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Dienstverleningsovereenkomst ARVODI

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag,
te dezen vertegenwoordigd door de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en
Koninkrijksrelaties,
namens deze,
Plv. Directeur CZW, dhr R.G. Mazel
hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

2. N.V. Nederlandse Apparatenfabriek 'Nedap'
(statutair) gevestigd te Groenlo,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
dhr. A.J.Westendorp, voorzitter van de directie
hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE:

dat Opdrachtgever het van het grootste belang acht dat voor de komende
verkiezingen voor de Tweede Kamer de beveiliging van stemmachines verder
wordt vergroot;
dat Opdrachtnemer een beveiligingsconcept heeft ontwikkeld waarmee de extra
beveiliging van de stemmachines ten behoeve van de komende verkiezingen kan
worden vergroot. Het beveiligingsconcept is als bijlage 1 aan deze Overeenkomst
gehecht;
dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de maatregel om beveiliging
van de stemmachines te vergroten, één en ander op de voorwaarden zoals in
deze Overeenkomst uiteengezet.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter
gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in
artikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten
tot het verrichten van diensten (ARVODI).

1. Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het uitvoeren de
volgende Diensten:
Bij de stemmachine's:

het vervangen van de EPROM door een PROM (niet overschrijfbare
eenheid);
het controleren of de "firmware" overeenkomt met de door TNO
goedgekeurde "firmware".
het aanbrengen van een fysieke verzegeling waardoor de "firmware"
niet toegankelijk is.

Per configuratie/leeseenheid:
het aanbrengen van verzegeling

De door Opdrachtnemer te verrichten Diensten omvatten tevens de
levering door Opdrachtnemer van de in artikel 1.3 van deze Overeenkomst
bedoelde eindrapportage.



Opdrachtnemer garandeert dat op basis van de bij de Opdrachtnemer
aanwezige expertise en binnen de beschikbare tijd voor de verkiezingen
van 22 november 2006 de best mogelijke maatregelen worden getroffen
om de beveiliging van de stemmachines tegen misbruik te verbeteren.

Deze Diensten zijn overeenkomstig de door Opdrachtnemer uitgebrachte
offerte d.d. 12 september 2006, zonder kenmerk (bijlage 1), welke
opdracht Opdrachtnemer bij deze aanvaardt, een en ander voorzover
daarvan niet in deze Overeenkomst wordt afgeweken. Uitgangspunt
daarbij is dat de werkzaamheden betrekking hebben op circa 8400
stemmachines en 600 configuratie/leeseenheden.

Ondertekening van het proces verbaal door de gemeentelijke
vertegenwoordiger en de service medewerker van de Opdrachtnemer
houdt in dat de werkzaamheden conform de offerte zijn uitgevoerd.

De Diensten worden geleverd in de periode 1 september 2006 tot en met
14 november 2006. Ter verduidelijking op het gestelde in de offerte komen
partijen hierbij expliciet overeen dat de Diensten op uiterlijk 14 november
2006 moeten zijn voltooid, waarbij Opdrachtnemer heeft aangegeven dat
de vervanging van de EPROMS door PROMS en de verzegeling van de
stemmachines die zich bij de gemeenten bevinden reeds op 1 november
2006 of zeer kort daarna zal zijn afgerond.

1.2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst.
Voorzover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het
eerder genoemde document boven het later genoemde:
1. deze Overeenkomst;
2. de ARVODI (bijlage 2);
3. De offerte van opdrachtnemer d.d. 12 september jl.(bijlage 1);
4. De afspraken die zijn gemaakt in verschillende overleggen.

1.3 De prestatie wordt afgerond door indiening van een rapport. Het rapport
bevat in elk geval een volledig verslag van de verrichte werkzaamheden
en de bevindingen alsmede de daarop gebaseerde conclusies.
Opdrachtnemer versterkt daarbij de volgende gegevens:

.. Het aantal afgehandelde gemeenten;
11I De namen van de afgehandelde gemeenten;
e Het aantal + namen + reden van de niet afgehandelde gemeenten;
" Het totaal aantal afgehandelde machines per gemeente;
" Het totaal aantal niet aangetroffen machines + naam gemeente waar

deze machines zouden moeten staan;
., Het totaal aantal aangetroffen machines met een niet authentieke

configuratie + serienummer + naam gemeente waar deze machines
staan;

" Het totaal aantal afgehandelde uitleeseenheden per gemeente;
" Het totaal aantal niet aangetroffen uitleeseenheden + naam gemeente

waar deze uitleeseenheden zouden moeten staan;
" Het totaal aantal uitleeseenheden met een niet authentieke

configuratie + serienummer + naam gemeente waar deze
uitleeseenheden staan;

" Overzicht bijzonderheden + toelichting.

1.4 Het concept-rapport en het definitieve eindrapport zullen in enkelvoud
worden aangeleverd. Het definitieve eindrapport dient zowel in schriftelijke
als digitale vorm te worden opgeleverd. De Opdrachtgever is
verantwoordelijk en zal ervoor zorgdragen dat versies van alle rapporten
die op grond van de Wob openbaar zouden moeten worden gemaakt,
worden opgesteld.

2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst



2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract
door beide partijen.

2.2 De overeengekomen Diensten zullen uiterlijk op 14 november 2006
voltooid moeten zijn.

3. Prijs en overige financiële bepalingen

3.1 Opdrachtnemer zal de Diensten tegen een vaste totaalprijs verrichten.
Deze vaste totaalprijs bedraagt € •• • ,.. ,inclusief BTW. en inclusief
alle bij het uitvoeren van de Diensten benodigde materialen, eventuele
reis- en verblijfkosten en/of andere kosten van wat voor aard dan ook.
Opdrachtnemer is niet gerechtigd extra kosten van wat voor aard dan ook,
waaronder begrepen doch niet daartoe beperkt "general overhead
expenses" en dergelijke, in aanvulling op genoemde vaste totaalprijs in
rekening te brengen zonder dat daartoe de voorafgaande uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

3.2 De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van
deze Overeenkomst te verrichten Diensten

3.3 Betaling vindt plaats na ontvangst en acceptatie van het resultaat van de
Diensten. De levering van de in artikel 1.3 bedoelde eindrapportage in de
in 1.4 door Opdrachtgever gedefinieerde vorm als sluitstuk daarvan, houdt
acceptatie van de Diensten in.

3.4 De factuur dient in tweevoud, onder vermelding van bovengenoemd
contractnummer en verplichtingennummer 75277 te worden gezonden
aan:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Gemeenschappelijke Diensten GD/FB/FA
t.a.v mevr J. Marienus
kamer L 0608,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag.

3.5 Betaling vindt plaats door Opdrachtgever direct na levering van de in 1.3
bedoelde eindrapportage.

4. Contactpersonen (Projectleiders)

4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever is dhr. Christ Reniers (bij afwezigheid
Lucas Korsten)
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is Matthijs Schippers (bij afwezig
Hans van Wijk)

5. Tijden en plaats werkzaamheden

5.1 De werkzaamheden worden verricht in bij de gemeenten waar de
stemmachines in opslag staan.

5.2 Opdrachtgever verplicht zich gemeenten er op te wijzen dat zij het
Personeel van Opdrachtnemer toegang dienen te verlenen tot de plaats,
waar de werkzaamheden ten behoeve van de overeengekomen Diensten
dienen te worden verricht, alsmede dit Personeel in staat te stellen de
werkzaamheden onder de bij die partij gebruikelijke
arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regulier geldende
kantoortijden en indien noodzakelijk daarbuiten.

6. Van toepassing zijnde Voorwaarden



6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten
van Diensten (ARVODI)" (bijlage 2), voorzover daarvan in deze
Overeenkomst niet wordt afgeweken.

6.2 Artikel 16 van de ARVODI is niet van toepassing.

6.3 Bij schending van de geheimhoudingsverplichtingen welke ingevolge
artikel 11 van de ARVODI op hem en zijn Personeel rusten, is
Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,-
per gebeurtenis, waarvan de geaccumuleerde waarde niet meer zal zijn
dan 10% van de opdrachtsom.

6.4 In aanvulling op de ARVODI komen partijen hierbij overeen dat indien en
voor zover een gemeente met betrekking tot het uitvoeren van de Diensten
door Opdrachtnemer schade mocht lijden, Opdrachtgever desgewenst
namens en ten behoeve van de gemeente een eventuele
schadevergoeding zal kunnen verhalen.

6.5 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.3 ARVODI komen partijen hierbij
overeen dat Opdrachtnemer in voorkomende gevallen alleen na een
aanvullend schriftelijk verzoek van Opdrachtgever verplicht is alsdan de in
artikel 25.3 ARVODI bedoelde cessie schriftelijk ter kennis van zijn
verzekeraar te brengen.

7. Integriteitverklaring

7.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel
van Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen
aanbieden of doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde
personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te
verrichten of na te laten.

8. Slotbepaling

8.1 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voorzover zij
uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

8.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel
eerder door partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken
omtrent de hierbij overeengekomen Diensten.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in
tweevoud ondertekend,

Den Haag, 26 oktober 2006

DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN
KON INKRIJKSRELA TIES
namens deze,
PLV. DIRECTEUR CONSTITUTIONELE ZAKEN EN WETGEVING

R.G. Mazel



Groenlo, ...... oktober 2006

N.V. Nederlandse Apparatenfabriek "NEDAP",
Namens deze,
Voorzitter Directie

A.J. Westendorp

Bijlagen:
1. offerte Opdrachtnemer d.d. 12 september 2006
2. ARVODI




