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Ministerievan BinnenlandseZakenen
Koninkrijksrelaties
SecretarisGeneraal
t.a.v,deheer J.W. Holtslag
Postbus20011
2500 EADENHAAG

Groenlo,12oktober2006.

Betreft:Vertrouwenin verkiezingssystemenin ~ederland.

Geachteheer Holtslag,

In het overlegvan vrijdag5 oktoberjl. heeftu devraaggesteldClfNedap de fionwarevanalle
Nedapstemmachinesna deTweedeKamerverkiezingen,dochvoorde definitievevaststelling
van de verkiezingsuitslagop authenticiteitkancontroleren.Bovendienheeftu mij verzochtu te
infonnerenover de voortgangvan de dooruopgedragenen door Nedapuitte voerenextra
voorzorgsmaatregelen.Tevensverzochtuverslagte doenover de bijde gemeenten
aangetroffenstatus met betrekkingtot de conditievan opslagen beheervan de stemmachines.

1. Verificatiena de verkiezingen.
Ikkan u meldendat met de beschikbaregekwalificeerdeNedapservicemedewerkershetbinnen
de gesteldeperiodefysiekniet mogenikis atleruim~temmechines verspreldtove~
gemeentente verifiêren.Ik kan u ter overweging2 vanantenvoorleggendie wel uitvoerbaarzijn:

.. Verificatiedoör Nedapvanee~t te stellensteekproefgroofte;

.. Verificatievan alle asets _op de 19 hoofdstembureaus,waarbij deoverheid
de verantwoordingheeftvoorhet transportvan de stemmachinesvande gemeenten
naar het hoofdstembureau(en retour).

2. Voortgangextra voorzorgsmaatregelen
De planningis erop gerichtdal allegemeentenvoor 1 novemberwordenbezocht.in deweek die
hieropvolgtzullen de huur-en verkiezingswachtstemmachinesvoorzienwordenvan•. ;tra
voorzorgsmaatregelen.Tot beginde~zijn er 182gemeentenreedsbezocht(ca.
stemmachines).Momenteelworden~ingezet. en vanaf maandag16 oktobertltteams.
Afhankelijkvan de voortgangwordtrekeninggehoudenmet inzetvan meer{tol maximaa.
teams.
TNO heeft aanda een lïst esel t n wordenaan een
herkeuring De geselecteerde
stemmachines e IJ e gemeentenstaanzilnInmlddeS opge aalden ve en van deextra
maatregelen.en aan TNOoverhandigd.Daarnaastheeft TNO gegevensen samplesvande
verzegelingaangevraagden ontvangen.

3. Statusopslag stemmachinesbij gemeenten
Dinsdagzijn alle servicemedewerkersgeïnfooneerdover het aanvullendeverzoekomde
bevindingenomtrenthet beheeren opslagvan de stemmachinesin de diversegemeentenIn
kaart te brengen.Oe servicemedewerkerszijn verzochtop de volgendepuntente letten:
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" Zijn de stemmachinesin eenbeveiligde/afgeslotenruimteopgeslagen
m Overigeopvallendezakendie typerendzijnvoordezorgvuldigheiddie rondde

opslagen beheervande stemmachinesis öpgavallen
Vanafmaandag16oktoberkunnenwij hieroververslagdoen.

Inmiddelsis eenvande stemmachinesdiedoorde stichtingis gebruiktbijeengemeente
aangetroffen.Oecoördinatierondde verdereafhandeUnghiervanis dooruwdirectieCM ter
handgenomen
Nedepheefteenverzamelingvan telefoonnotIties(5 AA)van gemeentendiezijn benaderdvoor
het ter beschikkingstellenvan stemmachinesaan de KlPD overhandigd.De bewustegemeente
waardestemmachine\5aangetroffenzat hierniettussen.onbrengtonstot decn7lclusledat het
zeer wel mogelijkIs dat veel meergemeentenbenaderdzijn eneventueelhebbenmeegewerkt,
terwijldiezich niethebbengemeld.NedapIsderhalvetot het nadereInzichtgekomendater
mogelijkmeerstemmachinesbuitende controlevan degemeentenZijnof zijngeweest.Het ligt
nietbinnende scopevande huidigeopdrachtom dezestemmachineste traceren.Hetin het
stemverkeernemenvandezestemmachinesis onwettigen kanzeer serieuzeconsequenties
hebbenvoorhet Integereverloopvandeverkiezingen.

In uw briefaande gamBElntebesturenvan 6 oktoberheeftu gewezenop de beveiligingrondde
stemmachines.WijadviserenIJ metklemdegemeentebesturenaanvullendnate latengaanen
te latenverldarenof nade laatstegemeenteraadverldezingenstemmachinesbuitenhetbeheer
en toezichtzijn (geweest)van de gemeente.

Gaarnevernemenwe van IJ of u dit advieszalopvolgen.

Kopie:
mevrouwlVI,Gonzales{ministerieBZK)
mevrouwJ.G.SchipperoSpanninga(Kiesraad)
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de gemeentebesturen
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Dezerdagen is de Stichting 'wijvertrouwendestemcomputemiet.nl'in de media
opgetreden.De stichting heeft medegedeelddat zij van mening is dat het
functionerenvan een stemmachineen daarmeede uitslagvan verkiezingen,kan
worden gemanipuleerd.Aangezieneventuelemanipulatievan stemmachineszou
leiden tol een aantastingvan het vertrouwenin het stemprocesvraagikuw
gemeenteaandachtvoor het volgende.

Voorwaardevoor beïnvloedingvan de stend-alene stemmachineis dat men over de
machinezelf beschikt. Het is daaromvan het allergrootstebelangdatde machines
goed beveiligdworden opgeslagentot op het momentdat ze naarhet stembureau
worden overgedragen.Het betrefthier een verantwoordelijkheidvangemeenten.
Tijdens deopslagdienenonbevoegdengeentoegangtotde machineste hebben.
Ook tijdenshet transport naar het stemlokaalen gedurendede periodedat de
machine in het stemlokaal aanwezigis, dient de beveiligingoptimaalIe zijn. Neemt u
s.v.p,contactop met de plaatselijkepolitievooreen oordeeloverdedooru genomen
beveiligingsmaatregelen.Ook het vervoer van de stemmachinesbrengtrisico's mei
zich. Ook daarvoor vraag ik uw aandacht.

Verder wijs ik u op de circulairevan 28 september2006 van de ministervoor
BestuurlijkeVernieuwing en Koninkrijksrelatiesen de Kiesraad,waarinis
aangegevenwelke extra maatregelenzullenworden genomenter verderebeveiliging
van het stemproces met stemmachines.Tevensbevat decirculaireaanbevelingen
VOorde inrichtingvan het stemlokaaldie bijdragenaan een goed verloopvan de
stemming.

DE MINISTERVOOR BESTUURLIJKEVERNIEUWINGEN
KONINKRIJKSRELATIES.
voor deze.
de Secretaris-Genera
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