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Onderwerp

Uitvoeren steekproef stemmachines

Geachte mevrouw van Driel,

1 Achtergronden
Het Ministerie van BZKJCZ wil op korte temlijn maatregelen treffen om het

vertrouwen in Je huidige stemmachines te versterken. Een van die maatregelen is het

uitvoeren van een steekproef op de reeds in gebruik zijnde stemmachines vóór de

tweede kamer verkiezingen van 22 november aanstaande.

Het Ministerie heeft TNO ITSEF gevraagd offerte te doen voor een onderzoek naar

wat er voor de uitvoering van een dergelijk steekproef nodig is.

In het gesprek met het Ministerie van 22 september jongstleden vraagt deze orn een

audit van reeds operationele stemmachines en de uitvoering van omringende

procedures en maatregelen die tot doel hebben de beveiliging van deze stemmachines

te waarborgen.

2 Doel project

Het ontwikkelen van een test die tot doel heeft het publieke vertrouwen in de huidige

stemmachines te versterken.

3 Aannames en randvoorwaarden

Met betrekking tot het project gaan wc uit van de volgende aannames en

randvoorwaarden:
De uitvoering van audit moet plaats kunnen vinden vóór de Tweede Kamer

verkiezingen van 22 november aanstaande

Omdat de Slemmachines van de verschillende leveranciers technisch van

elkaar verschillen is de welwillende medewerking van de leveranciers aan

het project noodzakelijk.

Alleen de stemmachines van leveranciers die aan hel project meewerken

zullen opgenomen kunnen worden in de steekproef.

Er ZiJD ongeveer 9.000 stemmachines in het veld. waarvan ongeveer 15%

geleverd werd door dc SDU en 85% door NEDAP. Daarvan zal slechts een

aantal worden geaudit.
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In de audit zullen ook een aantal gemeenten worden bezocht en van hen is
dan ook welwillende medewerking aan de audit noodzakelijk.

Project beschrijving

Datum

26 september 2006

Onze referenric
06-QUO-229

Bla.d
2/4

Project beschrijving

Stap Beschrtivinz Duur
I Opstellen pakket van eisen in overleg met Ministerie 1week
2 Overleg met leveranciers,

In dit overleg wordt vastgesteld op welke manieren
reeds uitgerolde stemmachines effectief en ~l(iciënt

getoetst kunnen worden aan de in stap 1 gestelde
eisen.
In de audit 'Zullen de leveranciers aan deze eisen
worden getoetst.

3 Opstellen plan van aanpak (pva)

4 Overleg Ministerie en afstemming omtrent plan van I
aanpak.

5.1\ Audit bezoek aan leveranciers 1 week
Waarin de uitvoering van procedures ell maatregelen
door de leverancier wordt getoetst.

5.2 Audit bezoek aan geselecteerde gemeentes 1 week i

Waal de uitvoering van procedures CII maatregelen
door de gemeentes wordt getoetst,

7 Rapportage Audit 1 weck-_.-

8 Audit bezoek 21 november aan beperkt aantal 1 dag
gemeentes,
In dit deel ligt de nadruk op de uitvoering van de door
de leverancier opgestelde procedures door de
kiesdistricten uit te voeren alvorens een stemmachine
ingebruikgenomen kan worden op de dag van de
verkiezing zelf

9 Rapportage 1 week

TNO TTSEF verwacht dat in dit project het Ministerie regelmatig partijen bij elkaar zal
roepen voor overleg. In deze offerte is een budget gereserveerd voor deze activiteiten.

5 Project planning
Verwachte doorlooptijd van het project is 5 weken.

I Stappen .:i,1 en -:5.2kunnen eventueel parallel worden uitgevoerd waardoor de doorloopt
Lijdvan 2 weken wordt gereduceerd tot één week.




