Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE:

1. dat Opdrachtgeverhet van het grootste belangacht dat "oor de komende
verkiezingenvoor de TweedeKamerde beveiligingvan stemmachines
verderwordt vergroot;

2. dat Opdrachtnemereen planvan aanpak heeftopgesteldwaarin summieris
beschrevenwelke activiteitenOpdrachtnemerkan uitvoeren. Hetplan van
aanpakis als bijlage 1 aan deze Overeenkomstgehecht;

3. dat partijenop 16oktober2006 het plan van aanpakhebben besprokenen
verderhebben gepreciseerdwat Opdrachtnemerpreciesaan actiViteitenkan
verrichten;

4. dat partijenovereenstemminghebbenbereiktover de inhoud en de
uitvoeringvan dezeactiviteiten.één en ander op de voorwaardenzoals in
deze Overeenkomst uiteengezet.

VERKLARENTE ZIJN OVEREENGEKOMENALS VOLGT:

In deze Overeenkomstwordt een aantal begrippenmet een beginhoofdtetler
gebruikt Aan deze begrippen komtde betekenis toe dia hieraanwordt gegeven in
artikel 1 van deAlgemene Rijksvoorwaardenvoor het verstrekkenvan opdrachtentot
het verrichtenvan diensten (ARVODI).

1. Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 Opdrachtgeververleent aan Opdrachtnemeropdracht tot het verrichten van 10

Dienstenzoals hierna beschreven: O'l
A) Het uitbrengen van een onderbouwddeskundig oordeel over de .....

beveiligingsmaatregelen,die stemmachinefabrikantenNedap en Sdu treffen /;
om de stemmachines verder te beveiligen.Concreetgaat het om: CD

o
.......



ti Nedap: vefZeQ8llngvan de stemmachine, de controle op de juiste

versie van de software.het gebruik van een PROM in plaatsvan een
EPROM

11I Sdu: verzegeling vande stemmachine.

Het OOTdeelvanOpdrachtnemer dient uiterlijk op donderdag 26 oktober 2006
opgeleverd te worden. Het oordeel houdt in ieder geval in:

e wat de betekenis is van de getroffenmaatregel(en) voor het voorkomen van
misbruik van de stemmachines:

Het OOrdeelvan Opdrachtnemer bevat altijd een onderbouwing waaruit blijkt of
en zo ja welk referentiekader voor de beoordeling is gebruikt

B) Het geven van een onderbouwd deskundig oordeel over de fysieke
beveiliging van de opslag van de stemmachines bij de fabrikanten Nedap en
Sdu, alsmede van de configuratie van de machines en van het transport van
de stemmachines naar de gemeenten. Het oordeel van Opdrachtnemer dient
uiterlijk 26 oktober 2006 opgeleverd te worden aan Opdrachtgever. Het
oordeel bevat in ieder geval altijd een onderbouwing waaruit blijkt of en zo ja
welk referentiekader voor de beoordeling is gebruikt

C) Het geven van een deskundig oordeel over de organisatorische maatregelen
die de fabrikanten Nedap en Sdu hebben getroffen ten aanzien van de
opslag en het transport van de stemmachines. Het oordeel van
Opdrachtnemer dient uiterlijk 26 oktober 2006 opgeleverd te worden aan
Opdrachtgever. Het oordeel bevat in ieder geval altijd een onderbouwing
waaruit blijkt of en zo ja welk referentiekader voor de beoordeling is gebruikt.

D) Het visiteren van minimaal 10 gemeenten om vast te stellen:
€I hoe de stemmachines fysiek zijn beveiligd;
€I welke organisatorische maatregelen de gemeente heeft getroffen

zodat gewaarborgd is dat de beveiligingsmaatregelen worden

nageleefd;
e of de gemeenten de verzegeling van de stemmachines controleren

bij het aanbrengen van de verzegeling (als het Nedap machines
zijn), bij het transporteren van de stemmachines naar de
stemlokalen, bij het openen van de stemming en bij het sluiten van
de stemming.

Opdrachtgever dient goedkeuring te verlenen aan de selectie van de
gemeenten die gevisiteerd gaan worden, De visftaties vinden plaats tussen 1
november 2006 en uiterlijk 15 november 2006. Opdrachtnemer rapporteert
uiterlijk 17 november 2006 schriftelijk over de uitkomsten van de visitaties.
Oe opzet van de rapportage wordt door Opdrachtnemer afgestemd met

Opdrachtgever.

E) Opdrachtgever overweegt verder Opdrachtnemer opdracht te geven om na
de sluiting van de stemming op 22 november 2006 alle tijdens de verkiezing
van 22 november 2006 gebruikte stemmachines te laten controleren op

Iv
mogelijk misbruik. Opdrachtgever zal voor 15 november 2006 een beslissing Jl
nemen over de verstrekking van deze opdracht Daaraan voorafgaand p

overleggen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over de mogelijke uitvoering CD

van deze opdracht. Om deze opdracht voor te bereiden zal Opdrachtnemerf f>.,.)

nu alvast een aantal voorbereidingen (organisatorische maatregelen, ,21
(:J
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aanschafapparatuur etc.) dienente treffen. De kostenhiervankomenten
laste VBndit contract

1.2 De navolgendedocumentenmakendeeluit vandezeOvereenkomsl
Voorzoverdeze documentenmet elkaarin tegenspraak:zijn,prevaleerthet
eerder genoemdedocumentbovenhet later genoemde:
1. deze Overeenkomst
2. de ARVODI;
3. de offertedie aan de opdrachttengrondslagligt;
4. het Planvan Aanpak (versie0.9);

1.3. De prestatiesworden geleverdin de vormvan schriftelijkerapportages.Oe
rapportagesbevatten in elk gevaieenopgavevande bereikte

onderzoeksresultaten,de daarbijgebruiktemethodenen technieken,alsmede
de daaropgebaseerdeconclusies.Opdrachtgeverontvangtop de in dit
contract genoemdedeadlineseen concept-rapportagevoor commentaar.De
definitieveversie komt zo spoedigmogelijkna goedkeuringof ontvangst
commentaarvan de Opdrachtgever.

1.4. Tussentijdsebevindingenvan Opdrachtnemerdie van belang:zijnvoorde
po1itiek-bestuurlijkeoordeelsvorming,worden onverwijlddoor Opdrachtnemer
aan Opdrachtgevermeegedeeld.

1.5 De deelrapportenen het definitieveeindrapportzullen in enkelvoudworden
aangeleverd.Alle rapportenwordenzowetin schriftelijkeals digitalevorm
opgeleverd.

1.6 Omtrent de vorm waarin de rapportagezal plaatsvinden,zal door partijennog
nader overlegplaatsvinden. In het eindrapportdient in iedergeval te worden
vermeld,datOpdrachtgeverde auteursrechthebbendeIs.Van alle rapporten
dient in iedergeval een versie te wordenopgestelddie op grond van de Wob
openbaarkanworden gemaakt,het gaatdaarbij met nameom
bedrijfsvertrouwelijkegegevensen om persoonsvertrouwelijkegegevens.Deze
versie wordttegelijkertijd met het oorspronkelijkerapportaangeleverd.

2.1 Deze Overeenkomstkomt totstanddoor ondertekening van het contractdoor
beide/allepartijen.

3.1 Opdrachtnemer zal het werkelijkeaantal bestede (advies)dagenlurenper
maand op nacalculatiebasisdeclarerenconform de tarievenopgenomenin de
offerte tw. tegen een uurtariefvan e.... , respectievelijk€.-(excl. BTW
en exclusiefreis- en verblijfskosten).Daarnaastzal Opdrachtnemerbestelde
apparatuur.die benodigd is voor het voorbereidenvan de in 1E genoemde
activiteit in rekening brengen tegenwerkelijk gemaaktekosten.
Opdrachtnemerzal maximaal € .IB t (Incl. BTW) In rekening brengenen
staat ervoorin dat dit bedrag nietwordtoverschreden.



3.3 Deprijsheeft betrekkingopalle doorOpdrachtnemerin het kadervandeze
Overeenkomstte verlichtenwertczaamhedeneneventueeldaartDebenodigde
materfalen.

3.4 De overeengekomentarievenzijn vast en onveranderlijkgedurendede duur
van dezeOvereenkomst

3.5 Be1alingvindt plaats na ontvangsten acceptatievan het resultaat van de
Diensten.

3.6 De factuurdient in tweevoud,ondervermeldingvan bovengenoemd
ooritractnummeren verplichtingennummer75278 te worden gezondenaan:

Ministerievan Binnenlandsezaken en Koninkrijksrelaties
GemeenschappelijkeDienstenGDJFBIFA
t.a.v. mevrJ. Marienus
kamer l0608,
Postbus20011.
2500 EADen Haag.

4, Contactpersonen (Projectleiders)

4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever zijn dhr. Christ Reniers en dhr. Lucas
Korsten.
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is dhr. Hugo Buitenhuis

4.2 Projectleiderbij Opdrachtgeveris mevr. mr. Maria Gonzales
Projectleiderbij Opdrachtnemer is ir. Dirk Jan Out

4.3 In afwijkingvan het bepaaldein artikel8.2 van de ARVODI kunnende
genoemdecontactpersonen partijenniet binden.

5.1 De werkzaamheden wordenin beginselverricht in het kantoor van
Opdrachtnemer. Daarnaast zal een deel van de werkzaamheden worden
verrichtbij de stemmachinefabrikantenNedap en Sdu en bij de gemeenten
die gevisiteerd gaan worden.

5.2 Opdrachtgeververplicht zich de stemmachinefabrikanten en de gemeenten
er op te wijzen dat zij het Personeel van Opdrachtnemer toegang moeten
verlenen tot de plaats. waar de werkzaamheden ten behoeve van de
overeengekomen Diensten dienen te worden verricht. alsmede dit Personeel
in staatte stellen de werkzaamhedenonder de bij die partij gebruikelijke
arbeidsomstandigheden te verrichtengedurende de regulier geldende
kantoortijden.

6, Van toepassing zijnde Voorwaarden

r....
6.1 Op dez.eOvereenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene 8

Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van j
Diensten(ARVODI)" [(bijlege3), voorzover daarvan In deze Overeenkomst ~



Delft, 'l~Oktober2006

TNO ITSEF
Namensdeze,
D.J.Out
Chlef ExecutlveOfficer

Bijlage(n):

1. Concept Plan van Aanpak versie 0.9
2. Offerted.d. 26 september
3. Arvodi
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