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KIESRAAD

De Secretaris-Generaal van het ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
de heer drs. J.W. Holtslag

Onderwerp

informatie-wisselingcontrole stemmachines

Geachte heer Holtslag,

In vervolg op het overleg dat wij afgelopen maandag 20 november voerden, leek

het goed de afspraken over de aanlevering van gegevens inzake de controle van

stemmachines aan de Kiesraad op een rij te zetten. In het onderstaande zijn de
afspraken die wij - althans in mijn perceptie - maandag maakten verwoord. Hier

en daar is een precisering of aanvulling opgenomen. Graag verneem ik van u of u
de verwoorde afspraken onderschrijft.

Tussen 22 november en 26 november levert het ministerie de Kiesraad
verschillende soorten gegevens aan:

1. uitslagen van onderzoek aan machines die op de dag van de stemming

zijn overgedragen aan het NFI omdat zij als "verdacht" zijn aangemerkt;
2. uitslagen van het onderzoek dat door Nedap onder het toeziend oog van

EDP-auditors is verricht. Het betreft onderzoek dat in het kader van de

steekproef in opdracht van BZK na de dag van de stemming onder de
gebruikte stemmachines wordt gedaan;

3. uitslagen van onderzoek door het NFI aan de machines uit de steekproef,

die in het steekproefonderzoek zijn aangemerkt als "verdacht" en om die

reden voor nader onderzoek aan het NFI zijn overgedragen.

Het onderzoek als bedoeld onder punt 2 zal resulteren in een eindrapport waarin

de bevindingen van de EDP-auditors worden samengevat. BZK streeft ernaar dit
eindrapport zondag 26 augustus uiterlijk 18.00u aan de Kiesraad aan te leveren.

Tussentijds zal de projectleider stemmachines van het ministerie de secretaris

directeur van de Kiesraad mondeling en via de e-mail op de hoogte stellen van
de tussenstand van de onderzoeken, op de volgende tijdstippen:

a. vrijdag 24 november 17.00u

b. zaterdag 25 november 16.00u
c. zondag 26 november 12.00u.
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Wat betreft de uitslagen als bedoeld onder punten 1 en 3 is afgesproken dat de

directeur van het NFI zal worden gevraagd per onderzochte machine een korte
verklaring op te stellen, waaruit blijkt of het onderzoek met een positief oordeel

(er is niet geconstateerd dat manipulatie heeft plaatsgevonden) of negatief
oordeel (manipulatie staat vast of kan niet worden uitgesloten) is afgerond. De
verklaring van de directeur van het NFI zal door tussenkomst van het ministerie

via de e-mail aan de secretaris-directeur van de Kiesraad worden aangeleverd.
Dit gebeurt zodra de verklaringen beschikbaar zijn. Indien het grote aantallen zou

betreffen, verzorgt BZK bovendien een totaaloverzicht van de resultaten uiterlijk

zondag 18.00u.

Het zou overigens de sterke voorkeur van de Kiesraad hebben indien, bij een

negatief oordeel, uit de verklaring van de directeur van het NFI blijkt of dit
negatief oordeel is gebaseerd op het geval dat manipulatie is vastgesteld of op

het geval dat manipulatie niet kan worden uitgesloten.

Ten slotte graag ik vraag aandacht voor een punt, dat nog niet tot afspraken heeft
geleid tussen ministerie en Kiesraad.

Het is mogelijk dat de verklaringen van het NFI de Kiesraad aanleiding geven de
onderzoeksresultaten van het NFI te willen inzien. Dat zal zich natuurlijk alleen

voordoen bij onderzoek waarvan het eindoordeel negatief is. Ik verzoek u te
bevorderen dat in dergelijke gevallen inzage van de NFI-onderzoeken door de
Kiesraad tot de mogelijkheden behoort. Ik merk hierbij op dat het gelet op het

tijdstip waarop gegevens moeten worden aangeleverd en het streven van de

Kiesraad de uitslag op 27 november 2006 om 15,00u vast te stellen, mogelijk is

dat die inzage zal moeten plaatsvinden in de avond van 26 november of nacht
van 26 op 27 november a.s.

Ten slotte rijst nog de vraag of de gegevens die u aan de Kiesraad aanlevert, niet
ook aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter beschikking moeten worden

gesteld. De Kamer is immers de enige en laatste instantie die een bindend
oordeel geeft over de geldigheid van de stemming.

Hoogachtend .~.
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