
Driel, Diana van

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Twan vander Schoot[J I.. Jt:]
dinsdag19 september2006 14:27
Driel, Dianavan
Hugo Buitenhuis;Dirk-JanOut
Re: ontwerptesten contractstemmachines

Beste mevr. van Driel

ad 1. Aanstaande vrijdag zullen Dhr. Out en ikzelf op het overleg aanwezig
zijn.

ad 2. Nee, het is niet nodig de offerte te herzien naar aanleiding van 't
overleg met NEDAP. Dergelijk overleg is al begroot in het leveranciers
overleg (Zie de offerte WP1 stap 2) .

Met betrekking tot het laatste punt, wil ik graag opmerken dat de - in stap 2
van WP2- berekende betrouwbaarheid een kwantitatieve uitspraak betreft.

Of deze kwantitatieve uitspraak door u als voldoende betrouwbaar wordt geacht
in kwalitatieve zin hangt uiteraard af van de norm die u stelt aan een
dergelijke toets. Het lijkt ons goed om daarover vrijdag met u verder over te
spreken.

met vriendelijke groet,

Twan van der Schoot

On Monday 18 September 2006 13:50, Driel, Diana van wrote:
> Beste Hugo en Twan,
> een paar vragen:
> 1. zijn jullie er a.s. vrijdagochtend bij tijdens het overleg met SDU
>en NEDAP 2. hebben jullie nav het overleg met Nedap nog aanleiding om
>de offerte voor de test te herzien?
> mn het tijdsschema is cruciaal en de vraag of in de fase, vooruitlopend
> op de test, jullie in staat zijn de vraag te beantwoorden of het zin
> heeft een dergelijke test uit te voeren: kan de test die jullie doen
> leiden tot een betrouwbare uitspraak over de "betrouwbaarheid van
> stemmachines"?
> ***************************************i'************* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

>******* Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
> Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
> toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
> te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
> welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
> elektronisch verzenden van berichten.
>
> This message may contain information that is not intended for you. If
>you are not the addressee or if this message was sent to you by
>mistake, you are requested to inform the sender and delete the
>message. The State accepts no liability for damage of any kind
>resulting from the risk inherent in the electronic transmission of
>messages.
> ***************************************************************************

>*******

Twan van der Schoot
Senior Consultant
Delftechpark 1
2628XJ Delft
Phone: +31 15 269 2513
Fax: +31 15 269 2555
Mobile: +31 I I aL
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BRIGHTSIGHT is the new name for TNO ITSEF BV

It has been over two years now since our company spun-off from TNO to farm TNO ITSEF
BV, a separate company under TNO. Since our parent company TNO is also involved in
~ecurity activities, we have jointly decided to change our company name in order to
express more explicitly that we are a separate company and to avoid confusion.

We are proud to present our new name, "brightsight".

Within the next few weeks, we will incorporate our new name and logo into a new house
style. We trust we will be able to continue our valued relationship as successfully as
befare.
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Driel, Diana van

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Beste Diana,

Hugo BuitenhuislUS Ii.@ilt r .]
maandag25 september200614:30
Driel, Dianavan
Twan Schoot;Dirk-JanOut
Re: verklaringTNO

Afgelopen woensdag 20/9 hebben wij Nedap aangeboden de 4 aangepaste
stemmachines te keuren.

Zodra wij opdracht hebben worden de werkzaamheden ingepland.

Daarvoor moeten door Nedap van elk aangepast type tenminste 10 exemplaren ter
beschikking worden gesteld waaruit wij steeds 1 exemplaar kiezen. Ook dient
de documentatie van de aangepaste machines worden toegeleverd.

De keuring resulteert dan (hopelijk) in een verklaring conform artikel 5 van
de Regeling.

Een deel van de maatregelen wordt niet gedekt door eisen uit de Regeling. In
het kader van een keuring volgens de regeling kunnen wij daar dan ook geen
uitspraak over doen.

De genomen maatregelen zlJn zeker een verbetering. Het is moeilijker om
onopgemerkt de machine te modificeren. Het wordt eenvoudiger voor personen
belast met de verkiezingen na te gaan of de machine in juiste staat is. De
mate van verbetering kunnen wij pas echt bepalen na ontvangst van de
materialen en documentatie.

Onderzoek naar deze maatregelen maakt overigens geen deel uit van de offerte
aan Nedap. In een dergelijk onderzoek schatten we in hoe moeilijk het is een
apparaat ongemerkt te wijzigen. Of bepaalde maatregelen adequaat zijn hangt
af van de eis die gesteld wordt. Juist het formulieren van die eisen was een
van de activiteiten voorzien in het opstellen van een Protection Profile.

Het zou naar onze mening nog steeds de voorkeur hebben de stemmachines niet
inwendig te wijzigen. De externe maatregelen tezamen met de beveiliging door
de gemeentes zou volstaan en een herkeuring op de valreep voorkomen.

In een recent artikel van afgelopen week in het duitse c't2006 wordt de Nedap
machine in detail besproken.

met vriendelijke groet,

Hugo Buitenhuis
TNO ITSEF
015 269 2508

===On Monday 25 September 2006 12:24, you wrote:===

Hugo,
wanneer kan ik iets van jullie verwachten?
Ik begrijp van mijn directeur dat hij zsm wil weten van jullie welk soort verklaring
jullie kunnen afgegeven. Ook wil hij zsm weten van jullie of de maatregelen die nu
door Nedap zijn voorgesteld adequaat zijn.

Met vriendelijke groet,
Diana van Driel
Afdeling Constitutioneel Beleid
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
tel 070 426 8874
email: diana.driel@minbzk.nl
**********************************************************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet
de
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geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die
verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are
not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risk inherent in the electronic
transmission
of messages.
**********************************************************************************
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Driel, Diana van

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Geachte heer Heida,

HugoBuitenhuis[SI2 6
donderdag5 oktober2006 13:43
Heida, Harke
Driel,Dianavan;Denie,Agnes;Twan Schoot
Re: uitvoerensteekproefstemmachines

Dank u wel voor de opdracht.

a. werkzaamheden en planning
Maandag 9/10 hebben wij een concept pakket van eisen (stap 1 van de
projectbeschrijving uit onze offerte). Dit willen wij graag dinsdag 10/10 met
u bespreken (stap 2).
Maandag 16/10 hebben wij een concept plan van aanpak (stap 3). Dit willen wij
graag dinsdag 17/10 met u bespreken (stap 4) .

b. projectorganisatie
Voor TNO ITSEF ben ik de kontaktpersoon. Wie is de kontaktpersoon bij BZK
gedurende dit project? Bent u dat of Diana of iemand anders?

c. andere werkzaamheden
De keuring van de Nedap stemmachines hebben wij aan hen aangeboden. Deze zijn
(nog) niet door hen in opdracht gegeven.
De beoordeling van de adequaatheid van de door Nedap genomen I te nemen
maatregelen maken geen deel uit van uw opdracht aan ons en zijn ook niet
opgenomen in de offerte aan Nedap.

Ik zal u in de loop van de middag bellen om eea af te stemmen.

mvg
Hugo Buitenhuis
TNO ITSEF BV
015 269 2508

===On 04-10-06 17:31, Heida, Harke wrote:===

Geachte heer Buitenhuis,

Hierbij bevestig ik hetgeen wij zojuist telefonisch bespraken. Naar aanleiding van uw
offerte van 26 september jl, is enkele malen nader overleg gevoerd. Het resultaat van
dat overleg is ons beiden bekend en zal in een opdracht aan Itsef van het ministerie
van BZK worden vastgelegd. Deze opdracht ontvangt u binnen enkele dagen.

Gelet op de urgentie van dit project spraken wij af dat u op basis van deze mail
alvast de uitvoering ter hand neemt.

mvg.

Harke Heida

**********************************************************************************

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet
de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die
verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are
not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to
inform the sender and delete the message. The State accepts na liability for
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damage of any kind resulting from the risk inherent in the electronic
transmission
of messages.
**********************************************************************************
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