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onderzoek stemmachines

In vervolg op de mail die u vrijdag 13 oktober 2006 reeds heeft ontvangen

bevestig ik hierbij dat de AIVD maandag 16 oktober 2006 wil starten met het

onderzoek naar het mogelijk "afluisteren" van de stemmachines. De AIVD is

gevraagd om het onderzoek op donderdag 26 oktober 2006 af te ronden zodat de

minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties tijdig de Tweede

Kamer kan informeren over de uitkomsten. Ten behoeve van het onderzoek van

de AIVD verzoek ik u het volgende te leveren:

.. 5 stemmachines van elk type dat gebruikt gaat worden bij de verkiezing van

22 november 2006, inclusief de randapparatuur en toebehoren;

.. alle documentatie (gebruikersdocumentatie, onderhoudsdocumentatie en

technische documentatie inclusief ontwerp en datasheets);
.. software die op de machines draait als souree code;

.. testverslagen;

" configuratiebestanden voor de verkiezingen van 22 november 2006 van de

verkiezingen voor de gemeenteraden;

" contactgegevens de persoon of personen waarmee de AIVD contact kan

opnemen ten behoeve van het beantwoorden van technische vragen.

Meer concrete afspraken over het aanleveren van de stemmachines en de

overige informatie kunt u maken met de heel 1_]2: .... (tel 070 • r
.). U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met dhr C.G.M. Reiniers (070

8887566 oiJll; •• ., of de projectleider van het project Stemmachines mw

M. Gonzalez (070 361 3121 of act. F').
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Mocht U afspraken willen maken over het gebruik van de stemmachines en de

door geleverde informatie dan verzoek ik u dat zo spoedig mogelijk doch uiterlijk

18 oktober 2006 schriftelijk aan mij te berichten.

DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN

KONINKRIJKSRELATIES,

Voor deze,
DE DIRECTEUR CONSTITUTIONELE ZAKEN EN WETGEVING,
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