
Overeenkomst 

tussen de Gemeente Amsterdam en Sdu Uitgevers B.V. 

voor de terbeschikkingstelling van Stemsystemen 
en voor de verlening van daarmee samenhangende diensten 
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l .  De Gemeente Amsterdam, gevestigd aan Amstel 1, 10 1 1 PM Amster- 
dam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R. Hoff, directeur 
Dienst Persoonsgegevens, hierna te noemen "Opdrachtgever"; 

2. Sdu Uitgevers B.V. , gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 116, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mr. S. van Oostrom, directeur, hierna 
ook te noemen "Leverancier". 

OVERWEGENDE DAT: 

a. Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de organisatie van Verkiezingen 
in de gemeente Amsterdam; 

b. Leverancier Stemsystemen levert; 
c. Opdrachtgever een openbare aanbestedingsprocedure heeft opgestart voor 

het ter beschikking stellen van, de installatie, implementatie en acceptatie 
van (exemplaren van) een Stemsysteem voor Verkiezingen in de gemeen- 
te Amsterdam en alle andere diensten die op basis van de Overeenkomst 
zullen worden verleend, waaronder het trainen van medewerkers en het 
bieden van service en ondersteuning; 

d. Leverancier op [datum] een offerte heeft uitgebracht voor het verrichten 
van de diensten genoemd onder c. 

e. De offerte genoemd onder d als economisch meest voordelige aanbieding 
is geselecteerd. 

f. Partijen de voorwaarden voor het verrichten van de diensten genoemd 
onder c vast willen leggen in de Overeenkomst; 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

Artikel l - Bijlagen en Definities 

1.1. Van de Overeenkomst maken de volgende Bijlagen onderdeel uit: 
Bijlage l - Offerte-aanvraag 
Bijlage 2 - Offerte 

Bijlage 3 - Programma van Eisen 
Bijlage 4 - Relevante bepalingen Kieswet, Kiesbesluit, Regeling 
voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997 en Amsterdam- 
se Referendumverordening 
Bijlage 5 - Financieel Document 
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O Bijlage 6 - Inrichtingsplan 
O Bijlage 7 - Escrow-overeenkomst 
O Bijlage 8 - Opleidingsplan 
O Bijlage 9 - Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Amsterdam 

Indien sprake is van strijdigheid tussen het in de Overeenkomst en in Ã©Ã 
van de Bijlagen bepaalde, prevaleert de voor Opdrachtgever meest gun- 
stige uitleg. 

De algemene voorwaarden van Leverancier, van welke aard dan ook, zijn 
niet van toepassing op de Overeenkomst. 

In de Overeenkomst hebben onderstaande met hoofdletter geschreven 
begrippen en uitdrukkingen de volgende betekenis: 

Acceptatie: de acceptatie van het Stemsysteem door Opdrachtgever als 
bedoeld in artikel 4; 

Acceptatietests: de test(-procedures) waarmee de van overheidswege 
aangewezen instelling alsmede Opdrachtgever testen of het Stemsysteem 
alsmede de Software al dan niet voldoet aan de Wettelijke Vereisten res- 
pectievelijk het Programma van Eisen. 

Financieel Document: Het document in bijlage 5 waarin de financiÃ«l 
verplichtingen van partijen op grond van de Overeenkomst gespecificeerd 
zijn; 

Inrichtingsplan: de instructies en richtlijnen met betrekking tot de inrich- 
ting van de Stemlocatie of enige andere door Opdrachtgever aangegeven 
locatie, die informatie, assistentie en advies bevatten waardoor Opdracht- 
gever in staat gesteld wordt de Stemlocatie gereed te maken voor de aan- 
sluiting van het Stemsysteem, zodat het Stemsysteem correct zal functio- 
neren (bijlage 6); 

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten, waaronder begrepen toe- 
komstige rechten, met betrekking tot uitvindingen, octrooien, ontwerpen, 
auteursrechten, merken, databanken en topografierechten (ongeacht of Ã©Ã 
van de voorgaande rechten zijn geregistreerd en, waaronder begrepen, alle 
aanvragen voor inschrijvingen), alsmede alle bedrijfsgeheimen, knowhow 
en bescherrningsvorrnen van soortgelijke aard of met een soortgelijk ef- 
fect als de hiervoor omschreven rechten; 
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Levering: de fysieke levering op de door de Opdrachtgever opgegeven 
stadsdeelkantoren van de exemplaren van het Stemsysteem met als doel 
deze ter beschikking te stellen voor gebruik door Opdrachtgever; 

Overeenkomst: deze overeenkomst betreffende Stemsystemen, zoals op 
de ingangsdatum aangegaan tussen Opdrachtgever en Leverancier; 

Programma van Eisen: de functionele eisen en wensen bestaande uit de 
Wettelijke Vereisten, alsmede de eisen en wensen gesteld door de Op- 
drachtgever met betrekking tot het Stemsysteem, zoals beschreven in deze 
Overeenkomst en in bijlage 3; 

Software: De software die gebruikt wordt om de stemlijsten op te stellen, 
om de gegevens die bij Verkiezingen worden gebruikt vÃ³Ã de stemming 
in een Stemsysteem in te voeren, en om de uitgebrachte stemmen na de 
Verkiezingen op aparte computers te verwerken. 

Specifieke Acceptatietest: de test aan de hand waarvan Opdrachtgever 
vaststelt of het Stemsysteem al dan niet voldoet aan het Programma van 
Eisen; 

Stembureau: een door Opdrachtgever aangewezen locatie waar tijdens 
een Verkiezing gestemd kan worden; 

Stemsysteem: een apparaat waarmee een kiezer zijn stem kan uitbrengen, 
inclusief software en gebruiksdocumentatie alsmede alle hulpapparatuur 
en hulpsoftware die daarvoor nodig is, bijvoorbeeld bij de voorbereiding 
van de machine voor de stemming en de verrichtingen van de leden van 
het Stembureau. Waar over Stemsystemen wordt gesproken, wordt daar- 
mee meerdere exemplaren van het Stemsysteem bedoeld; 

Verkiezing: een verkiezing of referendum dieldat onder verantwoorde- 
lijkheid van Opdrachtgever of Stadsdeel wordt georganiseerd; 

Werkdag: kalenderdagen, behoudens weekenden, algemeen erkende 
feestdagen en andere voor Opdrachtgever vrije dagen; 

Wettelijke Vereisten: de eisen die bij of krachtens de wet of regelgeving 
aan Stemsystemen worden gesteld, telkens zoals zij ten tijde van de be- 
trokken beoordeling gelden. 

Artikel 2 - Voorwerp van de Overeenkomst 
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Leverancier zal de Stemsystemen en de Software laten voldoen aan het 
Programma van Eisen, de Stemsystemen aan Opdrachtgever ter beschik- 
king stellen voor Verkiezingen en de Software aan Opdrachtgever licenti- 
eren, dit alles volgens een vaste prijs, vaste tijd en turn-key en met in- 
achtneming van de voorwaarden van de Overeenkomst. Tevens verzorgt 
Leverancier opleidingen in overeenstemming met de specificaties in de 
Overeenkomst en zal Leverancier de Stemsystemen en de Software in 
overeenstemming met de Overeenkomst onderhouden en ondersteunen. 
Alle inde Overeenkomst genoemde data zijn fataal. 

2.2 De algemene inkoopvoorwaarden van de Gemeente Amsterdam (bijlage 
9) zijn op de Overeenkomst van toepassing. Ingeval van strijdigheid tus- 
sen een bepaling in de Overeenkomst en voornoemde inkoopvoorwaar- 
den, prevaleert hetgeen in de Overeenkomst is bepaald. 

Artikel 3 - Prijzen en betalingen 

3.1 Voor alle door Leverancier aan Opdrachtgever ingevolge de Overeen- 
komst te verlenen diensten en te licentieren en in escrow te geven Softwa- 
re zal Opdrachtgever de vaste prijs betalen in overeenstemming met het 
Financieel Document. Opdrachtgever is voor het overige geen enkele ver- 
goeding aan Leverancier verschuldigd. Alle uit hoofde van de Overeen- 
komst verschuldigde bedragen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn exclusief 
BTW. 

3.2 Opdrachtgever zal de op basis van de Overeenkomst verschuldigde be- 
dragen betalen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de daarop be- 
trekking hebbende factuur. Leverancier is gerechtigd voor betalingen die 
niet binnen die termijn zijn ontvangen, rente in rekening te brengen ter 
hoogte van de door de Europese Centrale Bank gehanteerde herfinancie- 
ringrente vanaf de dag dat deze termijn verstreken is tot de dag dat het be- 
treffende gefactureerde bedrag is ontvangen. 

3.3 Betaling door Opdrachtgever houdt geen gehele of gedeeltelijke goedkeu- 
ring in van de dienst waarop de betaling betrekking heeft. 

3.4 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd vorderingen op Leverancier te 
verrekenen met vorderingen van Leverancier op Opdrachtgever, ongeacht 
of tussen deze vorderingen voldoende samenhang bestaat. 
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3.5 Opdrachtgever is gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten 
indien hij de juistheid van een factuur betwist en Leverancier daarvan 
schriftelijk op de hoogte stelt. Gedurende de termijn dat Opdrachtgever 
een factuur betwist is hij geen rente daarover verschuldigd, tenzij later 
blijkt dat de betwisting onjuist was. Leverancier is niet gerechtigd zijn 
verplichtingen op te schorten in het geval Opdrachtgever een factuur be- 
twist. 

A STEMSYSTEMEN EN SOFTWARE 

Artikel 4 - Aanpassing Stemsysteem en Software aan Programma van Eisen 

4. l Leverancier brengt het Stemsysteem en de Software in overeenstemming 
met alle criteria van het Programma van Eisen. 

4.2 Leverancier zorgt voor de conversie van reeds bestaande gegevens voor 
Verkiezingen, indien de huidige software niet gelijk is aan de overeen- 
komstig deze Overeenkomst te verstrekken en te gebruiken Software. 

Artikel 5 - Acceptatietesten 

5.1 Leverancier onderwerpt het Stemsysteem en de Software naar eigen in- 
zicht aan de nodige testen teneinde na te gaan of het Stemsysteem en de 
Software de Acceptatietesten met succes zullen doorstaan. Indien een deel 
van het Stemsysteem of de Software deze testen niet succesvol doorstaat, 
zal Leverancier het Stemsysteem en de Software onverwijld onderzoeken, 
herstellen en opnieuw testen totdat de Leverancier van mening is dat het 
Sternsysteem en de Software de Acceptatietesten met goed gevolg zullen 
doorstaan. 

5.2 Leverancier zal ervoor zorgen dat het Stemsysteem en de Software vol- 
doen aan de Wettelijke Vereisten. Er zal sprake zijn van een succesvolle 
voltooiing van de Wettelijke Acceptatietest wanneer: 
a. de van overheidswege aangewezen instelling, op dit moment 

TNO Centrum voor Evaluatie van Instrumentatie en Beveiligings- 
techniek, een testcertificaat overlegt waaruit blijkt dat het Stem- 
systeem en de Software voldoen aan de Wettelijke Vereisten; en 

b. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor 
het Stemsysteem en de Software goedkeuring verleent. 

Leverancier verstrekt aan Opdrachtgever een kopie van het testcertificaat 
en het bewijs van goedkeuring binnen Ã©Ã ( l )  Werkdag nadat hij het be- 
treffende document heeft ontvangen. Leverancier bericht Opdrachtgever 
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binnen Ã©Ã (l) Werkdag nadat een goedkeuring om welke reden dan ook 
niet meer van kracht is. 

Binnen Ã©Ã ( l )  maand nadat Opdrachtgever de in artikel 5.2 bedoelde 
kopie heeft ontvangen, test Opdrachtgever of het Stemsysteem en de 
Software naar zijn mening voldoen aan het Programma van Eisen. Leve- 
rancier zal Opdrachtgever assisteren bij het uitvoeren van deze test. 

De Specifieke Acceptatietest is succesvol afgerond indien Leverancier 
een daartoe strekkend schriftelijk bericht van Opdrachtgever heeft ont- 
vangen, eventueel onder opgave van kleine gebreken die de operationele 
of productieve ingebruikname van het Stemsysteem en de Software rede- 
lijkerwijs niet in de weg staan en welke gebreken Leverancier binnen ze- 
ven (7) Werkdagen kosteloos zal verhelpen. 

De Specifieke Acceptatietest is niet succesvol afgerond indien Leveran- 
cier een daartoe strekkend schriftelijk bericht van Opdrachtgever heeft 
ontvangen onder opgave van gebreken die de operationele of productieve 
ingebruikname van het Stemsysteem en de Software redelijkerwijs in de 
weg staan. De Specifieke Acceptatietest zal worden herhaald totdat deze 
test succesvol is afgerond. 

Indien Opdrachtgever daarom verzoekt, zal Leverancier (enlof degene die 
de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Stemsysteem 
en/of de Software bezit) na succesvolle afronding van de Specifieke Ac- 
ceptatietest met Opdrachtgever een escrow-overeenkomst aangaan con- 
form het model aangehecht als bijlage 7. De Opdrachtgever zal de ver- 
schuldigde escrowvergoedingen aan de escrow agent betalen en deze ver- 
goedingen in mindering brengen op de vaste prijs opgenomen in artikel 
3.1. 

Artikel 6 - Ter beschikkinestelling op afroep 

6. l Opdrachtgever informeert Leverancier drie (3) maanden voor een Verkie- 
zing dat en welke Verkiezing plaatsvindt. 

6.2 Opdrachtgever informeert Leverancier vijf (5) weken voor een Verkiezing 
hoeveel Stemsystemen hij voor de betreffende Verkiezing nodig heeft. 

6.3 Opdrachtgever verstrekt aan Leverancier vijf (5) weken voor een Verkie- 
zing informatie over het aantal Verkiezingen dat gelijktijdig wordt ge- 
houden. 
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Opdrachtgever verstrekt aan Leverancier vier (4) weken voor een Verkie- 
zing de kieslijsten voor elke Verkiezing. 

Leverancier programmeert het aantal opgegeven Stemsystemen met ge- 
bruikmaking van de Software op zodanige wijze dat hij de kieslijsten voor 
elke Verkiezing bevat. 

Leverancier levert twee (2) weken voor de Verkiezing aan Opdrachtgever 
Ã©Ã (l)exemplaar van ieder Stemsysteem dat op een andere manier is ge- 
programmeerd zodat Opdrachtgever na kan gaan of de Stemsystemen op 
juiste wijze zijn geprogrammeerd. Indien Opdrachtgever constateert dat 
Ã©Ã of meerdere Stemsystemen op onjuiste wijze zijn geprogrammeerd, 
verhelpt Leverancier deze onjuistheden binnen twee (2) Werkdagen nadat 
Opdrachtgever Leverancier van deze onjuistheden op de hoogte heeft ge- 
steld. 

Leverancier levert deze aldus op juiste wijze geprogrammeerde Stemsys- 
temen twee (2) Werkdagen voor aanvang van de betreffende Verkiezin- 
gen af bij de stadsdeelkantoren van de Stembureaus op een door deze 
stadsdeelkantoren aan te wijzen locatie. 

Opdrachtgever is gerechtigd te testen of Ã©Ã of meerdere van de aldus 
geleverde Stemsystemen voldoet aan het Programma van Eisen en de juis- 
te kieslijsten voor elke Verkiezing bevat. Indien Opdrachtgever consta- 
teert dat Ã©Ã of meerdere Stemsystemen niet voldoen aan het Programma 
van Eisen enlof niet de juiste kieslijsten voor elke Verkiezing bevat, ver- 
helpt Leverancier deze onjuistheden binnen de tijden opgenomen in arti- 
kel 14.3. 

De stadsdelen zullen de Stemsystemen van de stadsdeelkantoren naar de 
Stembureaus en vice versa vervoeren. 

In overleg met de hoofden burgerzaken van de stadsdeelkantoren haalt 
Leverancier de Stemsystemen op een door ieder stadsdeelkantoor afzon- 
derlijk opgegeven dag en tijdstip weer op. 

Artikel 7 - Softwarelicentie 

Leverancier verleent hierbij aan Opdrachtgever een onopzegbare, onherroepelijke, 
onvoorwaardelijke, eeuwigdurende licentie voor het gebruik van de Software door 
twintig (20) gebruikers. 
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B OPLEIDING 

Artikel 8 - Opzet en ontwikkeling cursus 

8.1 Leverancier stelt een opleidingsplan op. Hierin is het programma voor het 
trainen van toekomstige trainers, teneinde hen in staat te stellen zelfstan- 
dig de leden van de stembureaus op te leiden in het werken met en het ge- 
bruikniaken van de Stemmachines, uitgewerkt. Het opleidingsplan omvat 
onder meer de te behalen leerdoelen, het te gebruiken materiaal, lesopzet 
en toetsingswijze. Het opleidingsplan wordt als bijlage 8 aan de Overeen- 
komst gehecht. 

8.2 Leverancier ontwikkelt een cursus die geschikt is voor cursisten van 
MBO-niveau of hoger. 

8.3 Leverancier stelt in overleg met Opdrachtgever uiterlijk tien (1 0) weken 
voor aanvang van de uitvoering de cursusdata vast. 

8.4 Opdrachtgever heeft het recht om uiterlijk tot veertien (14) dagen voor de 
overeengekomen uitvoeringsdatum in overleg met Leverancier de training 
te verzetten naar een andere datum. 

8.5 Leverancier toetst na afloop van de cursus de cursisten en verstrekt een 
certificaat aan cursisten die de leerdoelen gehaald hebben. 

Artikel 9 - Cursisten 

9. l Leverancier stelt een docent beschikbaar om op een volgens artikel 1 1.1 
door Opdrachtgever te verzorgen plaats een cursus in drie (3) sessies van 
ieder drie (3) uur aan maximaal [aantal] cursisten die door Opdrachtgever 
voorgedragen worden. Leverancier controleert aan het einde van de cur- 
sus of de cursisten in staat zijn zelf als trainer te functioneren. Indien dit 
niet het geval is, zal Leverancier zo spoedig mogelijk voor aanvullende 
training zorgen. 

9.2 Opdrachtgever wijst twee (2) weken voor aanvang van de cursus de per- 
sonen die door Leverancier opgeleid worden tot trainer in het werken met 
de stemmachines van Leverancier. Deze personen hebben opleidingsni- 
veau MBO of hoger, maar beschikken niet noodzakelijkerwijs over com- 
putervaardigheden. 
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Artikel 10 - Docenten 

10.1 Leverancier zal slechts met uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtge- 
ver bij de uitvoering van de cursus docenten inzetten die niet bij Leveran- 
cier in dienst zijn. 

10.2 Leverancier garandeert dat de docenten voldoende kennis van (de wer- 
king van) het Stemsysteem en voldoende didactische vaardigheden heb- 
ben om de cursus naar behoren uit te voeren. 

10.3 Leverancier garandeert volledige inzetbaarheid van de docenten voor de 
cursus. 

Artikel 11 - Locatie, inrichting en cursusmateriaal 

1 1.1 Opdrachtgever stelt een locatie (in huis) beschikbaar voor de door Leve- 
rancier volgens artikel 9. l te verzorgen opleiding. 

1 1.2 Leverancier stelt vanaf 15 oktober 2005 apparatuur, waaronder met name 
Stemsystemen, beschikbaar voor het opleiden van trainers. 

1 1.3 Leverancier ontwikkelt geschikt cursusmateriaal dat aan alle cursisten 
voor eigen gebruik ter beschikking wordt gesteld. Leverancier verleent 
hierbij (reeds nu voor alsdan) aan Opdrachtgever een exclusieve, onher- 
roepelijk, eeuwigdurende licentie voor het gebruik van dat trainingsmate- 
riaal. 

Artikel 12 - Verdere opleiding en voorlichting 

12.1 Leverancier zal voor de trainingen aan leden van de Stembureaus zorg 
dragen door haar cursisten Stemsystemen en materiaal voor het opleiden 
van derden beschikbaar te stellen voor l december 2005. 

12.2 Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de personen genoemd in 
artikel 9.1 de leden van de Stembureaus opleiden in het werken met en 
gebruiken van het Stemsysteem. 

12.3 Leverancier levert in overleg met de afdeling Communicatie van Op- 
drachtgever uiterlijk op l januari 2006 aan Opdrachtgever een door Op- 
drachtgever te hosten website met informatie over (de wijze van stemmen 
met) het Stemsysteem voor de Amsterdamse kiesgerechtigde. Leverancier 
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verleent hierbij (reeds nu voor alsdan) aan Opdrachtgever een exclusieve, 
onherroepelijk, eeuwigdurende licentie voor het gebruik van die website. 

12.4 Leverancier stelt vanaf l januari 2006 apparatuur beschikbaar voor demo- 
opstellingen. 

12.5 Opdrachtgever zal in overleg met Leverancier diverse voorlichtingscam- 
pagnes voor kiesgerechtigden voorbereiden. 

C ONDERHOUD 

Artikel 13 - Onderhoud en ondersteuning voor Verkiezingen 

13.1 Leverancier zal geÃ«igend preventieve maatregelen nemen om te waar- 
borgen dat de Stemsystemen en de Software blijven functioneren in over- 
eenstemming met deze Overeenkomst, waaronder de specificaties opge- 
nomen in het Programma van Eisen. 

13.2 Leverancier zal Opdrachtgever ten minste zes (6) maanden voor de Ver- 
kiezingen de beschikking geven over een telefonische helpdesk die geo- 
pend is tijdens kantooruren. Ten minste tachtig procent (80%) van de tele- 
fonische oproepen dient binnen twintig (20) seconden beantwoord te wor- 
den. 

Artikel 14 - Onderhoud en ondersteuning tijdens Verkiezingen 

14. l Leverancier zal Opdrachtgever op de dag van de Verkiezingen de be- 
schikking geven over een telefonische helpdesk die geopend is ten minste 
twee (2) uur voor de opening van de Stembureaus tot ten minste twee (2) 
uur na sluiting van de Stembureaus. Ten minste tachtig procent (80%) van 
de telefonische oproepen dient binnen twintig (20) seconden beantwoord 
te worden. Leverancier is niet gehouden aan de verplichtingen ingevolge 
dit artikel 14.1 indien sprake is van overmacht, met dien verstande dat de 
term 'overmacht' in de zin van dit artikel 14.1 niet wordt beperkt door het 
gestelde in art. 17.2 van de algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Am- 
sterdam (bijlage 9). 

14.2 Op de dag van de Verkiezingen zorgt de Leverancier voor aanwezigheid 
van ten minste twee monteurs met reserve apparatuur in de stadsdelen 
Amsterdam-Centrum, Amsterdam-Noord, Amsterdam-Oud-Zuid, en Am- 
sterdam-Zuidoost; in de overige stadsdelen kan de Leverancier volstaan 
met de aanwezigheid van een monteur. Deze monteurs zullen: 
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a. ten minste Ã©Ã (l)  uur voor de opening van de Stembureaus aan- 
wezig zijn totdat de definitieve uitslag van zowel het betreffende 
stadsdeel als de definitieve uitslag van de gemeenteraad (en even- 
tueel ook andere door Opdrachtgever te houden Verkiezingen) bij 
Opdrachtgever beschikbaar is; 

b. in honderd procent (100%) van de gevallen binnen dertig (30) 
minuten na melding aan Leverancier bij het betreffende Stembu- 
reau aanwezig te zijn. Leverancier kan daarbij gebruik maken van 
een monteur die gestationeerd is bij een ander stadsdeel mits de 
werkzaamheden van de monteur bij een ander stadsdeel dat toela- 
ten. 

14.3 Indien zich een probleem voordoet, gelden de volgende termijnen voor 
respons, probleembeoordeling en probleem verhelpen: 

1 Responstijd monteur op 1 Probleemanalyse 1 Probleem verholpen l 

1 toortijd) 1 teur 1 monteur 

stemlocatie aanwezig 
Binnen dertig (30) mi- 
nuten (ook buiten kan- 

Leverancier is niet gehouden aan de verplichtingen ingevolge dit artikel 
14.3 indien sprake is van overmacht, met dien verstande dat de term 
'overmacht' in de zin van dit artikel 14.3 niet wordt beperkt door het ge- 
stelde in art. 17.2 van de algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Am- 
sterdam (bijlage 9). 

14.4 Leverancier zal in geval van een probleem ervoor zorgen dat het proces 
van de Verkiezingen zo min mogelijk gestoord of onderbroken wordt, bij 
voorkeur door het inschakelen van vervangende apparatuur. Leverancier 
zal ten minste zoveel Stemsystemen achter de hand houden als het groot- 
ste aantal Stemsystemen dat gelijktijdig wordt vervoerd. 

Binnen tien (10) minu- 
ten na aankomst mon- 

Artikel 15 - Onderhoud en ondersteuning na de Verkiezingen 

Binnen vijftien (1 5) 
minuten na aankomst 

15.1 Leverancier verzorgt het nodige onderhoud, waaronder de benodigde 
reparaties, aan de Stemsystemen en de Software gedurende de tijd tussen 
verschillende Verkiezingen waarin de Stemsystemen opgeslagen zijn. 

15.2 Leverancier zorgt ervoor dat de Stemsystemen en de Software in geval 
van gewijzigde Wettelijke Vereisten aangepast worden aan deze eisen. 
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D ALGEMEEN 

Artikel 16 - Medewerking Opdrachtgever 

16. l Opdrachtgever zal aan Leverancier alle informatie en faciliteiten ter be- 
schikking stellen die van zijn redelijkerwijs gevraagd worden met betrek- 
king tot het kunnen uitvoeren van zijn werkzaamheden uit hoofde van de 
Overeenkomst. 

16.2 Leverancier heeft de eisen die gesteld worden aan de Stembureaus waar 
het Stemsysteem zal worden gebruikt limitatief vastgelegd in het Inrich- 
tingsplan. Opdrachtgever draagt zorg voor het gereedmaken van de Stem- 
bureaus in overeenstemming met het bepaalde in het Inrichtingsplan. 

Artikel 17 - Wijzigingen 

Opdrachtgever is gerechtigd tijdens de uitvoering van de Overeenkomst 
wijzigingen daarvan te verlangen. Leverancier zal zo spoedig mogelijk 
nadat hij een dergelijk wijzigingsverzoek heeft ontvangen een onherroe- 
pelijke offerte uitbrengen waarin hij beschrijft op welke wijze hij de ge- 
vraagde wijziging zal uitvoeren, welke kosten (berekend op basis van de 
uurtarieven opgenomen in het Financieel Document) daaraan verbonden 
zijn en welke gevolgen de gevraagde wijziging heeft, waaronder gevolgen 
voor het Financieel Document. 

Opdrachtgever zal Leverancier schriftelijk laten weten of hij het aanbod 
genoemd in artikel 17. l accepteert. Indien Opdrachtgever het aanbod 
schriftelijk accepteert geldt het aldus overeengekomene als wijziging van 
de Overeenkomst. Voordat de Overeenkomst op de hiervoor beschreven 
wijze is gewijzigd zal Leverancier de Overeenkomst uitvoeren in over- 
eenstemming met de laatst overeengekomen versie van de Overeenkomst. 

Artikel 18 - Boetes 

18.1 Leverancier is aan Opdrachtgever de volgende boetes verschuldigd in de 
hiernavolgende gevallen: 
a. EUR 10.000,- (tienduizend euro) als een Verkiezing (waarbij 

meerdere Verkiezingen op dezelfde dag als Ã©Ã ( l )  Verkiezing 
gelden) niet door gaat als gevolg van een tekortschieten van de 
Leverancier in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst; 
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b. EUR 10.000,- (tienduizend euro) per Verkiezing (waarbij meerde- 
re Verkiezingen op dezelfde dag als Ã©Ã (l) Verkiezing gelden) 
dat Leverancier een probleem niet verhelpt binnen het daarvoor 
overeengekomen tijdsbestek; 

c. EUR 10.000,- (tienduizend euro) per Verkiezing (waarbij meerde- 
re Verkiezingen op dezelfde dag als Ã©Ã (l)  Verkiezing gelden) in 
geval van overschrijding van een leveringsdatum of termijn; 

d. EUR 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) per keer dat de financi- 
e l e  administratie en de projectadministratie van Leverancier niet 
toegankelijk is voor leden van het Bureau Screenings- en Bewa- 
kingsaanpak Amsterdam (Bureau SBA) ingevolge artikel 24.1; en 

e. EUR 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) per keer dat een wijzi- 
ging in de zeggenschap van Leverancier van meer dan 10% (tien 
procent) of een al dan niet gedwongen overname van de onder- 
neming van Leverancier door derden niet wordt aangemeld inge- 
volge artikel 24.1. 

18.2 Alle door Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst aan Opdrachtge- 
ver te betalen boetes zijn onmiddellijk opeisbaar en laten de overige rech- 
ten van Opdrachtgever onverlet. 

Artikel 19 - Garanties 

19.1 Leverancier garandeert dat hij het ingevolge artikel 6.1 opgegeven aantal 
Stemsystemen op de ingevolge artikel 6.5 voorgeschreven wijze pro- 
grammeert en op de ingevolge artikel 6.7 bedoelde datum aflevert. 

19.2 Leverancier garandeert dat het Stemsysteem alsmede de Software: 
a. uiterlijk op l oktober 2005 de Acceptatietesten met goed gevolg 

zullen hebben doorstaan; 
b. gedurende de Acceptatietesten en gedurende een periode van zes 

(6) maanden voor en twee (2) maanden na een Verkiezing niet 
zijn bezwaard (bij voorbeeld verpand); 

c. ten tijde van de Acceptatietesten en aflevering bij de stadsdeel- 
kantoren geen voor het Stemsysteem of de Software vreemde ele- 
menten zoals logic bombs, virussen, worms en trojan horses be- 
vatten. 

19.3 Leverancier garandeert dat hij: 
a. voldoende op de hoogte is van de bedrijfsvoering van Opdracht- 

gever en de doeleinden waarvoor Opdrachtgever voornemens is 
het Stemsysteem te gebruiken en dat hij alle informatie heeft ver- 
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kregen die nodig is teneinde de ingevolge de Overeenkomst te 
verrichten diensten uit te voeren; 

b. zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op vakbe- 
kwame wijze en ononderbroken zal uitvoeren en daartoe vol- 
doende gekwalificeerd en getraind personeel zal gebruiken; 

c. alle verplichtingen ten aanzien van inhouding en afdracht van 
verschuldigde BTW volledig en tijdig na zal komen; 

d. alle verplichtingen ten aanzien van de afdracht van de verschul- 
;digde premies terzake van de werknemers- en volksverzekeringen 
en loonbelastingen/heffing voor door hem in het kader van de uit- 
voering van werkzaamheden op grond van de Overeenkomst in- 
geschakelde personen volledig en tijdig nakomt, alsmede dat 
eventueel door hem ingeschakelde derden voornoemde verplich- 
tingen volledig en tijdig zullen nakomen. 

e. Gerechtigd is te licentieren overeenkomstig artikel 7. 

19.4 Leverancier garandeert dat alle ingevolge de Overeenkomst ter beschik- 
king te stellen Stemsystemen, Software, cursusmateriaal alsmede de inge- 
volge deze Overeenkomst te ontwikkelen website geen inbreuk maken op 
de Intellectuele Eigendomsrechten van derden. 

Artikel 20 - Aansprakeliikheid en vrijwaring 

20.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, verliezen, kosten en uitga- 
ven die Opdrachtgever of zijn personeel lijdt edo f  maakt doordat Leve- 
rancier verplichtingen op grond van de Overeenkomst of op grond van de 
wet niet naleeft. De aansprakelijkheid van Leverancier uit hoofde van dit 
artikel is beperkt tot het hoogste van: 
a. per kalenderjaar vier (4) keer de bedragen die Leverancier in re- 

kening heeft gebracht en zal brengen gedurende negen (9) maan- 
den voor en drie (3) maanden nadat de gebeurtenis waardoor de 
schade is veroorzaakt zich voor het eerst heeft voorgedaan; 

b. per Verkiezing (waarbij meerdere Verkiezingen op dezelfde dag 
als Ã©Ã ( l )  Verkiezing gelden) vier (4) keer de bedragen die Leve- 
rancier in rekening heeft gebracht en zal brengen gedurende ne- 
gen (9) maanden voor en drie (3) maanden nadat de gebeurtenis 
waardoor de schade is veroorzaakt zich voor het eerst heeft voorge- 
daan; 

met dien verstande dat als de aansprakelijkheidsbeperking op grond van a. 
of b. EUR O (nul Euro) bedraagt de aansprakelijkheid van Leverancier uit 
hoofde van dit artikel is beperkt tot in totaal (dus voor alle schadeveroor- 
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zakende gebeurtenissen tezamen) EUR l.OOO.OOO (Ã©Ã miljoen Euro). 

20.2 De beperkingen van aansprakelijkheid zoals opgenomen in artikel 20.1 
zijn niet van toepassing: 
a. op de ingevolge de Overeenkomst verschuldigde boetes; 
b. op de garanties, vrijwaringen en schadeloosstellingen zoals uit- 

eengezet in 19.3e, 19.4 en 20.3; 
c. op claims van derden terzake van schade als gevolg van letsel of 

, dood; en 
d. in geval van opzet of grove schuld van Leverancier, zijn personeel 

of onderaannemers. 

20.3 De Leverancier vrijwaart Opdrachtgever en zijn personeel en stelt hen 
schadeloos tegen alle aanspraken van derden: 
a. in verband met de verplichtingen die voor de Leverancier uit deze 

Overeenkomst voortvloeien; 
b. met betrekking tot een mogelijke inbreuk op Intellectuele Eigen- 

domsrechten of andere rechten van derden door Opdrachtgever of 
zijn personeel door het gebruik van het Stemsysteem, de Softwa- 
re, het ingevolge de Overeenkomst ter beschikking te stellen cur- 
susmateriaal alsmede de ingevolge deze Overeenkomst te ont- 
wikkelen website. Leverancier zal Opdrachtgever en zijn perso- 
neel schadeloosstellen en alle kosten en schade betalen die het 
gevolg zijn van een dergelijke aanspraak op Opdrachtgever mits: 
i Opdrachtgever Leverancier zo spoedig mogelijk, doch ui- 

terlijk binnen tien (1 0) Werkdagen nadat hij de claim 
heeft ontvangen schriftelijk in kennis stelt; . . n Opdrachtgever aan Leverancier de exclusieve bevoegd- 
heid geeft om zich tegen de aanspraken te verdedigen en 
eventueel een schikking te treffen; alsmede 

. . . 
111 Opdrachtgever aan Leverancier de informatie, assistentie 

en machtiging geeft die benodigd zijn om aan zijn ver- 
plichtingen uit dit artikel te voldoen. 

20.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor enige schade die direct of 
indirect verband houdt met de Overeenkomst is, ongeacht de rechtsgrond 
waarop deze aansprakelijkheid berust, beperkt tot in totaal (dus voor alle 
schadeveroorzakende gebeurtenissen tezamen) EUR l .000.000 (Ã©Ã mil- 
joen Euro). 

Artikel 2 1 - Verzekering; 
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Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van 
deze Overeenkomst zal Leverancier aan Opdrachtgever voorafgaand aan 
ondertekening van deze Overeenkomst een concerngarantie (afgegeven 
door de (rechts)persoon die uiteindelijk in economische zin eigenaar is 
van het bedrijf van Leverancier, dan wel van de aandelen) overhandigen 
tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van Leverancier uit 
hoofde van deze Overeenkomst. De tekst van de concerngarantie dient 
vooraf door Opdrachtgever te worden goedgekeurd en bevat in ieder ge- 
val de volgende (of wat betreft de strekking ervan daarmee overeenstem- 
mende) bewoordingen: 

" [naam moeder concern]., gevestigd aan [plaats], te dezen rechtsgeldig verte- 
genwoordigd door [naam], [functie], hierna ook te noemen ["naam"] verklaart 
hierdoor als volgt: 

["naam"] is bekend met het feit dat [Leverancier Stemsystemen] de opdracht 
heeft verkregen van de Gemeente Amsterdam ( "Opdrachtgever") inzake het pro- 
ject 'Stemsystemen' en partijen ter zake een overeenkomst (de "Overeenkomst") 
hebben gesloten. 

f naam" is bekend met het feit dat Opdrachtgever zekerheid wenst voor het suc- 
cesvolle uitvoering van de Overeenkomst. 

["naam"] garandeert Opdrachtgever hierdoor dan ook onvoorwaardelijk en onher- 
roepelijk dat zij instaat voor de verplichtingen van Leverancier uit hoofde van de 
Overeenkomst en deze dan ook, indien Opdrachtgever daarom verzoekt, over zal 
nemen, indien en voor zover Leverancier op enig moment gedurende het onder- 
havige project om welke reden dan ook niet in staat blijkt deze verplichtingen na 
te komen. ["naam"] zal dan, onverminderd de overige rechten van Opdrachtge- 
ver, ook mensen en middelen ter beschikking stellen om deze verplichtingen 
alsnog conform hetgeen overeengekomen is, na te komen. ["naam"] neemt ui- 
teraard niet meer verplichtingen op zich dan Leverancier zou hebben gehad. 

Getekend te [plaats] op [datum] 'l 

2 1.2 Leverancier heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd 
houden voor alle risico's die verband houden met de uitvoering van de 
Overeenkomst, onder andere door het afsluiten van een aansprakelijk- 
heidsverzekering bedrijven (ABV) en een beroepsaansprakelijkheidsver- 
zekering (B AV). 
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Artikel 22 - Controle door Opdrachtgever 

22. l Opdrachtgever is te allen tijde gedurende de uitvoering van de Overeen- 
komst gerechtigd de werkzaamheden van Leverancier uit hoofde van de 
Overeenkomst te controleren dan wel door een derde te doen controleren. 

22.2 Leverancier zal de controleur informeren over de voortgang van de uit- 
voering van de Overeenkomst en zal aan de controleur (delen van) te ver- 
richten diensten en de daarmee verband houdende voorbereidende werk- 
zaamheden laten zien en aan de controleur alle informatie verstrekken die 
redelijkerwijs nodig is om een goed oordeel te kunnen vormen over de, op 
basis van de Overeenkomst, door Leverancier uitgevoerde en uit te voeren 
diensten. 

Artikel 23 - Integriteit versoneel 

Leverancier zal bij de uitvoering van werkzaamheden op grond van de 
Overeenkomst slechts gebruik maken van personen over wie geen twijfels 
omtrent hun integriteit bestaan. Opdrachtgever heeft het recht van Leve- 
rancier te verlangen dat hij van alle door hem (of door een eventueel door 
hem ingeschakelde derde) in te zetten personen in het bezit is van een 
verklaring omtrent het gedrag. 

Indien Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst nade- 
re procedures vaststelt teneinde de integriteit van de voor Leverancier 
werkzame personen vast te stellen of indien Opdrachtgever nadere voor- 
waarden aan de integriteit van bij Opdrachtgever werkzame personen 
vaststelt, is Leverancier verplicht aan de uitvoering van deze procedures 
zijn medewerking te verlenen en te voldoen aan de nadere door Op- 
drachtgever te stellen voorwaarden. Opdrachtgever zal, indien er sprake is 
van eventuele nadere procedures of nadere voorwaarden, Leverancier 
hiervan onverwijld in kennis stellen. 

Opdrachtgever heeft het recht door Leverancier voorgesteld personeel 
voor de uitvoering van werkzaamheden te weigeren. 

Artikel 24 - Bureau SBA en Bureau BIBOB 

24.1 De financiÃ«l administratie en de proj ectadministratie van Leverancier 
dienen te allen tijde toegankelijk te zijn voor leden van het Bureau Scree- 
nings- en Bewakingsaanpak Amsterdam (Bureau SBA) en allen die hen 
hierin vergezellen. Toegankelijk betekent zowel fysiek toegankelijk, als 
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leesbaar en tenminste in kopie in het Nederlands beschikbaar zijn. Bij een 
wijziging in de zeggenschap van Leverancier van meer dan 10% (tien 
procent) of een al dan niet gedwongen overname van de onderneming van 
Leverancier door derden, dient terstond zowel Opdrachtgever als het Bu- 
reau SBA daarvan in kennis te worden gesteld. Opdrachtgever is gerech- 
tigd de Overeenkomst alsdan met onmiddellijke ingang op te schorten. 
Ten aanzien van de derde(n), die zeggenschap in Leverancier heeft ver- 
kregen of de onderneming van Leverancier al dan niet gedwongen heeft 
overgenomen, zal een nieuwe screening plaatsvinden. Indien Opdrachtge- 
ver de Overeenkomst heeft opgeschort en als de screening daartoe aanlei- 
ding geeft, is Opdrachtgever gerechtigd (i) aan het hervatten van de Over- 
eenkomst nadere voorwaarden te verbinden of (ii) de Overeenkomst met 
onmiddellijke ingang te beÃ«indige in welk geval Leverancier aan Op- 
drachtgever alle daaruit voortvloeiende kosten en schade zal vergoeden. 

Tijdens de duur van de Overeenkomst kan Opdrachtgever te allen tijde 
aan het Bureau BIBOB een advies met betrekking tot Leverancier vragen 
als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Wet Bevordering Integriteitbe- 
oordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB). Na ontvangst van 
dit advies stuurt Opdrachtgever een afschrift daarvan aan Leverancier. 
Opdrachtgever zal vervolgens zelfstandig, met inachtneming van het be- 
paalde in de Wet BIBOB, bepalen welke gevolgen hij aan het advies zal 
verbinden. 

Leverancier zal alle medewerking verlenen en informatie verschaffen aan 
het Bureau SBA en het Bureau BIBOB en verleent aan Opdrachtgever 
toestemming alle op Leverancier betrekking hebbende informatie aan de- 
ze bureaus te verstrekken. Leverancier staat ervoor in dat eventueel inge- 
schakelde derden zodanige medewerking en informatie verschaffen als- 
mede toestemming verlenen aan Opdrachtgever om de op hen betrekking 
hebbende informatie aan deze bureaus te verschaffen. 

Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst en alle andere met Leve- 
rancier gesloten overeenkomsten tot nader order op te schorten indien de 
bevindingen van het Bureau SBA enlof het Bureau BIBOB daartoe aan- 
leiding geven. 

Het bepaalde in dit artikel is niet limitatief. Afhankelijk van de bevindin- 
gen van het Bureau SBA enlof het Bureau BIBOB kunnen nadere, propor- 
tionele maatregelen worden genomen. 

Artikel 25 - Duur en beÃ«indigin 
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De Overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening voor de duur 
van de organisatie van acht (8) Verkiezingen (waarbij meerdere Verkie- 
zingen op dezelfde dag als Ã©Ã ( l )  Verkiezing gelden) en wordt daarna 
stilzwijgend verlengd voor periodes van Ã©Ã ( l )  jaar. Opdrachtgever zal 
minimaal 3 (drie) Verkiezingen (waarbij meerdere Verkiezingen op de- 
zelfde dag als Ã©Ã (l)  Verkiezing gelden) op basis van een dubbele confi- 
guratie (twee Stemsystemen per Stembureau) houden. 

opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst zonder reden op 
te zeggen per aangetekende brief en met inachtneming van een opzegter- 
mijn van dertig (30) dagen tegen het einde van een dan lopende periode, 
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Leverancier is uit- 
sluitend gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen per aangetekende brief 
en met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden tegen 
het einde van een dan lopende periode. 

Indien rechtens een ingebrekestelling is vereist, is ieder der partijen ge- 
rechtigd de Overeenkomst te ontbinden in het geval dat de andere partij 
ook na schriftelijke aanmaning, waarin een termijn van dertig (30) dagen 
gesteld wordt, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst te voldoen. 

Gedurende een periode van zes (6) maanden voorafgaand aan en twee (2) 
maanden na een Verkiezing op een Stembureau, is Leverancier (in afwij- 
king van de artikelen 25.2 en 25.3) niet gerechtigd de Overeenkomst op te 
zeggen, te ontbinden of anderszins te beÃ«indigen 

Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang 
te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tot enige 
schadevergoeding gehouden te zijn indien: 
a. de goedkeuring van de Minister voor het Stemsysteem niet wordt 

verleend of om wat voor reden dan ook niet meer van kracht is; 
b. een Acceptatietest twee (2) keer niet met succes is doorstaan; of 
c. Opdrachtgever, binnen een termijn van zes (6) maanden voor een 

Verkiezing op een Stembureau, vermoedt dat Leverancier niet in 
staat zal aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst te 
voldoen. 

Opdrachtgever is eveneens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellij- 
ke ingang te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder 
tot enige schadevergoeding gehouden te zijn indien: 
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a. Leverancier valse verklaringen heeft verstrekt in het kader van de 
aanbestedingsprocedure die hebben geleid tot gunning van de 
Overeenkomst; 

b. het Bureau Screenings- en Bewakingsaanpak of het Bureau BI- 
BOB met betrekking tot de Leverancier of eventueel door hem 
ingeschakelde derden een negatief advies uitbrengt; 

c. conservatoir beslag wordt gelegd op een aanmerkelijk deel van 
het vermogen van Leverancier of executoriaal beslag wordt ge- 
legd op, of een andere executoriale maatregel wordt genomen ten 
aanzien van, de activa van Leverancier of een gedeelte daarvan; 

d. Leverancier betrokken raakt in onderhandelingen met Ã©Ã of meer 
van zijn crediteuren of andere stappen onderneemt met het oog op 
een herstructurering van zijn schulden of een gedeelte daarvan; of 

e. Leverancier surseance van betaling aanvraagt, aanvraag doet tot 
faillietverklaring, failliet wordt verklaard of een vereffenaar van 
Leverancier wordt aangesteld of een soortgelijke gebeurtenis 
plaatsvindt met betrekking tot Leverancier of met betrekking tot 
een aanmerkelijk deel van Leveranciers vermogen in een ander 
land dan Nederland. 

25.7 Indien de Overeenkomst wordt beÃ«indig (door opzegging, ontbinding of 
anderszins): 
a. is Leverancier verplicht, indien Opdrachtgever daarom verzoekt, 

bepaalde werkzaamheden af te ronden volgens de voorwaarden 
van de Overeenkomst; 

b. is Leverancier verplicht alle door Opdrachtgever in het kader van 
de Overeenkomst verstrekte informatie, zonder daarvan enige ko- 
pie achter te houden, aan Opdrachtgever te retourneren binnen 
Ã©Ã (l)  week nadat de Overeenkomst eindigt of, als Opdrachtge- 
ver daarom verzoekt, Ã©Ã ( l )  week nadat de betreffende beÃ«indi 
gingsbrief door Leverancier is ontvangen; 

c. is Leverancier verplicht medewerking te verlenen teneinde een 
andere leverancier in staat te stellen soortgelijke diensten als de 
onder de Overeenkomst te verlenen diensten te gaan verrichten. 
Hieronder wordt begrepen de verplichting om medewerking te 
verlenen aan de overdracht van de geleverde producten en dien- 
sten aan Opdrachtgever dan wel een door Opdrachtgever aange- 
wezen derde. De kosten die Leverancier in dat verband maakt 
worden uitsluitend door Opdrachtgever vergoedt als Opdrachtge- 
ver de Overeenkomst opzegt. In dat geval zullen alleen de werke- 
lijk gemaakte kosten worden vergoed; en 

d. blijven verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na 
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beÃ«indigin voort te duren, bestaan, waaronder verplichtingen be- 
treffende garanties, aansprakelijkheid, Intellectuele Eigendoms- 
rechten, duur en beÃ«indiging geheimhouding, geschillenbeslech- 
ting en toepasselijk recht. 

Artikel 26 - Contractsoverneming en onderaanneming 

l Leverancier is niet gerechtigd de Overeenkomst enlof de rechten en/of 
verplichtingen uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van 
opdrachtgever door een derde over te laten nemen respectievelijk aan een 
derde over te dragen; Opdrachtgever is gerechtigd aan het verlenen van 
deze toestemming voorwaarden te verbinden. 

26.2 Indien Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wil 
maken van de diensten van derden (voor het verrichten van werken, dien- 
sten, leveranties of anderszins), dan zal hij daartoe slechts gerechtigd zijn 
na daartoe verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Op- 
drachtgever is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voor- 
waarden te verbinden. Een door Opdrachtgever gegeven toestemming laat 
de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Leverancier voor de 
nakoming van de krachtens de Overeenkomst op Leverancier rustende 
verplichtingen onverlet. 

Artikel 27 - Geheimhouding 

Ieder der partijen zal zich te allen tijde onthouden van het openbaren of 
gebruiken van vertrouwelijke informatie voor enig doel dat mogelijker- 
wijs nadelig is voor de andere partij, tenzij: 
a. de partij daartoe gedwongen wordt door toepasselijke regelge- 

ving, in welk geval die partij eerst de andere partij dient te raad- 
plegen over het tijdstip en de inhoud van een dergelijke open- 
baarmaking; 

b. dit geschiedt aan zijn professionele adviseurs op voorwaarde dat 
zij tot geheimhouding gehouden zijn en slechts voor zover dit 
noodzakelijk voor een rechtmatig doel; of 

c. op de ingangsdatum van de Overeenkomst dergelijke informatie 
reeds publiekelijk toegankelijk is op een andere wijze dan door 
onrechtmatige openbaarmaking. 

27.2 Informatie is vertrouwelijk in de zin van dit artikel als de partij van wie 
die informatie afkomstig is dit als zodanig kenmerkt door woorden als 
"vertrouwelijk" of "geheim", of als de partij die de informatie ontvangt 
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redelijkerwijs moet aannemen dat die informatie vertrouwelijk is. 

27.3 Leverancier staat ervoor in dat zijn personeel en eventueel door hem inge- 
schakelde derden aan een gelijkluidende, mede ten behoeve van Op- 
drachtgever bedongen geheimhoudingsverplichting verbonden zijn. 

Artikel- 

28. l Het nalaten door Ã©Ã partij om binnen een in de Overeenkomst genoemde 
termijnenakoming van enige bepaling te verlangen tast het recht om 
alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij die ene partij uitdrukkelijk en 
schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan. 

Artikel 29 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

29. l Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

29.2 Geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst of daarmee verband 
houden zullen aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd worden, 
die exclusief bevoegd is. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op 22 augustus 
2005. 
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BIJLAGE l - OFFERTE-AANVRAAG 
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BIJLAGE 2 - OFFERTE 
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BIJLAGE 3 - PROGRAMMA VAN EISEN 

Het Sternsysteem en de Software dienen steeds te voldoen aan de tijdens de duur 
van de Overeenkomst geldende Wettelijke Vereisten en aan de Specifieke Vereis- 
ten zoals hierna nader uitgewerkt. 

l.  Wettelijke Vereisten 

Het Stemsysteem en de Software dienen steeds te voldoen aan alle eisen die daar- 
aan in de wet gesteld worden. Ten tijde van het ondertekenen van de Overeen- 
komst zijn deze opgenomen in de Kieswet, het Kiesbesluit, de Regeling voor- 
waarden en goedkeuring stemmachines 1997 en de Amsterdamse Referendum- 
verordening (bijlage 4). 

2. Specifieke Vereisten 

Het Stemsysteem en de Software dienen te voldoen aan de eisen die de Opdracht- 
gever daaraan stelt zoals hieronder geformuleerd. 

A. Prestaties 

a. Het Stemsysteem en de Software moeten de mogelijkheid bieden 
om tegen redelijke inspanningen aangepast te worden aan eventu- 
ele wijzigingen in de Wettelijke Vereisten. 

b. Het Stemsysteem moet als volgt voorlopige prognoses en uitsla- 
gen versturen via een beveiligde mobieletelefoonverbinding. 
Voorlopige prognoses en uitslagen moeten door alle stadsdelen en 
Opdrachtgever zijn ontvangen binnen dertig (30) minuten nadat 
de voorzitter van het Stembureau daartoe opdracht heeft gegeven. 

c. Op ieder moment dient de computer waarop de Software draait de 
dan beschikbare gegevens te kunnen verwerken, onder andere 
door daarmee staafdiagrammen per politieke partij te genereren. 

d. Het Stemsysteem moet goedgekeurd zijn door de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om ten minste vijf (5)  

Verkiezingen gelijktijdig te verwerken. 

e. Het Stemsysteem moet binnen vijf (5 )  seconden na het uitbrengen 
van een stem, of bij de laatste stem in geval er meerdere Verkie- 
zingen gelijktijdig georganiseerd zijn, vrijgegeven kunnen worden 
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voor een volgende kiezer; 

f. Het Stemsysteem moet de mogelijkheid bieden aan de kiezer om 
vast te stellen dat hij heeft gestemd; 

g. Het Stemsysteem moet het uitbrengen van een stem binnen een 
beperkte tijd kunnen voltooien, dat wil zeggen de mogelijkheid 
bieden per Verkiezing binnen acht (8) seconden zijn stem uit te 
brengen; 

h. Het Stemsysteem dient de voorzitter van het Stembureau in de ge- 
legenheid te stellen om op elk gewenst moment te testen of het 
Stemsysteem (nog) naar behoren functioneert. 

I. De Software is geschikt om in samenhang met de Stemsystemen 
te functioneren. 

B. Uitslagen 

a. Het Stemsysteem moet, op ieder door de voorzitter van een Stem- 
bureau gewenst moment na sluitingstijd (uitsluitend in de hierna 
opgegeven volgorde): 
i. een voorlopige uitslag via een beveiligde mobieletelefoon- 

verbinding die aan nader uit te werken eisen voldoet, kunnen 
versturen naar een door Opdrachtgever op te geven compu- 
tersysteem; en vervolgens 

ii. de uitslag op papier kunnen printen; en vervolgens 
iii. de uitslag kunnen vastleggen op een elektronische gegevens- 

drager die door middel van een door Leverancier op te geven 
computersysteem kan worden gelezen en verwerkt; 

b. Het Stemsysteem moet registeren welke gegevens wanneer en op 
welke wijze zijn uitgeprint, vastgelegd, doorgegeven of verstuurd. 

c. Het Stemsysteem en de Software moeten een beveiliging bevatten 
die voorkomt dat een stem per medium meer dan Ã©Ã keer wordt 
geteld. 

C. Onderhoud 

a. De buitenzijde van het Stemsysteem moet op eenvoudige wijze 
schoongemaakt kunnen worden met reguliere schoonmaakmidde- 
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len. 

D. Verhandelbaarheid, afmetingen en gewicht 

a. Het Stemsysteem moet zodanig zijn behuisd dat het getranspor- 
teerd kan worden zonder afzonderlijke verpakking of bij zondere 
beschermingsmaatregelen. 

b. Het Stemsysteem mag maximaal l meter (l) x l meter (b) x 50 cm 
' (h) zijn; en mag inclusief verpakking maximaal 15 kilogram we- 
gen. 

E . I n s t a l l a t i e ,  ingebruikstelling 

Het Stemsysteem moet door de voorzitter of een ander lid van het Stem- 
bureau op eenvoudige wijze, zonder tussenkomst van een monteur, in 
gebruik gesteld kunnen worden en na verwerking van de stemmen weer 
buiten gebruik gesteld en transportklaar gemaakt kunnen worden. 

F. Omgevingseisen 

Het Stemsysteem moet kunnen functioneren in een niet-geconditioneerde 
ruimte. 
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BIJLAGE 4 - RELEVANTE BEPALINGEN KIESWET, KIESBESLUIT, 
REGELING VOORWAARDEN EN GOEDKJ3URING STEMMACHINES 
1997 EN AMSTERDAMSE REFERENDUMVEROmENING 

Kieswet 
$j 7, Het stemmen anders dan door middel van stembiljetten 

Artikel J 32 
Bij de daarÃ®o Goor de raad of krachtens diens machtiging door burgemeester en 
wethouders aaigewezen stembureaus kan op andere wijze dan door middel van 
stembiljetten worden gestemd. De bepalingen van deze wet die betrekking hebben 
op het gebruik van stembiljetten, blijven dan buiten toepassing. 

Artikel J 33 
l .  Het stemmen anders dan door middel van stembiljetten vindt alleen plaats, 
indien daarbij overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur gestelde nade- 
re regels een door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
goedgekeurde techniek wordt gebezigd. 
2. Aan een techniek als vorenbedoeld wordt alleen dan goedkeuring verleend, 
indien deze tenminste aan de volgende eisen voldoet: 
a. het geheime karakter van de stemming moet zijn gewaarborgd, ook indien de 
kiezer geen keuze wenst te maken; 
b. de te bezigen apparatuur dient van degelijke makelij te zijn en moet door de 
kiezer op eenvoudige wij ze en zonder gevaar voor storingen of onvolkomen wer- 
king kunnen worden bediend; 
e. de kandidatenlijsten, het aan elke lijst toegekende nummer en de aanduiding 
van de politieke groepering, moeten op duidelijke wijze kunnen worden vermeld; 
d. de kiezer moet zijn stem slechts Ã©Ã©nma kunnen uitbrengen en moet de gele- 
genheid hebben een gemaakte vergissing te herstellen. 
3. Aan de goedkeuring kunnen voorschrifien worden verbonden. 
4. Van de goedkeuring wordt mededeling gedaan in de Nederlandse Staatscou- 
rant. 

Artikel J 34 
l .  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld 
betreffende het stemmen anders dan door middel van stembiljetten. Deze regels 
worden zoveel mogelijk vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van deze wet 
betreffende het s t e rnen  door middel van stembiljetten. 
2. Een wijziging van de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, 
treedt niet eerder in werking dan twee maanden na de datum van uitgifte van het 
Staatsblad waarin zij is geplaatst. Van de plaaÃ®sin wordt onverwijld mededeling 
gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal. 
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Kiesbesluit 

5 3. Het stemmen door middel van elektronische stemmachines 

Artikel J 13 
De bepalingen van dit besluit die betrekking hebben op het gebruik van stembil- 
jetten, stembussen en stemhokjes, blijven buiten toepassing, indien door middel 
van elektronische stemmachines wordt gestemd. 

Artikel J 14 
l .  Een elektronische stemmachine mag slechts bij de verkiezingen worden ge- 
bruikt, indien zij zonder enige afwijking behoort tot een door Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurd merk en type. 
2. De goedkeuring wordt verleend indien de stemmachine voldoet aan de eisen 
die gesteld worden in artikel J 33, tweede lid, van de Kieswet, artikel J 14b en de 
MinisteriÃ«l regeling, bedoeld in het vierde lid, en is voorzien van een deugdelijke 
gebruiksaanwijzing voor de kiezer, 
3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is bevoegd een 
verleende goedkeuring in te trekken. 
4. Bij ministeriÃ«l regeling worden geregeld: 
a. de procedure met betrekking tot de goedkeuring van stemmachines; 
b. de nadere voorwaarden waaronder de goedkeuring van stemmachines voor 
gebruik bij de verkiezingen wordt verleend; 
c. de gronden waarop een verleende goedkeuring kan worden ingetrokken; 
d. de procedure met betrekking tot de intrekking van de goedkeuring. 

Artikel J 14a 
l .  Een stemmachine mag slechts voor meer dan Ã©Ã stemming tegelijkertijd wor- 
den gebruikt, indien Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela- 
ties de stemmachine voor dit gebruik heeft goedgekeurd. Het besluit tot goedkeu- 
ring vermeldt het maximale aantal stemmingen dat met de stemmachine tegelij- 
kertijd mag worden uitgevoerd. 
2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan voorwaar- 
den verbinden aan de goedkeuring. 
3. Artikel J 14. derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel J 14b 
1. De stemmachine is zodanig ingericht, dat de kiezer op Ã©Ã van de navolgende 
wijzen op de stemmachine een stem op een kandidaat kan uitbrengen: 
a. De kiezer kiest direct een kandidaat uit een op de stemmachine getoond over- 
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zicht van alle lijsten van kandidaten over wie de stemming moet geschieden; 
b. De kiezer kiest eerst een kandidatenlijst uit een op de stemmachine getoond 
overzicht van alle nummers van de lijsten en, voor zover deze boven de lijst zijn 
geplaatst, van de aanduidingen van politieke groeperingen. Vervolgens toont de 
stemmachine de door de kiezer geselecteerde kandidatenlijst, waaruit de kiezer 
een kandidaat kiest. 
2. Indien bij een verkiezing het stempaneel van een stemmachine die door Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is goedgekeurd voor het 
gebruik bij de verkiezingen overeenkomstig de wijze, bedoeld in het eerste lid, 
onder a, niet groot genoeg is om alle kandidatenlijsten op te vermelden, kan de 
stemmachine zodanig ingericht worden, dat de kiezer overee6komstig de volgen- 
de wijze op de stemmachine een stem op een kandidaat kan uitbrengen: 
de kiezer kiest eerst een kandidatenlijst uit een op het stempaneel getoond over- 
zicht van alle nummers van de lijsten en, voorzover deze boven de lijst zijn ge- 
plaatst, van de aanduidingen van politieke groeperingen. Vervolgens maakt de 
kiezer een keuze voor een kandidaat door op een op het stempaneel vermeld over- 
zicht van nummers, het nummer in te drukken dat correspondeert met het nummer 
van de kandidaat van voorkeur zoals vermeld op het overzicht van kandidatenlijs- 
ten dat boven het stempaneel is bevestigd. 
3. De stemmachine is voorts voorzien van de mogelijkheid om een blanco stem 
uit te brengen. 

Artikel J 15 
l. Op de bij de stemming te gebruiken stemmachine zijn vermeld de lijsten van de 
kandidaten over wie de stemming moet geschieden, zoals deze ter kennis van de 
kiezers worden gebracht. 
2. Indien op een stemmachine wordt gestemd overeenkomstig de wijze, bedoeld 
in artikel J S 4 b, tweede lid, worden de lijsten van kandidaten over wie de stem- 
ming moet geschieden bevestigd boven het stempaneel. Op het stempaneel wor- 
den vermeld de nummers van de lijsten en, voorzover deze boven de lijst zijn 
geplaatst, de aanduidingen van politieke groeperingen. Daaronder wordt vermeld 
een overzicht van nummers? beginnend bij nummer l tot en met het nummer dat 
gelijk is aan het nummer van de laatste kandidaat op de kandidatenlijst met de 
meeste kandidaten. 
3. Bij MinisteriÃ«l regeling worden modellen vastgesteld voor de wijzen waarop 
de kandidatenlijsten op de stemmachine mogen worden vermeld. 

Artikel J 15a 
l. Een stemmachine mag slechts bij de verkiezingen worden gebruikt? indien de 
machine niet eerder voor andere doeleinden dan stemmingen is gebruikt. 
2. Het eerste lid is niet van toepassing op onderdelen van de stemmachine ten 
aanzien waarvan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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bij de goedkeuring van de stemmachine of naar aanleiding van een daartoe strek- 
kende aanvraag heeft beslist dat zij voor andere doeleinden dan stemmingen ge- 
bruikt mogen worden. 

Artikel J S6 
De burgemeester draagt zorg dat de stemmachines tijdig voor de stemming in 
gereedheid worden gebracht en voor de aanvang van de stemming worden opge- 
steld in de niet voor het publiek bestemde ruimte van de aangewezen stemlokalen. 

Artikel J 17 
In elk stemlokaal bevindt zich een zodanig aantal stemmachines dat een goede 
voortgang van de stemming is gewaarborgd. 

Artikel J S8 
l. In of bij elk stemlokaal is instructiemateriaal aanwezig ter voorlichting van de 
kiezer over het gebruik van de stemmachine. Op het instructiemateriaal mogen 
geen op de stemmachine vermelde aanduidingen van politieke groeperingen of 
namen van kandidaten zijn aangegeven. 
2. Bij elke stemmachine is de gebruiksaanwijzing, bedoeld in artikel J 14, tweede 
lid, aangebracht. 
3. Bij elke stemmachine waarop de kiezer een stem uitbrengt op de wijze, bedoeld 
in artikel J 14b, eerste lid, onder b, wordt goed zichtbaar voor de kiezer een over- 
zicht bevestigd van alle lijsten van kandidaten over wie de stemming moet ge- 
schieden. 

Artikel J S 9  
Indien in Ã©Ã stemlokaal meer dan Ã©Ã stemmachine wordt gebezigd, kan het aan- 
tal leden van het stembureau zodanig worden uitgebreid als voor het verrichten 
van de taken, bedoeld in de artikelen J 21 tot en met J 23e , noodzakelijk is. 

Artikel J 20 
Op de dag van de stemming gaat het stembureau tijdig voor de aanvang van de 
stemming na of de stemmachine voor het gebruik gereed is en of er geen stemmen 
in het geheugen van de stemmachine zijn opgeslagen. De voorzitter draagt er zorg 
voor dat bij aanvang van de stemming de machine kan worden vrijgegeven. 

Artikel J 20a 
Indien gebruik wordt gemaakt van een stemmachine die door het stembureau voor 
elke kiezer wordt vrijgegeven, zijn de artikelen J 21 tot en met J 23 van toepas- 
sing. 

Artikel J 21 
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Nadat het stembureau de handelingen? bedoeld in artikel J 25, tweede tot en mei 
vierde lid, van de Kieswet? of artikel K l l van de Kieswet en, indien van toepas- 
sing, artikel L 17 van de Kieswet, heeft verricht, overhandigt de voorzitter aan de 
kiezer een volgnummer voor het gebruik van de stemmachine dat is voorzien van 
het wapen of de naam van de gemeente? dan wel van een aanduiding van de da- 
tum waarop en het verÃ®egenwoordig orgaan waarvoor de verkiezing wordt ge- 
houden. Na afgifte van dat volgnummer aan het derde lid van het stembureau 
geeft deze de machine vrij voor gebruik door de  kiezer^ 

Artikel J 2 la  
Nadat de stemmachine voor hem is vrijgegeven, gaat de kiezer naar de stemma- 
chine om de stemhandelingen te verrichten. 

Artikel J 22 
Indien een kiezer? nadat hem een volgnummer is overhandigd? weigert van de 
machine gebruik te maken, houdt de voorzitter daarvan aantekening. 

Artikel J 23 
Indien een kiezer de stemmachine op een bepaalde kandidaat instelt doch zich 
verwijdert zonder zijn stem te hebben vastgelegd? wordt de machine door het 
derde lid van het stembureau teruggebracht in de stand voordat de machine werd 
vrijgegeven. De voorzitter houdt daarvan aantekening. 

Artikel J 23a 
Indien gebruik wordt gemaakt van een stemmachine waarbij de vrijgave geschiedt 
door de kiezer met behulp van een vrijgavekaart, zijn de artikelen J 23b tot en met 
=van toepassing. 

Artikel J 23b 
l.  Nadat het stembureau de handelingen? bedoeld in artikel J 25, tweede tot en 
met vierde lid, van de Kieswet of artikel K l I van de Kieswet en, indien van toe- 
passing, artikel L 17 van de Kieswet heeft verricht, maakt de voorzitter een vrij- 
gavekaart geldig voor gebruik door de kiezer. 
2. De voorzitter overhandigt vervolgens de vrijgavekaart aan de kiezer, 

Artikel J 23c 
l .  De kiezer gaat na ontvangst van de vrijgavekaart naar de stemmachine om de 
stemhandelingen te verrichten. 
2. Nadat de kiezer zijn stem heeft bevestigd? neemt de kiezer de vrijgavekaart uit 
de stemmachine en geeft deze aan het derde lid van het stembureau. 

Artikel J 23d 
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De kiezer die na ontvangst van de vrijgavekaart weigert van een stemmachine 
gebruik te maken of een stemmachine gebruikt zonder zijn stem te hebben vastge- 
legd, geeft de vrijgavekaart terug aan de voorzitter. 

Artikel J 23e 
Indien bij het uitbrengen van de stem blijkt dat de vrijgavekaart geen toegang 
geeft tot de stemmachine of dat de vrijgavekaari anderszins niet functioneert, 
geeft de kiezer de vrijgavekaart terug aan de voorzitter. Deze maakt op verzoek 
van de kiezer een nieuwe vrijgavekaari geldig voor gebruik en overhandigt deze 
aan de kiezer. De kiezer gaat vervolgens naar de stemmachine om de stemhande- 
lingen te verrichten. 

Artikel J 24 
Indien een stemmachine tijdens de stemming wegens beschadiging of storing door 
een andere wordt vervangen, draagt de voorzitter van het stembureau er zorg voor 
dat de te vervangen stemmachine wordt geblokkeerd voor het uitbrengen van 
stemmen. Op de vervangende machine is artikel J 20 van overeenkomstige toe- 
passing. 

Artikel J 25 
Nadat de laatste tot de stemming toegelaten kiezer heeft gestemd, draagt de voor- 
zitter er zorg voor dat de stemmachine wordt geblokkeerd voor het uitbrengen van 
stemmen. 
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Re~e l ing  voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997 

Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997 
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm, 
Gelet op de artikelen J 14, vierde lid, en J 14a, derde lid, van het Kiesbesluit; 
Besluit: 

Artikel l 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. de Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 
b. aanvrager: de persoon of instelling die een aanvraag voor de goedkeuring van 
een stemmachine heeft ingediend of de persoon of instelling die in zijn plaats is 
getreden; 
c. bijlage: de bij deze regeling behorende bijlage waarin voorwaarden zijn opge- 
nomen voor stemmachines voor gebruik bij de verkiezingen en voor het gebruik 
voor meer dan Ã©Ã stemming tegelijk; 
d. keuringsinstelling: een door de Minister overeenkomstig artikel 2, eerste lid, 
aangewezen keuringsinstelling voor stemmachines; 
e. stemmachine: een machine waarop gestemd kan worden voor de verkiezing van 
de leden van de Tweede Kamer, provinciale staten, gemeenteraden en het Euro- 
pees Parlement, inclusief de hulpapparatuur die wordt gebruikt bij de voorberei- 
ding van de stemmachine voor de stemming, bij het uitbrengen van een stem door 
de kiezer en bij de verrichtingen van het stembureau in het stemlokaal. 

Artikel 2 
l. De Minister wijst een of meer instellingen aan die bevoegd zijn tot het keuren 
van stemmachines. Aan zodanige aanwijzing kunnen voorschriften worden ver- 
bonden. 
2. Voor een aanwijziging als bedoeld in het eerste lid komen in aanmerkingen 
instellingen die blijkens hun aanvraag tot aanwijzing aan de volgende voorwaar- 
den voldoen: 
a. bezit van rechtspersoonlijkheid; 
b. beschikbaarheid van voldoende personeel, alsmede van de nodige middelen en 
uitrusting; 
c. technische bekwaamheid en professionele integriteit van het personeel; 
d. onafhankelijkheid bij de keuringen, het opstellen van verslagen en het afgeven 
van verklaringen van het kaderpersoneel en het technisch personeel ten aanzien 
van alle groeperingen en personen die rechtstreeks of indirect belangen hebben op 
het gebied van stemmachines; 
e. bewaring van het beroepsgeheim door het personeel; 
f. afsluiting van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. 
3. De Minister kan een verleende aanwijzing intrekken, indien: 
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a. de bij de aanvraag tot aanwijzing verstrekte gegevens zodanig onjuist ofonvol- 
ledig blijken, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, indien 
bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest, of 
b. de instelling niet langer voldoet aan de voorwaarden, genoemd in het tweede 
lid. 

Artikel 3 
Een aanvraag voor de goedkeuring van een stemmachine voor het gebruik bij de 
verkiezingen kan eerst worden ingediend nadat het prototype van deze stemma- 
chine door de Minister is goedgekeurd. 

Artikel 4 
l .  Bij de aanvraag voor de goedkeuring van het prototype van een stemmachine, 
legt de aanvrager een verklaring over van een keuringsinstelling dat het prototype 
aan de in de Kieswet, het Kiesbesluit en de bijlage gestelde voorwaarden voor het 
gebruik van stemmachines bij de verkiezingen voldoet dan wel onder welke 
voorwaarden het prototype aan deze voorwaarden voldoet. 
2. De Minister kan voorwaarden verbinden aan de goedkeuring van het prototype. 

Artikel 5 
l .  Bij de aanvraag voor de goedkeuring van een stemmachine voor gebruik bij de 
verkiezingen, legt de aanvrager een verklaring over van een keuringsinstelling dat 
een exemplaar van de stemmachine, gekozen uit een door de aanvrager aan de 
keuringsinstelling ter beschikking gesteld aantal van ten minste tien stuks, in vol- 
doende mate met het prototype overeenstemt dan wel voldoet aan de voorwaarden 
waaronder het prototype is goedgekeurd. 
2. Van de goedkeuring van de stemmachine voor het gebruik bij de verkiezingen 
wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. 

Artikel 6 
l .  Indien een stemmachine is goedgekeurd voor het gebruik bij de verkiezingen, is 
de aanvrager gehouden ten minste Ã©Ã keer in de vier jaar een exemplaar van de 
stemmachine, gekozen uit een door de aanvrager aan de keuringsinstelling ter 
beschikking gesteld aantal van ten minste tien stuks, aan een periodieke keuring 
door een keuringsinstelling te onderwerpen. 
2. Bij de periodieke keuring onderzoekt de keuringsinstelling of de stemmachine 
in voldoende mate overeenstemt met het prototype dan wel voldoet aan de voor- 
waarden waaronder het prototype is goedgekeurd. 
3. De aanvrager doet van de resultaten van de periodieke keuringen mededeling 
aan de Minister. 

Artikel 7 

5005 1923 AMS C 225265 / 29 



Overeenkomst Stemsystemen 
p. 37 

l. De Minister kan een verleende goedkeuring van een prototype van een stem- 
machine of van een stemmachine voor gebruik bij de verkiezingen intrekken, 
indien: 
a. het gebruik van de stemmachine tot bezwaren aanleiding geeft waardoor de 
goede gang van zaken bij de verkiezingen in gevaar wordt gebracht; 
b. de bij de verkiezingen gebruikte stemmachines niet in voldoende mate over- 
eenstemmen met het prototype dan wel niet voldoen aan de voorwaarden waaron- 
der het prototype is goedgekeurd; 
c. de aanvrager niet voldoet aan zijn verplichtingen op grond van artikel 6. 
2. Indien de Minister het voornemen heeft om tot intrekking van een verleende 
goedkeuring over te gaan, doet de Minister hiervan mededeling aan de aanvrager 
en stelt deze in de gelegenheid het prototype van de stemmachine of een exem- 
plaar van de bij de verkiezingen gebruikte stemmachine uit een door de aanvrager 
ter beschikking gesteld aantal van ten minste tien stuks aan een herkeuring door 
een keuringsinstelling te onderwerpen. De eerste volzin van dit artikellid is niet 
van toepassing indien de Minister voornemens is de goedkeuring in te trekken op 
grond van het eerste lid, onder b, en de Minister zijn oordeel heeft gebaseerd op 
de resultaten van een periodieke keuring, als bedoeld in artikel 6. 
3. Vanaf het moment van mededeling aan de aanvrager van het voornemen tot 
intrekking van de goedkeuring, is de goedkeuring van de stemmachine voor on- 
bepaalde tijd geschorst. 
4. De keuringsinstelling stelt de Minister in kennis van de resultaten van de her- 
keuring. 
5. Indien de resultaten van de herkeuring geen aanleiding geven tot de intrekking 
van de goedkeuring, heft de Minister de schorsing van de goedkeuring zo spoedig 
mogelijk op. 
6. Van de schorsing van een goedkeuring, van de opheffing van de schorsing en 
van de intrekking van een goedkeuring wordt mededeling gedaan in de Staatscou- 
rant. 

Artikel 8 
Bij geringe aanpassingen van een voor gebruik bij de verkiezingen goedgekeurde 
stemmachine die het prototype niet wezenlijk aantasten kan de aanvrager volstaan 
met een goedkeuring van de stemmachine, als bedoeld in artikel 5. 

Artikel 9 
De artikelen 3 tot en met 8 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de goedkeuring van het gebruik van een stemmachine voor meer dan Ã©Ã stem- 
ming tegelijk, met dien verstande dat uit de aanvraag, alsmede uit de verklaring 
van de keuringsinstelling, die door de aanvrager wordt overgelegd, in dat geval 
tevens blijkt op welk aantal stemmingen de aanvraag, onderscheidenlijk de ver- 
klaring, betrekking heeft. 
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Artikel 10 
De Regeling goedkeuring stemmachines wordt ingetrokken, 

Artikel 11 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening 
van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. 

Artikel 12 c 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling voorwaarden en goedkeuring 
stemmachines 1997. 
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 
Den Haag, 1 1 juli 1997 
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 
J. Kohnstamm 
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Bijlage 
Voonvuurden voor stemmachines 
l .  Algemeen 
1.1 De in de Kieswet, het Kiesbesluit en deze bijlage gestelde eisen voor stemma- 
chines worden afgedwongen door een passende combinatie van de fÃ¹nctie van de 
stemmachine en de in het Kiesbesluit beschreven procedures. 
1.2 Zover als redelijkerwijs technisch mogelijk is, worden de handelingen binnen 
procedures die moeten worden gevolgd voor de gereedmaking van de stemmachi- 
ne voor de stemming, de stemming en de stemopneming, ondersteund door fÃ¹nc 
ties van de stemmachine. 
1.3 De volgorde in de kncties die de stemmachine op grond van deze bijlage 
achtereenvolgens moet kunnen verrichten wordt afgedwongen door de stemma- 
chine. 

2. Algemene bepalingen inzake de verstrekking van informatie door de 
stemmachine 
2.1 De door de stemmachine aan de gebruiker te verstrekken informatie is rele- 
vant, duidelijk en goed waarneembaar. 
2.2 De stemmachine verstrekt aan de gebruiker informatie over de handelingen 
die de gebruiker achtereenvolgens moet of kan verrichten met behulp van de 
stemmachine en over de acties die de stemmachine in reactie op deze handelingen 
verricht. 
2.3 De stemmachine verstrekt aan het stembureau informatie over de handelingen 
die de kiezer achtereenvolgens op de stemmachine verricht en over de handelin- 
gen die de stemmachine verricht, met dien verstande dat de keuzes van de kiezer 
voor een bepaalde kandidaat of de keuze binnen een groep van kandidaten en de 
keuze tussen een blancoselektie dan wel kandidaatsselektie niet achterhaald kun- 
nen worden. 

3. Invoering van de kandidatenlijsten 
3.1 Ten behoeve van de invoering van de kandidatenlijsten in het geheugen van 
de stemmachine kan de stemmachine op gebruikersvriendelijke wijze achtereen- 
volgens de volgende funkties verrichten: 
- het controleren of de stemmachine correct IÃœnctioneeri 
- het vrijgeven van de stemmachine voor de invoering van de kandidatenlijsten; 
- indien aanwezig, het wissen van eerder ingevoerde kandidatenlijsten; 
-het tonen edof afdrukken van het geheugen voor de kandidatenlijsten; 
-het invoeren en vastleggen van de kandidatenlijsten in het geheugen van de 
stemmachine; 
- het tonen edof afdrukken van de kandidatenlijsten; 
- het blokkeren van de toegang tot de stemmachine voor het wijzigen van de in- 
gevoerde kandidatenlijsten. 
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3.2 De vrijgave van de stemmachine voor de invoering van de kandidatenlijsten 
en de blokkering van de stemmachine hiervoor kan uitsluitend door middel van 
een fysieke sleutel plaatsvinden. Tijdens het invoeren van de kandidatenlijsten is 
de sleutel in de stemmachine gestoken. Het uit de stemmachine nemen van de 
sleutel leidt tot een blokkering voor het wijzigen van de ingevoerde kandidaten- 
lijsten. 

4. De vermelding van de kandidatenlijsten 
De kandidatenlijsten kunnen duidelijk en goed leesbaar op de stemmachine wor- 
den vermeld vilgens Ã©Ã van de modellen die hiervoor zijn voorgeschreven in de 
regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 23 oktober 1989? nr. 
CW88/13/U76, tot vaststelling van de modellen, bedoeld in de Kieswet en het 
Kiesbesluit (Stc. 1989,210). 

5. Voorbereiding voor de stemming 
5*1 Een stemmachine kan niet voor de stemming worden gebruikt dan nadat de 
stemmachine achtereenvolgens op gebruikersvriendelijke wijze de volgende han- 
delingen heef3 verricht of ondersteund: 
- het tonen van een bewijs dat het stemgeheugen leeg is; 
- het controleren of de stemmachine correct fÃ¼nctioneert 
- het vrijgeven van de stemmachine voor het uitbrengen van de stemmen. 
5.2 De vrijgave van de stemmachine voor het uitbrengen van de stemmen en de 
blokkering van de stemmachine hiervoor kan uitsluitend door middel van een 
fisieke sleutel geschieden. Deze sleutel is een andere sleutel dan de sleutel be- 
doeld in 3.2. Tijdens de stemming is de sleutel in de stemmachine gestoken. Het 
uit de stemmachine nemen van de sleutel leidt tot een blokkering voor het uit- 
brengen van stemmen. 

6. De stemming 
6.1 Ten behoeve van het uitbrengen van de stemmen kan de stemmachine op een- 
voudige wijze achtereenvolgens de volgende handelingen verrichten of onder- 
steunen: 
- de vrijgave van de stemmachine met behulp van een vrijgavekaart door de kie- 
zer of door een handeling van het stembureau ; 
- de selectie door de kiezer van een kandidaat of het doen van een blancokeuze; 
- het mogelijk maken door de stemmachine dat de kiezer zijn keuze steeds op- 
nieuw kan herstellen totdat hij zijn stem heeft bevestigd; 
- de bevestiging door de kiezer door middel van een akiieve bedieningshandeling 
van zijn geselekteerde kandidaat of blancokeuze; 
- de vastlegging van de stem in het stemgeheugen van de stemmachine, waaron- 
der begrepen de controle of deze vastlegging correct heeft plaatsgevonden. 
6.2 De stemmachine is geblokkeerd voor stemuitbrenging, tenzij deze is vrijgege- 
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ven. 
6.3 De stemmachine is per stemming van een vergrendelingsmechanisme voor- 
zien dat meervoudige vrijgave of een meervoudige stemuitbrenging voorkomt. 
6.4 Indien de kiezer geen selektie heeft gemaakt, is de stemmachine voor bevesti- 
ging en voor een volgende vrijgave geblokkeerd. Een bevestiging van de stem is 
alleen mogelijk na selektie. Een nieuwe vrijgave is alleen mogelijk na selektie en 
bevestiging of door gebruik van de esieke sleutel, bedoeld in 5.2. 
6.5 Indien de kiezer zijn stem niet heeft bevestigd, is de stemmachine voor een 
volgende vrijgave geblokkeerd. Een nieuwe vrijgave is alleen mogelijk na beves- 
tiging of door het gebruik van de esieke sleutel? bedoeld in 5.2. 
6.6 De stemmachine verstrekt na de bevestiging van de stem door de kiezer en na 
een eventuele afbreking van de kiezershandelingen door het stembureaulid geen 
informatie over de door de kiezer geselekteerde of bevestigde stem. 
6.7 Direct na de bevestiging door de kiezer wordt de stemmachine automatisch 
geblokkeerd voor verdere stemuitbrenging, totdat de stemmachine wederom 
wordt vrijgegeven voor de volgende kiezer. 
6.8 De stemmachine geeft ten behoeve van het stembureau het aantal in het stem- 
geheugen vastgelegde stemmen aan. 

7. Het tonen en afdrukken van de stemmenaantallen 
7.1 De stemmachine kan het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen, het 
aantal op iedere lijst uitgebrachte stemmen en het aantal blanco stemmen tonen en 
afdrukken. 
7.2 De vrijgave van de stemmachine voor het tonen en het afdrukken van het aan- 
tal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en het aantal op iedere lijst uitge- 
bracht stemmen en de blokkering van de stemmachine hiervoor kan uitsluitend 
door middel van een Qsieke sleutel geschieden. Deze sleutel kan dezelfde sleutel 
zijn als de sleutel bedoeld in 5.2, Tijdens het tonen en het afdrukken van de stem- 
menaantallen is de sleutel in de stemmachine gestoken. Het uit de stemmachine 
nemen van de sleutel leidt automatisch tot een blokkering voor het afdrukken van 
de stemmenaantallen. 
7.3 Na het tonen of afdrukken van de stemmenaantallen kan de stemmachine niet 
meer worden vrijgegeven voor het uitbrengen van stemmen dan nadat opnieuw 
kandidatenlijsten zijn ingevoerd. 

8. Betrouwbaarheid en beveiliging van de stemmachine 
8.1 De in het stemgeheugen van de stemmachine vastgelegde stem is de stem die 
de kiezer heefl uitgebracht en bevestigd. 
8.2 Een uitgebrachte stem kan niet verloren gaan bij storingen in de energievoor- 
ziening? het falen van Ã©Ã component, het optreden van omgevingscondities als 
bedoeld in 12. l bij normaal gebruik of bij fouten in de bediening van de stemma- 
chine. 
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8.3 De ingevoerde kandidatenlijsten blijven volledig gehandhaafd bij storingen in 
de energievoorziening, het optreden van omgevingscondities als bedoeld in 12.1, 
bij normaal gebruik of bij fouten in de bediening van de stemmachine, 
8.4 De hncties van de stemmachine blijven volledig gehandhaafd bij storingen in 
de energievoorziening, het optreden van omgevingscondities als bedoeld in 12.1, 
bij normaal gebruik of bij fouten in de bediening van de stemmachine. 
8.5 De vastlegging van de uitgebrachte stemmen wordt redundant uitgevoerd. De 
stem wordt zodanig redundant in het stemgeheugen opgeslagen> dat aangetoond 
kan worden dat de failure rate l x 10E-6 is. Indien er een discrepantie in de re- 
dundante vastlegging bestaat, dan maakt de stemmachine dit kenbaar aan de kie- 
zer en het stembureau. 
8.6 De stemmachine kan voor zover als redelijkerwijs technisch mogelijk is de 
mogelijkheden van toevallig of opzettelijk foutief gebruik vermijden of beperken. 
8.7 De wijze van vastlegging van de stemmen biedt geen mogelijkheden tot vast- 
stelling van de keuze van afzonderlijke kiezers. 
8.8 De stemmachine beschikt over zodanige voorzieningen dat foutieve handelin- 
gen tijdens reparatie, onderhoud en controle worden vermeden door middel van 
bijvoorbeeld mechanische voorzieningen die montage in verkeerde stand of op 
verkeerde plaatsen uitsluiten. 
8.9 De stemmachine mag over fÃ¹nctie beschikken die niet zijn beschreven in 
Kieswet, het Kiesbesluit of deze bijlage, mits zij de vereiste functies van de 
stemmachine niet schaden en overigens in verband staan met de stemprocedure. 

9. Bedienbaarheid 
9.1 De stemmachine is zodanig ingericht, dat de kiezer met behulp van de stem- 
machine alleen stemhandelingen kan verrichten. 
9-2 De handelingen die de kiezer moet verrichten met behulp van de stemmachi- 
ne, moeten voor de kiezer een logische volgorde hebben en moeten eenvoudig te 
begrijpen zijn. 
9.3 Het verrichten van een bedieningshandeling door het stembureau of de kiezer 
leidt binnen Ã©Ã seconde tot een zichtbaar, hoorbaar of voelbaar terugkoppelings- 
signaal. 
9.4 Indien de kiezer met behulp van knoppen of toetsen op de stemmachine een 
stem dient uit te brengen gelden ten aanzien van deze knoppen of toetsen de vol- 
gende eisen: 
- minimale afmeting: vierkant 10 x 10 (mm), rond 10 (mm); 
- maximale bedieningskracht knoppen voor selectie kandidaat: 4 (N); 
- maximale verplaatsing bij indrukken van de knoppen voor selectie kandidaat: 6 

(mm); 
- minimale verplaatsing bij indrukken van de knoppen: O (mm). 
9.5 Indien de kiezer met behulp van een lichtpen op de stemmachine een stem 
dient uit te brengen, gelden de volgende eisen: 
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- minimale afmeting van de lichtpen: lengte: 120-1 80 (mm), diameter 7-20 (mm); 
- vlak voor en tijdens het aanstippen met de lichtpen van het beeldscherm van de 
stemmachine is het voor de kiezer duidelijk te volgen waarop de lichtpen gericht 
is; 
- de lichtpen functioneert goed wanneer deze onder een hoek van O tot ten minste 
30 graden ten opzichte van de orthogonaal op het beeldscherm wordt geplaatst. 
9.6 Indien de kiezer een magneetkaart dient te gebruiken voor de vrijgave van de 
stemmachine, dan kan deze op eenvoudige wijze in de kaartlezer worden inge- 
voerd. 

10. Melding en oplossing van defecten 
10.1 De stemmachine is zover als redelijkerwijs mogelijk van een diagnoseme- 
chanisme voorzien dat na elke handeling die met de stemmachine wordt verricht 
de defecten of incorrecte werking van de verschillende componenten van de 
stemmachine en hun onderlinge communicatiekanalen kan vaststellen. Onder 
deze handelingen zijn begrepen de handelingen die de kiezer of het stembureau 
verricht. De stemmachine maakt kenbaar aan de gebruiker indien van een defect 
of incorrecte werking sprake is. 
10.2 Het diagnosemechanisme is niet toegankelijk voor of uitschakelbaar door de 
gebruiker 
10.3 Het diagnosemechanisme voorziet in boodschappen (tekst of code) aan de 
gebruiker die de foutzoekprocedure ondersteunen en versnellen. 
10.4 In de gebruikershandleiding wordt duidelijk aangegeven welke betekenis de 
foutmeldingen van het diagnosemechanisme hebben en welke correctieve acties 
bij elke foutmelding moeten worden ondernomen. 

l l .  Bijzondere voorwaarden voor stemmachines waarop gefaseerd wordt 
gestemd. 
11.1 Indien op een stemmachine gefaseerd wordt gestemd, dan dient voor 6. l .  te 
worden gelezen: 
Ten behoeve van het uitbrengen van de stemmen kan de stemmachine op eenvou- 
dige wijze achtereenvolgens de volgende handelingen verrichten of ondersteunen: 
- de vrijgave van de stemmachine met behulp van een vrijgavekaart door de kie- 
zer of door een handeling van het stembureau; 
- de selectie door de kiezer van een politieke groepering of het doen van een blan- 
cokeuze; 
- het mogelijk maken door de stemmachine dat de kiezer zijn keuze voor een 
politieke groepering of een blanco stem steeds opnieuw kan herstellen totdat hij 
zijn stem heeft bevestigd; 
- de selectie door de kiezer van een kandidaat; 
- het mogelijk maken dat de kiezer zijn keuze voor een politieke groepering en 
voor een kandidaat steeds opnieuw kan herstellen totdat hij zijn stem heeft beves- 
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tigd; 
- de bevestiging door de kiezer door middel van een aktieve bedieningshandeling 
van zijn geselekteerde kandidaat of blancokeuze; 
- de vastlegging van de stem in het stemgeheugen van de stemmachine, waaron- 
der begrepen de controle of deze vastlegging correct heeft plaatsgevonden. 

12. Omgevingscondities (ontleend aan [OIML-1 l],  [IEC-8391, [IEC-68-21). 
12.1 Omgevingscondities als bedoeld in 8.2, 8.3 en 8.4. zijn: 
Omgevingstemperatuur: [IEC-839- 1-31, [IEC-68-21 
5OC tot 40Â° 
Relatieve vochtigheid: [IEC-68-21 
85% bij 40Â° (bovengrens) 'non condensing' 
Voedingsspanning: [IEC-839- 1-31 
220 V + 10%, -15 %; 50Hz 2 % 

Netspanningsonderbreking (stroomstoring): 
De stemmachine is voorzien van een aansluiting voor noodstroomvoorziening 
(noodaggregraat of batterijedaccu's). 
Kortstondige netspanningsonderbrekingen: [IEC-8391 
500 ms (blackouts) en onderdrukking tot 75 % van nominale spanning (brown- 
out) mogen niet tot functie- en inforrnatieverlies lijden. 
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 
De apparatuur moet voldoen aan EN 50081 -1 en prEN 50082-1 waarbij voor de 
volgende testen geldt: 
Fast transients: [prEN 50082-11 
l kV op de voeding 
Surge test: [prEN 50082-11 
l kV in differentiial mode 
2kV in commom mode 
Air discharge: [prEN 50082- l ]  
ESD test met 16 kV ontladingen 
Elektromagnetische verstoringen: [prEN 50082-11 
Radiated: 80 - 1000 MHz, veldsterkte 3 Vlm, gemoduleerd 
Conducted, via de voeding: 0,150 - 80 MHz, 3 V 
Isolatie: [IEC-8391 
< l O M W onder alle temperatuurs- en vochtigheidsomstandigheden 
isolatie van het voedingscircuit moet bestand zijn tegen een spanning van 2 kV 
tussen de fase- en 0-leiding aan elkaar gekoppeld en aarde gedurende 10 secon- 
den. 
Behuizing: [IEC-5291 
Druipwaterbestendig, IPxl(ge1dt voor alle componenten van de machine die aan 
direct contact metde kiezer worden blootgesteld). 
Energieverbruik: 
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Een dusdanig energieverbruik dat de noodstroomvoorziening (bijvoorbeeld accu) 
gedurende minimaal 8 uur zonder vervanging de stemmachine volledig operatio- 
neel houdt. 
12.2 De functies van de stemmachine blijven voorts gehandhaafd na blootstelling 
aan de volgende condities tijdens opslag in verpakking: 
Omgevingstemperatuur: [IEC-68-21 
- 25OC - +70Â° 
Relatieve vochtigheid: [IEC-68-21 
95 % bij 40Â° (bovengrens) 'non condensing' 
Temperatuurwisseling: [IEC-68-21 
- 25OC tot 30Â° 
Mechanische trillingen: [IEC-68-21 
random: versnellings-spectrale dichtheid l d s 3 ( l  00-200 Hz), 0,3 m/s3(200-2000 
Hz) gedurende l uur per richting 
sinusvorming: 10 mls (1 0-200 Hx) 15 m/s (200-500 Hz) 
Vrije val: [IEC-68-21 
plat, 2x per zijde vanaf 0,25 m hoogte 
Kantelen: [IEC-68-21 
langs elke verpakkingsrand 
Verwijzingen: 
[EN 50081-l] 
Elektromagnetische compatibiliteit, algemene emissienorm, deel l 
[prEN 50082-11 
Electromagnetic compatibility, generic irnrnunity standard, part l 
[IEC-2551 
Single input energizing quantity measuring relays with dependent specified time. 
Appendix E: Impulse voltage withstand tests and high frequency disturbance 
tests. 
IEC Publication 255-4 
[IEC-72 1 ] 
Classification of environment conditions 
Part 3 Classification of groups of environmental parameters and their severities - 
Transportation. 
IEC Publication 72 1-3-2 
[IEC-8011 
Electromagnetic compatibility for industrial process measurement and control 
equipment. 
Part l Genera1 introduction; 
Part 2 Electrostatic discharges; 
Part 3 Radiated electromagnetic field requirements; 
Part 4 Electrical fast transients requirements. 
IEC Publication 801 
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[IEC-8391 
Alarm systems Part l General requirements. 
Section 3 Environmental testing. 
IEC Publication 839-1 -3 
[OIML- 1 l ]  
Genera1 requirements for electronic measuring instruments. 
OIML document no. l l (2nd predraft) January 1989 

13. voorwaarden voor het gebruik van stemmachines voor meer dan Ã©Ã 
stemming tegelijk 
13. De stemmachine mag voor meer dan Ã©Ã stemming tegelijk worden gebruikt 
indien de stemmachine zodanig is ingericht dat wordt voldaan aan de volgende 
eisen: 
- de kandidatenlijsten en de uitgebrachte stemmen worden door afzonderlijke 
beheerseenheden verwerkt; 
- de opslag van de kandidatenlijsten en de stemmen worden per stemming in af- 
zonderlijke geheugenblokken uitgevoerd; 
- de stemmachine kan voor de kiezer voor de afzonderlijke stemmingen worden 
vrij gegeven; 
- de kandidatenlijsten kunnen duidelijk van elkaar afgescheiden op de stemma- 
chine vermeld worden; 
- de volgorde in de stemmingen is voor alle kiezers gelijk; 
- uit de vastgelegde stemmen kan niet worden achterhaald, welke combinatie van 
stemmen een kiezer heeft gemaakt; 
- bij de bevestiging door de kiezer van een stem, geeft de stemmachine duidelijk 
aan voor welke stemming de stem wordt uitgebracht. 

14. Documentatie 
14.1 De stemmachine is voorzien van de volgende documentatie: 
- systeemdocumentatie; 
- ontwikkeldocumentatie; 
- testdocumentatie; 
- een gebruikershandleiding; 
- een instructie voor de kiezer als bedoeld in artikel J 18, eerste lid, van het Kies- 
besluit; 
- een gebruiksaanwijzing voor de kiezer als bedoeld in artikel J 14, tweede lid, 
van het Kiesbesluit. 
14.2 De systeemdocumentatie 
De systeemdocumentatie beschrijft: 
a. Het werkingsprincipe van de stemmachine en bijbehorende apparatuur en een 
beschrijving van de constructie (elektronisch en mechanisch) toegelicht met: 
- contructietekeningen 
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- blokdiagrammen, elektronische en bedradingsschema's, printkaart lay-outs. 
b. Specificatie van de omgevings- en bedrijfscondities voor normale werking, 
opslag en transport van de stemmachine; 
c. Identificatiegegevens omvattende: 
- serie-, type- en bestelnummers 
- produktie- edo f  afleverdatum 
- elektrische aansluiting/voeding 
Deze identificatiegegevens dienen ook op adequate wijze op de stemmachine en 
bijbehorende apparatuur te zijn aangebracht. 
14.3 De ontwikkeldocumentatie 
De ontwikkeldocumentatie omvat: 
a. een functionele specificatie van de stemmachine; 
b. het technisch ontwerp van de stemmachine; 
c. listings van de code; 
d. een kwaliteitsplan. 
14.4 De testdocumentatie 
De testdocumentatie beschrijft welke maatregelen aanvrager heeft gehanteerd bij 
de verificatie, de validatie en het testen van (onderdelen van) de stemmachine 
(waaronder eventuele software), en omvat minimaal: 
- een testplan dat de wijze beschrijft waarop de functies van de stemmachine 
getest zijn; 
- (Software-)module testrapporten die de resultaten van de module-testen be- 
schrijft; (NB. zijn de module-testen de testen van de functies?) 
- (Software-)integratie-testrapport(en) die de resultaten van de integratie-testen 
beschrijft; 
- (Software-)systeem testplan en -rapport(en)Dit bevat het systeem-test plan (test- 
specificatie) en de resultaten van de uitvoering daarvan. 
14.5 De gebruikershandleiding 
De gebruikershandleiding beschrijft: 
- instructies voor uitpakken, opstellen, aansluiten en in bedrijf stellen van de 
stemmachine; 
- bedieningsvoorschriften voor instellen van de stemmachine en beveiliging edof 
vergrendeling 
- bedieningsvoorschriften voor de leden van het stembureau; 
- onderhoudsinstructies; 
- opslagvoorschriften. 

Verordening op het referendum 1998 

Hoofdstuk l.  Algemene bepalingen. 

Art. 1.1 Begripsomschrijvingen. 
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In deze verordening wordt verstaan onder: 
a referendum: een volksstemming over een beslissing van de Gemeente- 
raad; 
b onder een beslissing van de Gemeenteraad wordt mede verstaan een ad- 
vies dat de Gemeenteraad verplicht of onverplicht uitbrengt aan een be- 
stuursorgaan met betrekking tot een aangelegenheid waarin de bevoegd- 
heid tot beslissen niet bij een gemeentelijk bestuursorgaan ligt; 
c kiezers: de ingezetenen van Amsterdam die kiesgerechtigd zijn voor de 
verkiezing van de Gemeenteraad en ingeschreven staan in het in art. Dl 
van de Kieswet bedoelde register; 
d vakantieperiode: de door Burgemeester en Wethouders vastgestelde peri- 
odes waarin geen basisonderwijs wordt gegeven; 
e een groot project: een maatschappelijk vraagstuk waarvan de oplossing 
veel tijd of veel geld kost, diep ingrijpende gevolgen voor de Amsterdamse 
samenleving heeft of waarbij vele partijen zijn betrokken; 
f startnotitie inrichting besluitvormingsproces: een door de Gemeenteraad 
vastgestelde notitie waarin het besluitvormingsproces van een groot project 
staat beschreven. 

Art. 1.2 Termijnen. 

Op de in deze verordening vermelde termijnen is de Algemene Tennij- 
nenwet van toepassing. 

Art. 1.3 Bekendmaking van beslissingen. 

l .  Bekendmaking van beslissingen van de Gemeenteraad en van Burge- 
meester en Wethouders in het kader van deze verordening die een besluit 
zijn in de zin van art. 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht, geschiedt op 
de in deze wet voorziene wijze dan wel zoveel mogelijk overeenkomstig 
hetgeen in deze wet is bepaald. 
2. Van deze beslissingen wordt voorts een openbare kennisgeving gedaan 
in een of meer dagbladen. Van beslissingen die geen besluit in de zin van 
de Algemene wet bestuursrecht zijn, wordt in ieder geval een openbare 
kennisgeving gedaan. 

Art. 1.4 Voor een referendum in aanmerking komende beslissingen. 

Over iedere beslissing van de Gemeenteraad kan een referendum worden 
gehouden, met uitzondering van de volgende beslissingen: 
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a beslissingen van de Gemeenteraad als beroepsorgaan en beslissingen tot 
het voeren van rechtsgedingen; 
b beslissingen over individuele kwesties, zoals benoemingen, ontslagen, 
schorsingen, schenkingen en kwijtscheldingen, beslissingen over rechtspo- 
sitionele regelingen, alsmede beslissingen met betrekking tot geldelijke 
voorzieningen voor ambtsdragers en hun nabestaanden; 
c beslissingen, inhoudende het voor kennisgeving aannemen van nota's en 
rapporten; 
d beslissingen tot het vaststellen van de begroting, alsmede van de reke- 
ning; 
e beslissingen met betrekking tot het vaststellen van gemeentelijke tarieven 
en belastingen; 
f beslissingen in het kader van deze verordening; 
g beslissingen waarvan de inwerkingtreding of uitvoering niet kan worden 
uitgesteld vanwege de daarmede gemoeide spoedeisende gemeentelijke 
belangen; 
h beslissingen waarbij het belang van het referendum niet opweegt tegen 
de verantwoordelijkheid van de Gemeenteraad voor kwetsbare groepen en 
hun plaats in de samenleving; 
i beslissingen ter uitvoering van een besluit van een hoger bestuursorgaan 
of de wetgever waaromtrent de Gemeenteraad geen beleidsvrijheid heeft; 
j beslissingen welke naar het oordeel van de Gemeenteraad hun grondslag 
vinden in een eerder genomen beslissing waarover een referendum is ge- 
houden of kon worden gehouden; 
k de in een startnotitie inrichting besluitvormingsproces vermelde beslis- 
singen die voorafgaan aan de beslissing waarvan de Gemeenteraad heeft 
vastgesteld dat die als eerste in aanmerking komt voor een referendum. 

Hoofdstuk 2. Initiatieffase referendum. 

Art. 2. l Fase van de kennisgeving, 

l .  Kiezers kunnen inzake een door de Gemeenteraad te nemen beslissing te 
kennen geven dat zij voornemens zijn een initiatief te nemen voor het hou- 
den van een referendum, nadat de Gemeenteraad die beslissing heeft ge- 
nomen. 
2. De kennisgeving als bedoeld in het eerste lid, moet ten minste twee da- 
gen v$#r de vergadering van de Gemeenteraad waarvoor de concept- 
beslissing is geagendeerd, bij Burgemeester en Wethouders zijn gedaan. 
De kennisgeving moet worden ondersteund door een aantal kiezers dat ten 
minste gelijk is aan 2% van het aantal kiesgerechtigden bij de laatstgehou- 
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2. Het advies dient binnen vier weken nadat het verzoek daartoe aan de 
commissie is gedaan, aan de Gemeenteraad te worden uitgebracht. 
3. Burgemeester en Wethouders stellen een reglement vast ten behoeve van 
de vergaderingen en van de werkwijze van de commissie. 

Hoofdstuk 3. Het inleidend verzoek. 

Art. 3.1 Het inleidend verzoek. 

l .  Kiezers kunnen bij Burgemeester en Wethouders een inleidend verzoek 
indienen om een referendum te houden over een besluit van de Gemeente- 
raad binnen drie weken na de dag waarop een openbare kennisgeving is 
gedaan van de besluiten als bedoeld in art. 2.2, vierde lid. 
2. Het verzoek dient gedateerd te zijn en te vermelden om welk besluit van 
de gemeenteraad het gaat. 
3. Het verzoek dient vergezeld te gaan van een handtekening van elke kie- 
zer met een opgave van diens naam, adres, geboortedatum en woonplaats. 
4. De in het derde lid bedoelde gegevens worden geplaatst op daartoe van 
gemeentewege verstrekte lijsten, die op bij openbare kennisgeving bekend- 
gemaakte plaatsen zijn neergelegd of elders aan de kiezers beschikbaar zijn 
gesteld. 
5. Het inleidend verzoek dient te worden ondersteund door een aantal kie- 
zers dat ten minste gelijk is aan de helft van het aantal kiesgerechtigden bij 
de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen, gedeeld door het aantal 
gemeenteraadszetels. 
6. Indien de afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn in een vakan- 
tieperiode valt, kunnen Burgemeester en Wethouders desgevraagd de in het 
eerste lid bedoelde termijn voor ten hoogste negen weken verlengen. 

Art. 3.2 Beslissing op het inleidend verzoek. 

l .  Burgemeester en Wethouders nemen binnen twee weken na de in art. 
3.1, eerste lid, vermelde termijn dan wel na afloop van de krachtens art. 
3.1, zesde lid, toegestane verlenging van de termijn een beslissing; zij kun- 
nen hun beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen. 
2. Zij wijzen het verzoek af, indien niet is voldaan aan de in art. 3.1, eerste 
tot en met vijfde lid, gestelde eisen. Indien de termijn voor het indienen 
van het inleidende verzoek is verlengd, geldt in afwijking van het bepaalde 
in art. 3.1, eerste lid, die termijn. 
3. Bij de toetsing, of voldaan is aan het krachtens art. 3.1, vijfde lid, vereis- 
te aantal kiezers, kunnen Burgemeester en Wethouders gebruikmaken van 
de methode van het trekken van een steekproef uit het bestand van handte- 
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keningen, een en ander uit te voeren op de wijze als beschreven in een door 
Burgemeester en Wethouders vastgesteld protocol. 

Hoofdstuk 4. Fase van steunverwerving. 

Art. 4. l Steunverwerving. 

l .  Kiezers kunnen bij de Gemeenteraad een definitief verzoek indienen 
voor het houden van een referendum binnen zes weken na de dag waarop 
van de in art. 3.2, eerste lid, bedoelde beslissing, inhoudende een inwilli- 
ging van het inleidende verzoek, een openbare kennisgeving is gedaan. 
2. Dit verzoek moet zijn ondersteund door een aantal kiezers dat ten minste 
gelijk is aan tweemaal het aantal kiesgerechtigden bij de laatstgehouden 
gemeenteraadsverkiezingen, gedeeld door het aantal gemeenteraadszetels. 
3. Voor de vaststelling van de in het tweede lid bedoelde aantal worden de 
kiezers die het inleidende verzoek hebben ondersteund, meegerekend. 
4. Op het in het eerste lid bedoelde verzoek is het bepaalde in art. 3.1, 
tweede, derde en vierde lid, van overeenkomstige toepassing. 
5.  Indien de afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn in een vakan- 
tieperiode valt, kunnen Burgemeester en Wethouders desgevraagd de in het 
eerste lid bedoelde termijn met ten hoogste negen weken verlengen. 

Art. 4.2 Beslissing inzake het definitief verzoek. 

l .  De Gemeenteraad neemt uiterlijk binnen vier weken na de dag van ont- 
vangst van het definitieve verzoek een besluit. 
2. De Gemeenteraad wijst het verzoek toe, tenzij niet is voldaan aan de in 
art. 4.1, eerste tot en met vierde lid, gestelde eisen. Indien de termijn voor 
het indienen van het definitieve verzoek is verlengd, geldt in afwijking van 
het bepaalde in art. 4.1, eerste lid, die termijn. 
3. Voor de toetsing van de vraag, of voldaan is aan het krachtens art. 4.1, 
tweede lid, vereiste aantal kiezers, is het bepaalde art. 3.2, derde lid, van 
overeenkomstige toepassing. 
4. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de Gemeenteraad, 
indien de afloop van de termijn valt in een vakantieperiode, een beslissing 
nemen in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering na die vakantieperi- 
ode. 

Hoofdstuk 5. Verlening van financiÃ«l steun ten behoeve van de kosten van 
de campagne. 

Art. 5.1 Verlenen van een tegemoetkoming. 
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l .  Indien het inleidend verzoek wordt ingewilligd, kunnen Burgemeester en 
Wethouders verzoekers desgevraagd een tegemoetkoming toekennen in de 
kosten van de organisatie en publiciteit ten behoeve van de verwerving van 
voldoende steun voor de indiening van een definitief verzoek als bedoeld 
in art. 4.1. 
2. Indien het definitief verzoek wordt ingewilligd, kunnen Burgemeester en 
Wethouders verzoekers en maatschappelijke organisaties desgevraagd een 
tegemoetkoming toekennen in de kosten van organisatie en publiciteit ten 
behoeve van de campagne over het besluit waarop het referendum betrek- 
king heeft. 
3. Burgemeester en Wethouders stellen nadere regels vast met betrekking 
tot de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te 
komen voor de in het eerste en tweede lid bedoelde tegemoetkoming. 

Art. 5.2 Klachten over informatievoorziening en campagnes. 

l .  De in art. 2.2 bedoelde commissie is ook belast met de behandeling van 
klachten, ingediend na inwilliging van het definitieve verzoek, door bur- 
gers, organisaties of het gemeentebestuur over de informatievoorziening en 
de wijze waarop campagnes worden gevoerd. Deze behandeling kan leiden 
tot het uitspreken van een openbaar oordeel. 
2. In het in art. 2.3, derde lid, bedoelde reglement worden voorschriften 
gegeven met betrekking tot de behandeling van klachten als bedoeld in het 
eerste lid. 

Hoofdstuk 6. Het houden van een referendum. 

Art. 6. l Tijdstip referendum. 

l .  De Gemeenteraad bepaalt het tijdstip waarop het referendum wordt ge- 
houden, met dien verstande dat het niet later plaatsvindt dan uiterlijk vier 
maanden na de dag waarop het definitieve verzoek is ingewilligd. 
2. Indien het tijdstip van het referendum zou vallen binnen zes maanden 
vÃ³Ã het tijdstip van een algemene verkiezing, kan in afwijking van het 
eerste lid het referendum op de datum van de verkiezingen worden gehou- 
den. 

Art. 6.2. De vraagstelling. 
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Aan de kiezers wordt op de dag van de volksstemming de vraag voorge- 
legd, of zij vÃ³Ã of tegen het besluit van de gemeenteraad waarover het 
referendum wordt gehouden, zijn. 

Art. 6.3 De stemming. 

l .  Stemgerechtigd zijn degenen die op de drieÃ«nveertigst dag vÃ³Ã de dag 
waarop het referendum wordt gehouden, kiesgerechtigd zijn voor de ver- 
kiezing van de? leden van de Gemeenteraad. 
2. De bepalingen van de Kieswet zijn zoveel mogelijk van overeenkomsti- 
ge toepassing, met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk Z, paragraaf 
l ,  en met dien verstande dat voor het referendum als hoofdstembureau 
fungeert het hoofdstembureau ter verkiezing van de leden van de Gemeen- 
teraad. 

Hoofdstuk 7. Uitslag stemming en gevolgen van de uitslag. 

Art. 7. l Bepaling uitslag referendum. 

l .  De uitslag van de stemming wordt berekend op basis van een gekwalifi- 
ceerde meerderheid van het totaal uitgebrachte aantal geldige stemmen. 
2. Een besluit is afgewezen als een meerderheid van degenen die een stem 
hebben uitgebracht bij het referendum, tevens vormend de meerderheid 
van het aantal uitgebrachte geldige stemmen bij de afgelopen gemeente- 
raadsverkiezing, het besluit afwijst. 

Art. 7.2 De gevolgen van de uitslag. 

De Gemeenteraad neemt naar aanleiding van de uitslag van het referendum 
uiterlijk binnen vier weken na de dag waarop het referendum is gehouden, 
een beslissing met betrekking tot de gemeenteraadsbeslissing die onder- 
werp was van het referendum. 

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen. 

Art. 8.1 Strafbepaling. 

Met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de twee- 
de categorie wordt gestraft hij die bij de stemming: 
a stembiljetten of volmachtbewijzen namaakt of vervalst met het oogmerk 
deze als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken; 
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b stembiljetten of volmachtbewijzen die hijzelf heeft nagemaakt of vervalst 
of waarvan de valsheid of vervalsing hem, toen hij deze ontving, bekend 
was, opzettelijk als echt en onvervalst gebruikt of door anderen doet ge- 
bruiken dan wel deze met het oogmerk om deze als echt en onvervalst te 
gebruiken of door anderen te doen gebruiken, in voorraad heeft met het 
oogmerk deze wederrechtelijk te gebruiken of door anderen te doen ge- 
bruiken; 
c als gemachtigde stemt voor een persoon, wetende dat deze is overleden. 

Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen. 

Art. 9.1 Overgangsbepaling. 

l .  Voor besluiten die hun grondslag vinden in een besluit dat is genomen 
vÃ³Ã 9 september 1996 en na 26 januari 1994, is art. 1.4, onder j, niet van 
toepassing. 
2. Kennisgevingen als bedoeld in art. 2 van de Tijdelijke Verordening op 
het Referendum (Gemeenteblad 1996, afd. 3, volgn. 67) welke zijn gedaan 
vÃ³Ã de inwerkingtreding van deze verordening, worden aangemerkt als 
kennisgevingen als bedoeld in art. 2.1, lid l .  

Art. 9.2 Citeertitel. 

Deze verordening kan worden aangehaald als Referendumverordening 
1998. 

Art. 9.3 Inwerkingtreding. 

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in 
het Gemeenteblad. 

De Verordening op het referendum 1998 is vastgesteld bij raadsbesluit van 
9 december 1998, nr. 734 en in werking getreden op 16 januari 1999 (Ge- 
meenteblad 1999, afd. 3, volgn. 9). 

Toelichting, behorende bij de Verordening op het referendum 1998. 

Art. 1.1. Begripsomschrijvingen. 
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Beslissing. Op grond van de Referendumverordening 1998 komt iedere 
beslissing, ook al is het geen besluit in de zin van de Algemene wet be- 
stuursrecht, voor een referendum in aanmerking. 

Onderwerpen. Het is wenselijk expliciet vast te leggen dat ook een refe- 
rendum kan worden gehouden over onderwerpen waarover de eindverant- 
woordelijkheid elders ligt. Een referendum kan bij dit soort adviezen zin- 
vol zijn als het tijdig genoeg wordt gehouden: vÃ³Ã het moment dat de ver- 
antwoordelijke overheid het proces van besluitvorming inzet. 

Grote projecten. Voor grote projecten is het wenselijk dat bij de start van 
de beleidsvoorbereiding in een notitie wordt vastgelegd op welke momen- 
ten beslissingen worden genomen, welke beslissingen referendabel zijn, 
welk beslissing zich het beste leent voor een referendum en op welke wijze 
de burgers bij de beleidsontwikkeling worden betrokken. De vraag welke 
omvangrijke projecten in aanmerking komen voor een referendum, komt 
aan de orde in art. 1.4. 

Art. l .4. Voor een referendum in aanmerking komende beslissingen. 

In het verleden bestond onduidelijkheid over de vraag, of de uitzonderin- 
gen in de Referendumverordening limitatief waren dan wel slechts voor- 
beelden van gronden waarop in ieder geval een referendumverzoek kon 
worden afgewezen. Art. l .4 laat zien dat geen misverstand kan bestaan 
over het feit dat alle beslissingen van de Gemeenteraad aan een referendum 
kunnen worden onderworpen, behalve de in dit artikel vermelde beslissin- 
gen. Dit betekent niet dat de Gemeenteraad geen beoordelingsruimte heeft 
bij de toepassing van de in art. 1.4 opgenomen gronden. De Gemeenteraad 
bepaalt bijvoorbeeld, of in een bepaald geval naar zijn oordeel wel of niet 
sprake is van een spoedeisende beslissing. Aangezien de verordening aan 
burgers rechten verleent, zijn dergelijke beslissingen vatbaar voor bezwaar 
en beroep bij de bestuursrechter. Deze toetst onder meer, of de Gemeente- 
raad in een concreet geval gebleven is binnen de grenzen van het bepaalde 
in de verordening. In art. 7.2 is vastgesteld dat uiteindelijk het laatste 
woord toekomt aan de Gemeenteraad. Nadat het referendum is gehouden, 
neemt de Gemeenteraad een besluit naar aanleiding van de uitslag van het 
referendum. 

Beslissingen in het kader van de verordening. 
Lid f is vooral opgenomen om uit te sluiten dat over het besluit dat de ge- 
meenteraad naar aanleiding van de uitslag over het referendum neemt, een 
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referenduminitiatief kan ontstaan. Beslissingen tot wijziging van de veror- 
dening zijn wel referendabel. 

Spoedeisende gemeentelijke belangen. 
Aangezien een referendumprocedure zeven maanden in beslag kan nemen, 
kan het zijn dat de spoedeisendheid (zie lid g) van de met een gemeente- 
raadsbesluit gemoeide gemeentelijke belangen niet toestaat dat over de 
uiteindelijke status van het gemeenteraadsbesluit (en de uitvoering ervan) 
zo lang onzekerheid blijft bestaan. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij 
het verstrijken'van een fatale termijn voor het verkrijgen van rijkssubsidie 
of bij contracten met derden waarvoor een deadline geldt. 

Kwetsbare groepen. 
Lid h is gelijkluidend aan de bepaling hierover in de Algemene Inspraak- 
verordening Amsterdam. Het ligt voor de hand dat als een besluit van in- 
spraak kan worden uitgezonderd ter bescherming van de belangen van 
kwetsbare groepen in de samenleving, hetzelfde geldt voor een referen- 
dumprocedure. 

Aanwijzing tot nemen van beslissingen. 
Als een hoger bestuursorgaan de gemeente opdraagt een bepaalde beslis- 
sing te nemen en de gemeente bezit inzake deze kwestie geen enkele be- 
leidsvrijheid, moet een referendum worden uitgesloten. Het gaat hierbij om 
beslissingen die een hoger bestuursorgaan eenzijdig (en in lijn met zijn 
bevoegdheid) heeft genomen, waarvan dat hogere orgaan kan eisen dat de 
gemeente ze uitvoert, bijvoorbeeld een aanwijzing om een bestemmings- 
plan te wijzigen. Met hoger bestuursorgaan worden uitsluitend Provinciale 
Staten, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de ministers bedoeld. 

Langlopende projecten. 
De leden j en k geven een oplossing voor besluitvormingstrajecten met een 
lange doorlooptijd, waarbij in de loop van de tijd voor de realisering van 
een groot project een reeks van beslissingen moet worden genomen. Van 
de overige beslissingen zijn de zuiver uitvoerende beslissingen die hun 
grondslag in eerdere beslissingen vinden, in die reeks niet referendabel. 
Wel referendabel zijn die beslissingen die weliswaar voortbouwen op eer- 
dere beslissingen, maar daaraan wezenlijk nieuwe aspecten toevoegen. 
Gaat het bij de latere beslissing om een uitwerking of wijziging van een 
eerder genomen beslissing, dan is een referendum mogelijk, omdat in deze 
gevallen niet sprake is van een besluit dat zijn grondslag vindt in een eer- 
dere beslissing. Een voorbeeld ter verduidelijking. Als de trac,keuze inzake 
de Noord-zuidlijn in het principebesluit inzake de aanleg van deze lijn is 
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meegenomen, is een referendum hierover nadien niet meer mogelijk. Een 
latere beslissing inzake het trac, vindt dan haar grondslag in de eerdere 
beslissing. Een referendum is uitsluitend mogelijk als sprake is van een 
wijziging van het trac, ten opzichte van hetgeen hierover in het kader van 
het principebesluit is besloten. Staat het trac, niet in het principebesluit, 
dan kan er later A wanneer de Gemeenteraad een beslissing neemt over het 
trac, A w, l een referenduminitiatief ontstaan. In dit geval is sprake van 
een uitwerkingsbesluit van het principebesluit. De essentie van het grond- 
slagcriterium is dat burgers inzake iedere beslissing , ,n keer de gelegen- 
heid moeten hebben om een referenduminitiatief te starten. Maken zij van 
dat moment geen gebruik, dan is inzake een latere beslissing die haar 
grondslag vindt in de eerdere, een referenduminitiatief niet meer mogelijk. 
Toepassing van lid j betekent dat over precies dezelfde kwestie niet twee- 
maal een referendum kan worden gehouden. Indien bijvoorbeeld tot de 
aanleg van een infrastructureel werk is besloten, is het niet zinvol, over de 
beslissing ter financi%ole afhandeling A een uitvoeringsbesluit (voteren 
van krediet) A dat daarna aan de orde komt, een referendum te (laten) hou- 
den. 
Het criterium betekent dat de verwerping van een latere beslissing bij refe- 
rendum nooit kan inhouden dat de eerdere beslissing waarop het voortbor- 
duurt, ongedaan wordt gemaakt. Als dat wel zo is, vindt de tweede beslis- 
sing haar grondslag in de eerste beslissing en is zij dus niet referendabel. 
Het bepaalde in lid j van dit artikel is alleen van toepassing op beslissingen 
die hun grondslag vinden in besluiten die zijn genomen na 26 januari 1994, 
de datum waarop de oude Referendumverordening in werking trad. VÃ³Ã 
die datum was het immers niet mogelijk om besluiten aan een referendum 
te onderwerpen. 
Indien de Gemeenteraad overweegt een uitzonderingsgrond toe te passen, 
zoals vermeld onder h, i, j of k, moet hij het advies inwinnen van een onaf- 
hankelijke commissie. De samenstelling en werkwijze van deze commissie 
worden geregeld in een uitvoeringsregeling (artikelen 2.2 en 2.3). Uit de 
evaluatie van de referenda van mei 1995 is gebleken dat het wenselijk is 
dat alle betrokkenen bij de start van de beleidsontwikkeling van een groot 
project inzicht kunnen verkrijgen in de wijze waarop het besluitvormings- 
proces zal verlopen. In deze notitie wordt aangegeven op welke momenten 
er besluiten worden genomen en welke van deze besluiten voor een refe- 
rendum in aanmerking komen. 
Uit de evaluatie van het referendum over de stadsprovincie blijkt dat be- 
trokkenen graag van het gemeentebestuur willen horen welke beslissingen 
bij grote projecten zich het beste lenen voor een referendum. Het ligt voor 
de hand deze beslissingen in de startnotitie aan te wijzen. Bij de bepaling 
van deze beslissin-gen kunnen de volgende criteria gelden: A is het zeker 
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dat het project in technisch en financieel opzicht haalbaar is? A is voldoen- 
de informatie voor een goede publieke discussie beschikbaar? A is de refe- 
rendumprocedure goed in te passen in wettelijke procedures waaraan een 
besluit onderworpen is? De verplichting tot opstelling van een startnotitie 
voor grote projecten is in lid 3 van art. 2-2 geregeld. 
Lid k is aan de uitzonderingen toegevoegd om te bereiken dat met name 
haalbaarheidsonderzoeken die betrekking hebben op de in de startnotitie 
aangewezen beslissingen die in aanmerking komen voor een referendum, 
niet referendabel zijn. In de startnotitie wordt ook uitgewerkt op welke 
wijze burgers vanaf de allereerste fase bij de planontwikkeling worden 
betrokken. De eisen waaraan de startnotitie moet voldoen, worden in de 
Algemene Inspraakverordening Amsterdam uitgewerkt. 

Art. 2.2. Beslissing over het inwilligen van het initiatief tot het houden van 
een referendum. 

Instellen van een commissie. 
De instelling van een commissie leidt ertoe dat er een onafhankelijk advies 
komt over de toepassing van art. l .4, onder h, i, j en k. Daarmee kan wor- 
den bereikt dat iedere twijfel over de juistheid van de besluitvorrningspro- 
cedure wordt uitgesloten. 

Lid 3.De startnotitie is krachtens art. 1.4, onder f, uitgesloten van een refe- 
rendum; zie verder hiervoor art. 1.4, onder j en k. 

Art. 2.3. Commissie van deskundigen. 
De instelling van een commissie heeft als grote voordeel dat er een onaf- 
hankelijk advies inzake de toepassing van de hier genoemde artikelleden 
komt. De commissie adviseert ook over de startnotitie. Bij de referenda van 
mei 1995 is gebleken hoe hoog de emoties tijdens het maatschappelijk de- 
bat kunnen oplopen. Dezelfde commissie kan dan de rol van scheidsrechter 
vervullen als burgers, organisaties of gemeentebestuur klachten hebben 
over de informatievoorziening of over de wijze waarop campagnes worden 
gevoerd. Deze taak van de commissie is in art. 5.2 vastgelegd. Het is de 
bedoeling dat de commissie bij de afhandeling van deze klachten een voor 
alle partijen bindende uitspraak doet. 

Art. 3.1. Het inleidend verzoek. 
De in lid l bedoelde kennisgeving verschijnt uiterlijk binnen Ã©Ã week 
nadat de Gemeenteraad een besluit als bedoeld in art. 2.2, vierde lid, heeft 
genomen. De lijsten worden op door Burgemeester en Wethouders bekend 
te maken plaatsen ter ondertekening neergelegd. Daarnaast kunnen handte- 
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keningen ook op een andere wijze worden verzameld, mits gebruik wordt 
gemaakt van de door de gemeente verstrekte lijsten. Het zesde lid van dit 
artikel is opgenomen omdat het een onredelijke verzwaring bij het ophalen 
van handtekeningen voor de comitÃ© zou kunnen zijn als dit in een vakan- 
tieperiode moet gebeuren. 

Art. 3.2. Beslissing op het inleidend verzoek. 

Verdaging. : 

De mogelijkheid tot verdaging van de beslissing is opgenomen, omdat de 
periode van het inleidend verzoek middenin een vakantieperiode kan ein- 
digen. De oude Referendumverordening legde niet formeel vast dat van de 
steekproefmethode gebruik kan worden gemaakt. Toepassing van deze 
methode is verantwoord, kostenbesparend en biedt snel resultaat. Het is 
van belang hiervoor in de verordening een grondslag te geven. In het pro- 
tocol moet met name de mate van precisie worden geregeld. Bij de refe- 
renda van mei 1995 is A volgens goed gebruik A deze marge ten gunste 
van de referendumcomitÃ© in de uitslag van de steekproef verwerkt. Hoe 
groter het steekproefbestand, hoe kleiner de statistische marge. Bij een zeer 
nipte uitslag van de steekproef zal daarom het steekproefbestand worden 
uitgebreid en een tweede proef worden uitgevoerd. 
De handtekeningen voor de kennisgeving van een referenduminitiatief 
worden niet via een steekproef getoetst, maar via een globale integrale 
toetsing door de afdeling Bestuurscontacten. Bij twijfel over de vraag, of er 
ten minste 242 geldige handtekeningen zijn ingeleverd, is een nadere toet- 
sing met inschakeling van de Dienst 0+S, het Amsterdamse Bureau voor 
Onderzoek en Statistiek, en de Dienst voor het Bevolkingsregister wense- 
lijk. Indien enkele honderden handtekeningen zijn ingeleverd, is een inte- 
grale toetsing mogelijk. 
Bij meer dan 1000 handtekeningen zal in ieder geval de steekproefmetho 
de worden gehanteerd. 

Art. 4. l .  Steunverwerving. 
De in lid l bedoelde kennisgeving verschijnt uiterlijk binnen een week 
nadat Burgemeester en Wethouders een besluit als bedoeld in art. 3.2, lid l ,  
hebben genomen. 

Art. 5. l .  Verlenen van een tegemoetkoming. 
Bij de referenda van maart 1992 en mei 1995 is gaande het proces besloten 
om de comitÃ© en maatschappelijke organisaties subsidie te geven voor de 
campagne, voorafgaande aan de referendumstemming. Het is wenselijk om 
deze mogelijkheid in de verordening vast te leggen, zodat comitÃ© en orga- 
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nisaties van tevoren weten waarop zij aanspraak kunnen maken. In het ka- 
binetsvoorstel voor het landelijke correctieve referendum wordt voorge- 
steld om comitÃ© te steunen bij de handtekeningenverzameling in de fase 
van het definitieve verzoek, dus nadat het inleidende verzoek is gehono- 
reerd, bijvoorbeeld via het verlenen van zendtijd. 
Deze suggestie is overgenomen, waarbij als voorwaarde is gesteld dat een 
inleidend verzoek is ingediend en akkoord bevonden. Voor de fase van de 
handtekeningenverzameling voor het definitieve verzoek geldt voor de 
subsidie aan d& verzoekers een richtbedrag van Y 10.000 en voor de cam- 
pagne A als het definitieve verzoek is toegewezen A van het comitÃ Y 
50.000. In een op te stellen draaiboek wordt vastgelegd op welke momen- 
ten en waarover de gemeente met het referendumcomitÃ overleg zal plegen 
en op welke faciliteiten het comitÃ recht heeft. 

Art. 5.2. Klachten over informatievoorziening en campagnes. 
De commissie spreekt na behandeling van de klacht een openbaar oordeel 
uit. Dit oordeel kan niet bindend zijn omdat de vrijheid van meningsuiting 
alleen bij de wet kan worden beperkt. De verwachting is dat men zich aan 
dit oordeel van de commissie zal conformeren. 

Art. 6.1. Tijdstip referendum. 
De referendumstemming kan wat de Gemeentelijke Dienst voor het Bevol- 
kingsregister betreft A in afwijking van hetgeen hierover in de referen- 
dumvoordracht van januari 1994 is opgemerkt A vanaf twee weken na een 
algemene verkiezing plaatsvinden. Deze dienst heeft A bij een normale 
werkbelasting A voor de organisatie van een referendum ten minste 79 
dagen nodig bij koppeling van deze stemming aan een algemene verkie- 
zing en ten minste 93 dagen bij een op zichzelf staand referendum. Onder 
algemene verkiezing wordt verstaan verkiezingen voor de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, Provinciale Staten, de Gemeenteraad, de stadsdeelra- 
den en referendumstemmingen. 

Art. 6.2. De vraagstelling. 
Over de vraagstelling voor de referenda van 17 mei 1995 hebben heel wat 
discussies binnen en buiten de Gemeenteraad plaatsgevonden. Daarbij is 
gebleken dat de summiere teksten in de (toelichting op de) oude verorde- 
ning en de voordracht op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd. 
Het is dus wenselijk een apart artikellid over de vraagstelling in de veror- 
dening op te nemen. Op het stembiljet wordt kiezers de vraag voorgelegd, 
of zij vÃ³Ã of tegen het genomen gemeenteraadsbesluit zijn. 

Art. 6.3. De stemming. 



Overeenkomst Stemsystemen 
p. 62 

De bepaling inzake het hoofdstembureau is opgenomen in verband met de 
duidelijkheid. Dit bureau, onder voorzitterschap van de Burgemeester, 
heeft een taak in het vaststellen van de uitslag en de geldigheid ervan (art. 
5.2, derde lid, en art. 6.2). 

Art. 7.2. De gevolgen van de uitslag. 
Deze bepaling houdt in dat de Gemeenteraad uiterlijk vier weken na de dag 
waarop het referendum is gehouden, besluit of de beslissing waarover het 
referendum is gehouden, ongedaan wordt gemaakt dan wel wordt inge- 
trokken of bevestigd. 

Art. 9.1. Overgangsbepaling. 
De wijziging van de verordening mag er niet toe leiden dat er sprake is van 
een beperking van rechten van burgers. Burgers zijn immers in de ver- 
wachting dat A totdat de nieuwe verordening in werking is getreden A ook 
in een later stadium alle beslissingen die op een beleidskwestie betrekking 
hebben dan wel beslissingen die betrekking hebben op grote projecten, in 
aanmerking komen voor een referendum. De overgangsbepaling houdt in 
dat een referendumverzoek inzake een beslissing die na de inwerkingtre- 
ding van deze verordening wordt genomen en zijn grondslag vindt in een 
beslissing die is genomen in de periode dat de oude verordening van kracht 
was, niet met een beroep op art. 1.4, lid j, kan worden geweigerd. 
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BIJLAGE 5 - FINANCIEEL DOCUMENT 

A. Vaste prijs 

Leverancier zal na afloop van elke Verkiezing (waarbij meerdere Verkie- 
zingen op dezelfde dag als Ã©Ã (l) Verkiezing gelden) aan Opdrachtgever 
in rekening brengen: 
a. EUR 450.000 (vierhonderdvijftig duizend Euro) bij een enkele 

configuratie (Ã©Ã Stemsysteem per Stembureau);of 
b. EUR 900.000 (negenhonderd duizend Euro) bij een dubbele con- 

figuratie (twee Stemsystemen per Stembureau), 
mits het aantal Stembureau's bij de betreffende Verkiezing niet meer of 
minder dan 20 (twintig) bedraagt in vergelijking met het huidige aantal 
van 480 Stembureau's (de "Bandbreedte"). Binnen de Bandbreedte zal 
voor ieder Stemsysteem dat bij een Verkiezing minder of extra wordt in- 
gezet (onder "ingezet" worden geen vervangende Stemsystemen begre- 
pen) door de Leverancier EUR 937,50 (negenhonderdzevenendertig Euro 
en vijftig Eurocent) minder respectievelijk meer in rekening worden ge- 
bracht aan Opdrachtgever. Indien het aantal Stembureau's buiten de 
Bandbreedte uitkomt, zullen partijen een redelijke verrninde- 
ringlvermeerdering van het te betalen bedrag per Stemsysteem overeen 
komen. 

B. Uurtarieven 

De maximale uurtarieven van Leverancier ten behoeve van artikel 17. l 
zijn: 

a. EUR [uurtarief! voor een [functie]; 
b. EUR [uurtarief] voor een [functie]; en 
c. EUR [uurtarief] voor een [functiel, 
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BIJLAGE 6 - INRICHTINGSPLAN 

[info door Leverancier] 
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BIJLAGE 7 - ESCROWOVEmENKOMST 

ONDERGETEKENDEN, 

7 

gevestigd te , 
ten dezen vertegenwoordigd door y 

hierna te noemen "Li~entieverlener'~, 

De Gemeente Amsterdam, 
gevestigd te aan Amstel l ,  l O l l PM Amsterdam, 
ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R. Hoff, directeur 
Dienst Persoonsgegevens, 
hierna te noemen "Gebruiker", 

Escrow Europe B.V., 
gevestigd Herengracht 4 l4  te Amsterdam, 
ten dezen vertegenwoordigd door , 
hierna te noemen "Escrow Europet', 

IN A A N M E r n G  NEMENDE: 
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I Licentieverlener heeft bij overeenkomst betreffende Stemsystemen aan 
Gebruiker het gebruiksrecht verstrek op het programmaproduct ("Pro- 
duct"), als gespecificeerd in Bijlage I; 

I1 De broncode en technische documentatie betreffende het Product zijn ei- 
gendom van Licentieverlener en zijn van vertrouwelijke aard; 

, 

I11 De broncode en technische documentatie van het Product zijn niet vereist 
voor het gebruik als zodanig van het Product in termen van de overeen- 
komst betreffende Stemsystemen, doch wel voor het goede begrip, onder- 
houd, wijzigen en corrigeren van het Product; 

W Licentieverlener erkent dat Gebruiker in bepaalde omstandigheden, uitslui- 
tend voor ContinuÃ¯teitsdoeleinden inzage dient te kunnen hebben in ge- 
noemde broncode en technische documentatie; 

V Licentieverlener heeft besloten de broncode en technische documentatie 
betreffende het Product ten behoeve van Gebruiker te deponeren bij Escrow 
Europe met inachtneming van de navolgende bepalingen: 
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KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 

I .  DEFINITIES 

De navolgende begrippen hebben in deze overeenkomst en de bijlagen de 
navolgende betekenis: 

ContinuÃ¯teitsdoeleinden 
het gebruik van het Materiaal uitsluitend en alleen ten behoeve van het 
onderhoud, corrigeren, wijzigen of uitbreiden van het Product, met inacht- 
neming van de bepalingen betreffende intellectuele eigendomsrechten en 
geheimhouding uit de overeenkomst betreffende Stemsystemen; 

Inte1lectuele Eigendomsrechten: 
Intellectuele Eigendomsrechten omvatten intellectuele-eigendomsrechten, 
rechten van industriÃ«l eigendom edof andere rechten. 

Materiaal: 

(I) de broncode van het Product, uitgezonderd de broncode van (em- 
bedde4 t h i r d p a r ~  products; 

(11) alle veranderingen, updates edo f  correcties van het Product welke 
door of in opdracht van Licentieverlener aan Gebruiker ter be- 
schikking worden gesteld; 

(111) alle voor het onderhoud van het Product relevante en noodzÃ¤kelijk 
technische documentatie; 

Medium: 
de gegevensdrager(s) waarop het Materiaal wordt aangeleverd; 

Onderhoudsverplichtingen: 
de voorwaarden en condities als vastgelegd in de overeenkomst betreffende 
Stemsystemen, krachtens welke Licentieverlener zich heefi verplicht het 
onderhoud van het Product ten behoeve van Gebruiker te verzorgen. De 
(onderhouds)verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst betref- 
fende Stemsystemen kunnen aan verandering onderhevig zijn; 

Overeenkomst: 
de onderhavige escrow-overeenkomst tussen Licentieverlener, Gebruiker 
en Escrow Europe; 

overeenkomst betreffende Stemmachines: 
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de tussen Licentieverlener en Gebruiker gesloten overeenkomst betreffende 
het Product, alsmede de overeenkomst waarin de Onderhoudsverplichtin- 
gen zijn opgenomen; 

Product(en): 
het (de) aan Gebruiker ingevolge de Overeenkomst betreffende Stemsyste- 
men in licentie verstrekte Product(en) als gespecificeerd in Bijlage I waar- 
voor deponering is overeengekomen; 

Technische Documentatie: 
de technische documentatie welke voor Gebruiker noodzakelijk is om de 
broncode van Product te (doen) onderhouden, wijzigen, corrigeren enÃo te 
modificeren; 

Werkdag: 
Iedere reguliere werkdag in Nederland uitgezonderd feestdagen tussen 8.00 
- 18.00 uur; 
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2. DEPONERING 

2. l Binnen dertig (30) dagen na het van kracht worden van de Overeenkomst 
zal Licentieverlener de eigendom van het Medium? bevattende het Materi- 
aal, door het ter hand stellen daarvan aan Escrow Europe, overdragen. 

2.2 Bij iedere wijziging van het Product die aan de Gebruiker beschikbaar ge- 
steld wordt? zal Licentieverlener hetzelfde doen uiterlijk aan het begin van 
ieder (kalender) kwartaal (maar niet later dan tien ( l  O) kalenderdagen nadat 
het betreffende kwartaal gestart is). Indien de Gebruiker niet voor de start 
van een nieuw kwartaal of binnen veertig (40) dagen daarn% de bevestiging 
van de deponering van wijzigingen van het Product die in het voorgaande 
kwartaal aan hem ter beschikking gesteld zijn heeft ontvangen, zal de Ge- 
bruiker direct Escrow Europe daarvan berichten, 

2.3 Escrow Europe zal Gebruiker de deponering van het Materiaal schriftelijk 
bevestigen. 

2.4 Escrow Europe zal het Materiaal in depot nemen en houden voor de duur 
van de Overeenkomst. 

2.5 Escrow Europe zal van het Materiaal geen ander gebruik maken dan waar- 
toe zij ingevolge de Overeenkomst is gerechtigd. 

2.6 De in lid l en lid 2 van dit artikel omschreven eigendomsoverdracht van het 
Medium c.q. de media omvat niet de overdracht aan Escrow Europe van 
enige rechten van intellectuele eigendom op het Materiaal. 
Deze rechten blijven onverminderd toekomen aan Licentieverlener enÃo 
andere rechthebbende(n)? aan wie Licentieverlener zijn rechten ontleent. 

2.7 Licentieverlener machtigt Escrow Europe ter zake van het Materiaal: 

* indien noodzakelijk een reserve kopie te maken; 
* het Materiaal op een computersysteem te laden teneinde de verifi- 

catie te doen uitvoeren; 
* in de gevallen als bepaald in artikel 5 (''Afgifte'')7 het Materiaal af 

te geven aan Gebruiker. 

3. BACK-UP 

3. l Licentieverlener zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst in eigen 
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beheer een kopie van het Materiaal als back-up ter beschikking houden. 

VERIFICATIE 

Bij ieder depot zal Licentieverlener aan Escrow Europe een Escrow Depo- 
sit Specification Form doen toekomen met daarop een opgave van het Ma- 
teriaal dat ten behoeve van Gebruiker wordt gedeponeerd. 
Licentieverlener garandeert dat het Materiaal een getrouwe en volledige 
weergave vormt van het aan Gebruiker in licentie verstrekte Product ten tij- 
de van de deponering. 

Escrow Europe zal het Materiaal verifiÃ«re (level I) op aanwezigheid en 
leesbaarheid van de componenten als gespecificeerd op het Escrow Deposit 
Specification Form en Licentieverlener en Gebruiker omtrent de bevindin- 
gen van de verificatie berichten. 

Gebruiker is gerechtigd op enig moment Escrow Europe te verzoeken voor 
een aanvullende verificatie (level I1 - 111). Licentieverlener is verplicht zijn 
medewerking te verlenen aan elke verificatie. 

De kosten voor Escrow Europe, Licentieverlener en Gebruiker, als gevolg 
van een aanvullend onderzoek op grond van art. 4.3, komen voor rekening 
van de Gebruiker, tenzij uit het onderzoek blijkt dat Licentieverlener niet 
heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In dat geval 
komen mag de Gebruiker ervoor kiezen de kosten voor rekening van de Li- 
centieverlener te laten komen. 

Indien uit een verificatie blijkt dat het Materiaal als gedeponeerd bij 
Escrow Europe geen getrouwe en volledige weergave vormt van het aan 
de Gebruiker gelicentieerde Product, zal Licentieverlener binnen dertig (30) 
dagen nadat hij daarvan op de hoogte gesteld is, de discrepantie herstellen. 

AFGIFTE 

Vooropgesteld dat Gebruiker over een geldige overeenkomst betreffende 
Stemsystemen ter zake van licentiering alsmede ter zake van onderhoud en 
ondersteuning van het Product beschikt, is Escrow Europe verplicht het 
Materiaal aan Gebruiker af te geven, indien: 

Licentieverlener zijn bedrijfsvoering staakt zonder zijn Onder- 
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houdsverplichtingen enÃo zijn verplichtingen uit de Overeenkomst 
rechtsgeldig aan Ã©Ã of meer derden over te dragen; 

Licentieverlener in staat van faillissen~ent wordt verklaard en dit 
faillissement niet binnen dertig (30) dagen ongedaan gemaakt 
wordt; 

Licentieverlener niet voldoet aan zijn Onderhoudsverplichtingen 
enÃo zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of uit de overeen- 
komst betreffende Stemsystemen op een zodanige wijze dat zijn 
tekortschieten de continuÃ¯tei van het gebruik van het gelicenti- 
eerde Product door Gebruiker in gevaar brengt, tenzij het niet 
voldoen aan bovengenoemde verplichtingen is toegestaan over- 
eenkomstig de Overeenkomst of de overeenkomst betreffende 
Stemsystemen; 

Licentieverlener de Intellectuele Eigendomsrechten op het Product 
heeft overgedragen aan een derde partij, zonder dat de derde daar- 
bij de voorwaarden van de Overeenkomst overneemt, of de Licen- 
tieverlener wordt overgenomen erdof de Intellectuele Eigendoms- 
rechten zijn overgedragen aan een derde partij die de Onderhouds- 
verplichtingen niet accepteert of deze slechts accepteert onder 
nieuwe voorwaarden die de Gebruiker benadeelt of kan benadelen. 

Indien zich naar de mening van de Gebruiker een in 5.1 omschreven om- 
standigheid voordoet en hij op grond daarvan afgifte van het Materiaal door 
Escrow Europe verlangt, zal hij zulks per aangetekend schrijven melden 
aan zowel Licentieverlener als aan Escrow Europe. 
Betreffend schrijven dient vergezeld te zijn van begeleidende stukken 
waarover Gebruiker beschikt om zijn mening te staven. 

Wanneer Escrow Europe de in 5.2 omschreven melding heeft ontvangen, 
zal zij binnen tien (10) Werkdagen schriftelijk aan Licentieverlener mede- 
delen dat zij een verzoek om afgifte van het Materiaal heeft ontvangen. 
Licentieverlener kan binnen tien (10) Werkdagen na dagtekening van deze 
mededeling door Escrow Europe bezwaar maken tegen de afgifte. Indien 
Licentieverlener geen bezwaar maakt tegen de afgifte of geen bezwaar 
maakt binnen tien (10) Werkdagen, is Escrow Europe gerechtigd het Mate- 
riaal onmiddellijk af te geven aan Gebruiker. 

Indien Licentieverlener binnen de daarvoor in 5.3 gestelde termijn schrifte- 
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lijk bezwaar maakt tegen de door Gebruiker verlangde afgifte en het be- 
zwaar in redelijke bewijzen staaft, zal Escrow Europe de vraag of Gebrui- 
ker recht heeft op die afgifte voorleggen aan de Stichting Geschillenoplos- 
sing Automatisering (SGOA) te Rijswijk ter beslissing in Arbitraal Kort 
Geding overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting. 

In geval Licentieverlener in staat van faillissement is verklaard en dit fail- 
lissement niet binnen dertig (30) dagen ongedaan gemaakt wordt, is Licen- 
tieverlener niet gerechtigd een beroep te doen op de in 5.3 genoemde be- 
zwaarprocedure. 

Indien Escrow Europe, overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, overgaat 
tot afgifte van het Materiaal aan Gebruiker, verleent Licentieverlener reeds 
nu, voor alsdan, aan Gebruiker het niet-exclusieve recht het Materiaal voor 
ContinuÃ¯teitsdoeleinde te gebruiken, alsmede derde partijen opdracht te 
geven het Materiaal voor ContinuÃ¯teitsdoeleinde te doen gebruiken. 

GARANTIES 

Licentieverlener garandeert dat hij gerechtigd is het Materiaal aan Escrow 
Europe over te dragen overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst 
en zal Escrow Europe en de Gebruiker vrijwaren tegen en schadeloosstel- 
len voor aanspraken van derden ter zake van afgifte van het Materiaal 
overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst. 

Licentieverlener garandeert de Gebruiker dat het Materiaal als gedepo- 
neerd bij Escrow Europe toereikend is om een gekwalificeerd persoon in 
staat te stellen het Product te onderhouden voor ContinuÃ¯teitsdoeleinden 

VERPLICHTINGEN ESCROW EUROPE 

Escrow Europe zal het haar in depot overgedragen Materiaal onderbren- 
gen en bewaard houden in haar kluiskamers. 
Zij zal alle redelijkerwijs te betrachten zorgvuldigheid in acht nemen om 
te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de kluiskamers. 

Indien en voor zover vertrouwelijke informatie ter kennis van Escrow 
Europe komt, zal zij deze geheimhouden, welke geheimhoudingsplicht zij 
eveneens van haar personeel en geautoriseerde derde(n) zal bedingen. 
Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt verstaan: 
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het in depot overgedragen Materiaal; 
informatie die aan Escrow Europe onder geheimhouding is ver- 
strekt. 

7.3 Escrow Europe zal het Materiaal niet bekend maken, ter inzage geven of 
anderszins beschikbaar stellen aan enige derde, behoudens aan haar eigen 
werknemers voor zover noodzakelijk voor verificatiedoeleinden. 
In voorkomend geval zal Escrow Europe erop toezien dat onmiddellijk na 
verificatie het Product en eventuele kopieÃ« uit het verificatiesysteem 
worden verwijderd. 

7.4 Indien ondanks de beveiligingsmaatregelen en andere voorzorgen van 
Escrow Europe schade wordt toegebracht aan of verlies plaatsvindt van 
het Materiaal zal zij Licentieverlener daarvan zo spoedig mogelijk op de 
hoogte stellen. 
Licentieverlener zal in voorkomend geval opnieuw een kopie van het des- 
betreffende Materiaal aan Escrow Europe overdragen als omschreven in 
art. 2. 
De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Escrow Europe, 
behoudens en voor zover Licentieverlener niet heeft voldaan aan zijn 
back-up verplichtingen als omschreven in art. 3. 

8. AANSPRAKELIJKHEID 

8.1 De aansprakelijkheid van Escrow Europe jegens Licentieverlener edof 
Gebruiker voor schade aan het Materiaal edof enige andere schade die 
voortvloeit uit of verband houdt met de nakoming van de Overeenkomst is 
beperkt tot een totaalbedrag van EUR 100.000 (honderdduizend euro). 

8.2 Licentieverlener enlof Gebruiker, indien Escrow Europe het Materiaal aan 
Gebruiker heeft afgegeven, vrijwaart Escrow Europe tegen aanspraken 
van derden, welke voortvloeien uit of verband houden met de afgifte van 
het Materiaal binnen de bepalingen van de Overeenkomst. 

9. DUUR 

9.1 De Overeenkomst vangt aan op de dag dat partijen de Overeenkomst heb- 
ben ondertekend en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. In gevalde 
overeenkomst betreffende Stemsystemen beÃ«indig wordt om een reden 
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anders dan genoemd in 5.1, zal deze Overeenkomst vervallen en niet lan- 
ger van kracht zijn met betrekking tot de Product(en). 

Gebruiker is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beÃ«indige met 
een opzegtermijn van drie (3) maanden door middel van een aangetekend 
schrijven aan Licentieverlener en Escrow Europe. 

Eenzijdige beÃ«indigin van de Overeenkomst door Licentieverlener, an- 
ders dan in het geval als omschreven in art 9.4 hierna, is niet mogelijk zo- 
lang er ten behoeve van Gebruiker nog Materiaal is gedeponeerd, tenzij 
Gebruiker schriftelijk aan Escrow Europe bevestigt met de beÃ«indigin 
akkoord te gaan. 

Licentieverlener is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang 
en zonder rechterlijke tussenkomst te beÃ«indige indien Escrow Europe in 
staat van faillissement wordt verklaard of niet volledig aan haar uit de 
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoet en, na door de Li- 
centieverlener daarvan op de hoogte gesteld te zijn niet binnen dertig (30) 
dagen alsnog deze verplichtingen nakomt. 
In dat geval is Licentieverlener verplicht het Materiaal ten behoeve van de 
Gebruiker opnieuw te deponeren bij een andere Escrow agent ter keuze 
van Licentieverlener en Gebruiker. 

Escrow Europe is alsdan verplicht het Materiaal hetzij over te dragen aan 
de aangewezen Escrow agent, hetzij aan Licentieverlener, indien Gebrui- 
ker te kennen heeft gegeven van de broncode deponering af te zien. 

Indien de Overeenkomst wordt beÃ«indig zal Escrow Europe het Materi- 
aal vernietigen dan wel op een verzoek daartoe aan Licentieverlener re- 
tourneren. Escrow Europe heeft geen verplichting om het Materiaal te 
vernietigen of te retourneren indien het Materiaal onderwerp is van een 
andere escrow overeenkomst met Escrow Europe. 

BETALING VERGOEDING 

Voor de door Escrow Europe te verlenen diensten is Gebruiker vergoe- 
dingen verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in Bijlage 11. 

De door Gebruiker verschuldigde initiÃ«l vergoeding zal door Escrow 
Europe in rekening worden gebracht na finalisering van de Overeenkomst. 
Escrow Europe zal de jaarlijkse vergoeding jaarlijks vooraf aan Gebruiker 
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factureren, voor het eerst daags na ondertekening van de Overeenkomst. 

Escrow Europe is gerechtigd haar jaarlijkse tarieven aan te passen op basis 
van indexcijfers voor Professionele Diensten van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. 

De betaling van de door Gebruiker verschuldigde vergoedingen dient te 
geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. 
Bij gebreke van tijdige betaling is de wettelijke rente verschuldigd. 

Indien Gebruiker nalatig is met betrekking tot zijn betalingsverplichting is 
hij niet gerechtigd een beroep te doen op de voorzieningen in artikel 5 en 
zal Escrow Europe bijgevolg niet verplicht zijn het Materiaal aan Gebrui- 
ker af te geven. 

Bij tussentijdse beÃ«indigin van de Overeenkomst is Escrow Europe niet 
gehouden tot enige restitutie van de haar betaalde vergoeding(en). 

OVERDRACHT VAN RECHTEN 

Licentieverlener verbindt zich de bepalingen van de Overeenkomst deel te 
laten uitmaken van een eventuele overdracht van de Intellectuele Eigen- 
domsrechten van het Product aan derde(n). 

In geval van een dergelijke overdracht is Licentieverlener verplicht Ge- 
bruiker en Escrow Europe daarvan schriftelijke mededeling te doen. 

MEDEDELINGEN 

Alle mededelingen en communicatie die uit hoofde van de Overeenkomst 
plaatsvinden, zullen aan de betreffende partij gezonden worden per e-mail, 
aangetekende post of per koeriersdienst, naar de hieronder opgenomen 
adressen of naar ieder ander adres dat partijen met schriftelijke kennisge- 
ving bekend gemaakt hebben. In het geval het bericht verzonden is per 
aangetekende post of koeriersdienst, zal het betreffende bericht geacht 
worden te zijn ontvangen vijf (5) Werkdagen na de verzending daarvan of 
op het moment dat bezorgbevestiging van de bezorger ontvangen is. In het 
geval het bericht verzonden wordt per e-mail, zal het bericht geacht wor- 
den te zijn ontvangen Ã©Ã (l) Werkdag na verzending. 

5005 1923 AMS C 225265 / 29 



Overeenkomst Stemsystemen 
p. 76 

Adressen: 

Escrow Europe 

Licentieverlener 

Gebruiker 

OVERIGE BEPALINGEN 

De (uitvoering van de) Overeenkomst en alle eventuele aanvullingen daar- 
op worden beheerst door het Nederlandse recht. Partijen zullen geschillen 
welke mochten ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) de Overeen- 
komst in eerste aanleg onderwerpen aan de uitspraak van de bevoegde 
rechter te Amsterdam. 

Alle kosten zowel in als buiten rechte, die van rechtskundige bijstand inbe- 
grepen, welke enige partij moet maken als gevolg van het niet naar behoren 
nakomen door een andere partij van enige krachtens de Overeenkomst op 
hem rustende verplichting zijn voor rekening van de in gebreke zijnde par- 
tij. 

Aldus ondertekend in drievoud d.d. 

Escrow Europe B.V. 
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1.1. Bijlage I: Producten en te deponeren Materiaal 

Licentieverlener verklaart hierbij het navolgende Materiaal met betrekking tot het 
hieronder aangegeven Product bij Escrow Europe in depot te geven overeenkomstig 
het bepaalde in de Overeenkomst Broncode Deponering waarvan deze bijlage deel 
uitmaakt. 

Product: 

Modules: 

Omschrijving 

'Broncodes 

Documentatie 

'Escrow Deposit Specification Form 

Ondertekend: 

Ja Nee 

(Licentieverlener) (Gebruiker) 
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Bijlage 11: Vergoeding 

A. Eenmalige initiÃ«l vergoeding door Gebruiker 

Contractkosten 
Wijzigingen standaard contract 

(wijzigingen ad 125 EURIper uur) 

B. Jaarlijkse vergoeding door Gebruiker 

Behandelingskosten 
Opslagkosten 
Verificatiekosten level I: 

C. Additionele update indien > l per jaar 

Aantal extra updates 
(per update EUR 325) 

D. Uitgebreide verificatie 

a level I1 

D level I11 

EUR 1.250 
EUR 

EUR 

EUR 1.250 

EUR 250 
EUR 250 
EUR 750 

EUR 

EUR 

uur 

uur 

a niet gewenst 

(Verificatie uren ad 125 EURIper uur) 

E. Vergoeding bij afgifte EUR 350 

N'0~51 

I;cn nadere omschri,jving van de verschillende vcnficaticm'veaus (ievci I - i! en Hl )  treft u 
;-ian op: www.cscrt?wcurope.com 
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BIJLAGE 8 - OPLEIDINGSPLAN 

[info door Leverancier] 
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BIJLAGE 9 - ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE AM- 
STERDAM 
l 

Algemene Inkoopvoorwaarden voor roerende zaken en diensten van de 
Gemeente Amsterdam 
Inhoud 
Artikel l Definities 
Artikel 2 Toepasselijkheid 

1 
Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst 
Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 
Artikel 5 Wijzigingen 
Artikel 6 Algemene verplichtingen van de Leverancier 
Artikel 7 Samenwerking met derden 
Artikel 8 Prijzen 
Artikel 9 Betaling en (geschillen over) facturering 
Artikel 10 Eigendom 
Artikel 11 Levering en levertijden 
Artikel 12 Verpakking en documentatie van Producten 
Artikel 13 Garantie 
Artikel 14 Keuring van Producten en klachten ten aanzien van Producten en 
Diensten 
Artikel 15 Aansprakelijkheid 
Artikel 16 Tekortkoming en Ontbinding 
Artikel 1 7 Overmacht 
Artikel 18 Dreigende vertraging 
Artikel 19 Onderbreking Overeenkomst 
Artikel 20 Verzekering 
Artikel 2 1 Intellectuele eigendomsrechten 
Artikel 22 Overdracht rechten en plichten 
Artikel 23 Geheimhouding 
Artikel 24 Boete 
Artikel 25 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Artikel 26 Slotbepaling 
2 

Artikel l Definities 
l .  Tenzij uit de context anders blijkt, zijn de woorden en uitdrukkingen die in 
deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, gedefini- 
eerde woorden en uitdrukkingen, waaraan de navolgende betekenis is toege- 
kend: 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de inkoop van 
roerende zaken en diensten; 
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Diensten: de door Leverancier op basis van de Overeenkomst ten behoeve 
van de Gemeente Amsterdam te leveren diensten, zulks met inbegrip van 
(dee1)ontwerpen en de eventuele ondersteunende documentatie die daaraan ten 
grondslag ligt en de eventueel daaruit voortvloeiende producten edof  dien- 
sten; 

Gemeente Amsterdam: de rechtspersoon Gemeente Amsterdam enlof alle tot 
de 
rechtspersoon Gemeente Amsterdam behorende organisatieonderdelen; 

IE-rechten: alle (intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten daaronder 
begrepen en daaraan verbonden of gerelateerde rechten zoals persoonlijk- 
heidsrechten, welke voortvloeien uit de nakoming van de verplichtingen van 
de Leverancier onder de Overeenkomst. 

Informatiedragers: papieren documenten enlof dragers van digitale informa- 
tie enlof andere gegevensdragers, waarop de prestaties 1 resultaten van de Le- 
verancier zijn weergegeven en die op grond van de Overeenkomst aan de Ge- 
meente Amsterdam ter beschikking (moeten) worden gesteld; 

Leverancier: de (potentiÃ«le wederpartij van de Gemeente Amsterdam; 

Levering: feitelijke aflevering van de Producten en Diensten edof  de monta- 
ge van de Producten, voor zover van toepassing; 

Overeenkomst: elke overeenkomst tussen de Gemeente Amsterdam en de 
Leverancier tot het leveren van Producten edof  Diensten die ingevolge Arti- 
kel 3 van deze Algemene Voorwaarden tot stand is gekomen; 

Producten: de door de Leverancier aan de Gemeente Amsterdam te leveren 
roerende zaken, inclusief de montage of installatie daarvan, zulks met inbegrip 
van (dee1)ontwerpen en de eventuele ondersteunende documentatie die daar- 
aan ten grondslag ligt en de eventueel daaruit voortvloeiende producten erdof 
diensten. 

2. Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan per 
fax, e-mail, Electronic Data Interchange ("EDI") of via enig ander (elektro- 
nisch) medium, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald of uit de context anders 
blijkt. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 
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l .  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk door de Gemeente 
Amsterdam gedaan verzoek aan de Leverancier tot het uitbrengen van een 
aanbod, op de door de Leverancier uit te brengen aanbieding, op alle opdrach- 
ten van de Gemeente Amsterdam en op alle met de Leverancier te sluiten en 
gesloten Overeenkomsten waarbij de Gemeente Amsterdam als (potentiÃ«le 
koper van Producten edof  Diensten optreedt alsmede op alle daaruit voort- 
vloeiende rechtsbetrekkingen. 
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig 
indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 
3. De toepasselijkheid van eventuele door de Leverancier gehanteerde 
algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
4. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven 
eventuele vertalingen daarvan. 

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst 
l .  Indien de Leverancier een schriftelijke of mondelinge aanbieding doet, 
komt de overeenkomst tot stand doordat de Gemeente Amsterdam deze aan- 
bieding schriftelijk aanvaardt ("de Overeenkomst"). 
2. Indien de Leverancier een aanbieding via elektronische weg doet, komt de 
Overeenkomst tot stand door aanvaarding door de Gemeente Amsterdam via 
elektronische weg. De aanvaarding door de Gemeente Amsterdam geldt te- 
vens als ontvangstbevestiging van de aanbieding. 
3.  Een aanbieding van de Leverancier, al dan niet vrijblijvend gedaan, kan niet 
worden herroepen na aanvaarding door de Gemeente Amsterdam. Een aanbie- 
ding van de Leverancier via elektronische weg vervalt niet, indien een tijdige 
ontvangstbevestiging van de aanbieding door de Gemeente Amsterdam ach- 
terwege blijft. 
4. Indien een schriftelijke order door de Gemeente Amsterdam wordt geplaatst 
zonder een daaraan voorafgaande aanbieding van de Leverancier, dan komt de 
Overeenkomst tot stand, tenzij de Leverancier binnen tien (1 0) werkdagen na 
datum van de order de Gemeente Amsterdam schriftelijk in kennis stelt dat zij 
de order niet aanvaardt. 
4 

5. Indien de Gemeente Amsterdam een order via elektronische weg bij de Le- 
verancier plaatst, dan komt de Overeenkomst tot stand, tenzij de Leverancier 
binnen vijf (5) werkdagen na datum van de order de Gemeente Amsterdam via 
elektronische weg in kennis stelt dat zij de order niet aanvaardt. 
6. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van 
door de Gemeente Amsterdam ter beschikking gestelde of door haar goedge- 
keurde tekeningen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en derge- 
lijke, maken deze deel uit van de Overeenkomst. 
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Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 
l .  De Leverancier is gehouden om de Producten edof  Diensten in de overeen- 
gekomen vorm, hoeveelheid en kwaliteit op de overeengekomen datum van 
levering op de overeengekomen plaats van bestemming te leveren. 
2. Indien de Leverancier ter uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden 
op het terrein of in de lokaliteiten van de Gemeente Amsterdam dient te ver- 
richten, dienen de Leverancier en zijn ondergeschikten en niet- 
ondergeschikten de instructies van de Gemeente Amsterdam en de ter zake bij 
de Gemeente Amsterdam geldende voorschriften in acht te nemen alsmede de 
werkzaamheden tijdens de door de Gemeente Amsterdam opgegeven tijden uit 
te voeren. 
3. De Leverancier is slechts bevoegd om de uitvoering van de Overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Gemeente Amsterdam, welke toestemming niet op onre- 
delijke gronden onthouden zal worden en waaraan door de Gemeente Amster- 
dam nadere voorwaarden verbonden kunnen worden. 

Artikel 5 Wijzigingen 
l .  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Gemeente Amsterdam te 
allen tijde bevoegd om een geplaatste order of opdracht, ook na totstandko- 
ming van de Overeenkomst, schriftelijk te wijzigen edof aan te vullen. De 
Leverancier zal alle door de Gemeente Amsterdam aangegeven wijzigingen 
enÃo aanvullingen van de opdracht uitvoeren, mits deze wijzigingen enÃo 
aanvullingen redelijkerwijs uitvoerbaar zijn en de Leverancier zulks binnen 
tien (1 0) werkdagen aan de Gemeente Amsterdam heeft medegedeeld. 
2. Indien de in Artikel 5.1 bedoelde wijzigingen enÃo aanvullingen gevolgen 
hebben voor de overeengekomen prijs enÃo het tijdstip van levering, dient de 
Leverancier de Gemeente Amsterdam hiervan zo spoedig mogelijk, doch ui- 
terlijk binnen tien (10) werkdagen na kennisgeving van de wijziging of aan- 
vulling, schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de gewijzigde 
opdracht volgens de oorspronkelijk overeengekomen prijs, levertijd en andere 
voorwaarden zal worden uitgevoerd. 
3. Indien de gevolgen van de wijzigingen enJof aanvullingen voor de prijs 
edof  het tijdstip van levering naar het oordeel van de Gemeente Amsterdam 
onredelijk zijn, is de Gemeente Amsterdam bevoegd om de Overeenkomst te 
ontbinden of op te zeggen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 
5 

4. De Leverancier is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Gemeente Amsterdam niet gerechtigd personen, die in eerste instantie zijn 
belast met de uitvoering van de Overeenkomst, tijdelijk of definitief te ver- 
vangen, tenzij anders is overeengekomen. De Gemeente Amsterdam zal haar 
toestemming niet op onredelijke gronden weigeren en mag aan deze toestem- 
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ming nadere voorwaarden verbinden. De voor de oorspronkelijke personen 
geldende tarieven zullen bij vervanging van die personen niet verhoogd wor- 
den. 
5. Als de Gemeente Amsterdam andere personen wenst voor de uitvoering van 
de Overeenkomst, omdat zij meent dat dit van belang is voor een deugdelijke 
uitvoering van de Overeenkomst, deelt zij dit schriftelijk mede aan de Leve- 
rancier, onder opgave van redenen. De Leverancier zal zo spoedig mogelijk 
voor vervanging van genoemde personen zorgdragen. De voor de oorspronke- 
lijke personen geldende tarieven zullen bij vervanging van die personen niet 
verhoogd worden. 
6. Bij een eventuele vervanging van de personen bedoeld in Artikelen 5.4 en 
5.5, dienen personen beschikbaar te worden gesteld die qua deskundigheid, 
opleiding en ervaring in ieder geval gelijkwaardig zijn aan de oorspronkelijk 
ingezette personen. 

Artikel 6 Algemene verplichtingen van de Leverancier 
l .  De Leverancier zal zijn verplichtingen onder de Overeenkomst in nauwe 
samenwerking met de Gemeente Amsterdam verrichten. 
2. De Leverancier staat in voor de kwaliteit, deskundigheid, integriteit en ge- 
dragingen van zijn ondergeschikten en niet-ondergeschikten die namens of 
door de Leverancier zijn belast met de uitvoering van diens verplichtingen 
onder de Overeenkomst. 
3. De Leverancier verklaart en staat er voor in dat terzake van de Overeen- 
komst noch (de onderneming van) de Leverancier zelf, noch Ã©Ã of meer van 
zijn leidinggevenden, 
vertegenwoordigers, ondergeschikten edof  niet-ondergeschikten of met de 
Leverancier verbonden rechtspersonen en hun leidinggevenden, vertegen- 
woordigers, ondergeschikten of adviseurs, betrokken zijn of zijn geweest bij 
overleg of afspraken met andere gegadigde ondernemingen omtrent 
(i) prijsvorming edof  
(ii) de wijze van het uitbrengen van offertes enÃo 
(iii) verdeling van werkzaamheden edof  
(iv) het aanbieden of geven van geld of op geld te waarderen niet stoffelijke 
voordelen aan Ã©Ã of meer ambtenaren die direct of indirect betrokken zijn bij 
of enige invloed kunnen uitoefenen op de beslissing tot gunning van de op- 
dracht, op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met de bepalingen van de 
Mededingingswet enlof de Artikelen 8 1 en 82 EGVerdrag. 
4. De Leverancier verklaart voorts en staat er voor in dat hij noch Ã©Ã of meer 
van zijn 
leidinggevenden, ondergeschikten enlof niet-ondergeschikten enig voordeel in 
welke vorm dan ook heeft toegezegd, aangeboden of verschaft c.q. zal toezeg- 
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gen, aanbieden of verschaffen aan bestuurders, vertegenwoordigers, onderge- 
schikten erdof niet-ondergeschikten van de Gemeente Amsterdam. 

Artikel 7 Samenwerking met derden 
l .  Indien uit de Overeenkomst volgt dat de Leverancier de door hem te ver- 
richten Diensten dient af te stemmen op werkzaamheden c.q. diensten die door 
de door Gemeente Amsterdam ingeschakelde derden dienen te worden ver- 
richt, dan is de Leverancier gehouden met deze derden en de Gemeente Am- 
sterdam in overleg te treden om de voorwaarden voor samenwerking te be- 
spreken, te bepalen en vervolgens uit te voeren. 

Artikel 8 Prijzen 
De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op levering DDP (Duty Delivery 
Paid) zoals deze term is gedefinieerd in de Incoterms 2000, derhalve inclusief 
kosten van vervoer, belastingen, heffingen, assurantie en exclusief BTW, en 
luiden in Euro. De prijzen zijn vast en kunnen zonder toestemming van de 
Gemeente Amsterdam niet worden verhoogd. Indien geleverde Producten 
montage of installatie behoeven, zijn de kosten hiervoor in de overeengeko- 
men prijs inbegrepen. 

Artikel 9 Betaling en (geschillen over) facturering 
l .  De Leverancier zal de Gemeente Amsterdam voor de geleverde Producten 
enlof Diensten tegen de overeengekomen prijs factureren. Betaling van de 
factuur zal plaatshebben binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur 
door de Gemeente Amsterdam. De Leverancier dient elke factuur in tweevoud 
aan de Gemeente Amsterdam toe te sturen onder vermelding van datum en 
nummer van de Overeenkomst, bedrag van eventuele verschuldigde omzetbe- 
lasting en andere door de Gemeente Amsterdam verlangde gegevens. 
2. De Gemeente Amsterdam is bevoegd om betaling van een factuur op te 
schorten, indien zij van mening is dat de geleverde Producten en/of de gele- 
verde Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden erdof gebreken ver- 
tonen of indien de Leverancier anderszins in de nakoming van zijn verplich- 
tingen tekort schiet. 
3. De Gemeente Amsterdam is bevoegd de verschuldigde factuurbedragen te 
verrekenen met andere bedragen die de Leverancier aan de Gemeente Amster- 
dam is verschuldigd. 
4. Betaling door de Gemeente Amsterdam houdt geen goedkeuring van de 
geleverde Producten enlof de geleverde Diensten in. 
5. Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie zal plaatsvin- 
den, zal de Leverancier gespecificeerd en in een door de Gemeente Amster- 
dam eventueel nader aan te geven vorm factureren. In de factuur wordt opgave 
gedaan van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede 
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dagen of uren van ingeschakeld personeel, wordt een korte omschrijving van 
de verrichte werkzaamheden gegeven alsmede een omschrijving van de even- 
tuele reis- en verblijfkosten van het ingeschakelde personeel, voor zover deze 
niet zijn inbegrepen in de dag- of uurtarieven. 
6. Indien de Gemeente Amsterdam anders dan door Ã©Ã van de redenen ge- 
noemd in Artikel 9 lid 9 de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt, 
heeft de Leverancier, met ingang van de dag volgend op de dag dat de betaling 
uiterlijk had moeten geschieden tot aan het tijdstip van de algehele voldoe- 
ning, aanspraak op vergoeding van de vetragingsschade. Indien de Leveran- 
cier aanspraak op verstragingsschade wenst te maken in verband met over- 
schrijding van de overeengekomen betalingstermijn door de Gemeente Am- 
sterdam, dient de Leverancier de Gemeente Amsterdam in gebreke te stellen. 
De vertragingsrente zal - in afwijking en in plaats van de wettelijke rente - vijf 
procent (5%) over de verschuldigde hoofdsom bedragen. Op de rentevergoe- 
ding kan de Leverancier geen aanspraak maken, indien de desbetreffende fac- 
tuur niet aan het gestelde in Artikelen 9.1 en 9.5 voldoet. 
7. Indien de Gemeente Amsterdam de juistheid van een factuur, dan wel een 
onderdeel daarvan betwist, treden partijen in overleg teneinde de ontstane 
situatie op te lossen. De Gemeente Amsterdam is te allen tijde gerechtigd de 
door Leverancier verzonden facturen door een door de Gemeente Amsterdam 
aan te wijzen accountant, als bedoeld in Artikel 2: 393 lid l van het Burgerlijk 
Wetboek ("BW"), op inhoudelijke juistheid te laten controleren. De Leveran- 
cier zal de betrokken accountant inzage in zijn boeken en bescheiden verlenen 
en deze alle gegevens en informatie verstrekken die deze verlangt. De controle 
is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiÃ«re van de 
facturen is vereist. De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk 
aan beide partijen uit. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor 
rekening van de Gemeente Amsterdam, tenzij uit het onderzoek van de ac- 
countant blijkt dat de factu(u)r(en) niet juist dan wel onvolledig islzijn, in 
welk geval bedoelde kosten voor rekening van de Leverancier komen. 
8. De Gemeente Amsterdam is gerechtigd de betaling van een factuur (of een 
gedeelte daarvan), waarover tussen partijen geen overeenstemming bestaat, op 
te schorten gedurende de periode van het accountantsonderzoek. Van deze 
bevoegdheid zal de Gemeente Amsterdam uitsluitend gebruik maken, indien 
bij haar redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van de desbetreffende 
factuur. 
9. Overschrijding van een betalingstermijn door de Gemeente Amsterdam of 
niet-betaling door de Gemeente Amsterdam van een factuur omdat de Ge- 
meente Amsterdam de juistheid van de factuur betwist of omdat de Gemeente 
Amsterdam van mening is dat de Leverancier tekort is geschoten in de nako- 
ming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, geeft de Leverancier 
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niet het recht zijn verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten dan 
wel de Overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 10 Eigendom 
l .  De eigendom van de geleverde Producten gaat over op de Gemeente Arn- 
sterdam bij aflevering of, en zonodig, na installatie of montage van de Produc- 
ten. 
2. Indien de Gemeente Amsterdam zaken aan de Leverancier in handen geeft 
ter uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen grondstoffen, half- 
fabrikaten, materialen en onderdelen, modellen, specificaties, tekeningen, 
software en informatiedragers, zal de Leverancier voornoemde zaken in bruik- 
leen krijgen voor de duur van de Overeenkomst. Bedoelde zaken blijven ei- 
gendom van de Gemeente Amsterdam. Aan voornoemde bruikleen kunnen 
door de Gemeente Amsterdam nadere voorwaarden worden verbonden. 
3. Indien de Leverancier een nieuwe zaak vormt met de zaken die overeen- 
komstig het tweede lid in handen van de Leverancier zijn gegeven, zijn dit 
zaken die de Gemeente Amsterdam voor zichzelf doet vormen en houdt de 
Leverancier deze voor de Gemeente Amsterdam als eigenaresse. 
4. De eigendom van Informatiedragers, die de partijen over en weer aan elkaar 
beschikbaar stellen, blijft berusten bij de partij die ze beschikbaar heeft ge- 
steld, tenzij een partij (de Leverancier) op basis van de Overeenkomst ver- 
plicht is zijn Informatiedragers door bezitverschaffing aan de Gemeente Am- 
sterdam in eigendom over te dragen. 

Artikel 11 Levering en levertijden 
1. Levering geschiedt DDP op het door de Gemeente Amsterdam opgegeven 
adres. 
2. De overeengekomen levertijden zijn vast. Indien de Leverancier de over- 
eengekomen levertijden overschrijdt, is hij in verzuim, zonder dat een nadere 
ingebrekestelling is vereist. 
3. Indien een overeengekomen levertijd dreigt te worden overschreden, dient 
de Leverancier de Gemeente Amsterdam hiervan onverwijld met opgave van 
oorzaken, omstandigheden etc. in kennis te stellen. Dit laat het onder Artikel 
1 1.1. bepaalde onverlet. 
4. Eerdere Levering van de Producten enÃo eerdere Levering van de Diensten 
dan overeengekomen geschiedt slechts na voorafgaande schriftelijke toe- 
stemming van de Gemeente Amsterdam en leidt niet tot wijzing van het over- 
eengekomen tijdstip van betaling. 
5. De Gemeente Amsterdam is bevoegd de Levering uit te stellen. In dat geval 
is de Leverancier verplicht om de Producten, zonder meerkosten, deugdelijk 
verpakt, herkenbaar en separaat voor de Gemeente Amsterdam op te slaan tot 
het moment van Levering overeenkomstig het bepaalde in Artikel 1 1.1. 
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6. Indien de order bepaalt dat de Producten in meer dan Ã©Ã Levering aan de 
Gemeente Amsterdam zullen worden geleverd of ingeval van een raamover- 
eenkomst, is de Leverancier gehouden voldoende voorraad aan te houden om 
telkens aan zijn verplichtingen tegenover de Gemeente Amsterdam te kunnen 
voldoen. 

Artikel 12 Verpakking en documentatie van Producten 
l .  De Producten dienen behoorlijk te zijn verpakt en conform de voorschriften 
van de Gemeente Amsterdam en de bevoegde autoriteiten te worden geken- 
merkt. 
2. De te leveren Producten mogen niet worden verpakt in verpakkingen die, 
beoordeeld volgens de stand van de wetenschap ten tijde van de levering, mi- 
lieubelastend zijn, of worden vermoed dit te zijn, of op andere wijze een be- 
dreiging voor de veiligheid, welzijn, of gezondheid kunnen vormen. 
3. Indien niet aan de vereisten van Artikelen 12.1 en 12.2 wordt voldaan zal de 
Leverancier dit aan de Gemeente Amsterdam melden. 
4. De Gemeente Amsterdam is te allen tijde bevoegd om verpakkingsmateria- 
len van of betreffende de geleverde Producten aan en op kosten van de Leve- 
rancier te retourneren. 
5. De Leverancier is gehouden om alle bij de Producten behorende gebruiks- 
aanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken 
of -certificaten, in het Nederlands of Engels bij levering van de Producten, 
zonder additionele kosten, aan de Gemeente Amsterdam ter beschikking te 
stellen. 

Artikel 13 Garantie 
l .  De Leverancier garandeert dat de geleverde Producten enlof Diensten aan 
de Overeenkomst beantwoorden, vrij zijn van gebreken en geschikt zijn voor 
het doel waarvoor deze zijn bestemd. 
2. Voor zover de Gemeente Amsterdam geen nadere eisen betreffende de Pro- 
ducten edof  Diensten stelt, dienen de Producten enÃo Diensten in ieder geval 
van goede kwaliteit te zijn en tenminste aan de gebruikelijke eisen van deug- 
delijkheid, doelmatigheid en aan alle wettelijke eisen en gebruikelijke bran- 
chevoorschriften betreffende kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu te 
voldoen. 
3. De Leverancier garandeert dat zij na aflevering gedurende een periode van 
tenminste twaalf (12) maanden onderdelen voor de geleverde Producten edof 
Diensten aan de Gemeente Amsterdam zal kunnen leveren. 
4. De Leverancier staat ervoor in dat de geleverde Producten edof  Diensten 
geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder begrepen intellectuele 
eigendomsrechten en knowhow, en vrijwaart de Gemeente Amsterdam volle- 
dig van aanspraken van derden in dit verband. 
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Artikel 14 Keuring van Producten en klachten ten aanzien van Producten 
en Diensten 
l .  Keuring van de Producten door of namens de Gemeente Amsterdam kan 
plaatshebben bij de Leverancier voorafgaande aan de levering of bij de Ge- 
meente Amsterdam na de levering. Indien de keuring bij de Leverancier plaats 
heeft, zal de Leverancier de Producten op een zodanig tijdstip voor keuring 
gereed hebben dat het Product uiterlijk twee (2) weken voor levering aan de 
Gemeente Amsterdam kan worden gekeurd. De Leverancier zal het tijdstip 
van keuring tijdig schriftelijk aan de Gemeente Amsterdam bekend maken. 
2. De Leverancier zal, zonder nadere kosten voor de Gemeente Amsterdam, 
aan de keuring meewerken en op verzoek van de Gemeente Amsterdam rede- 
lijke personele en materiÃ«l hulp ten behoeve van de keuring aan de Gemeente 
Amsterdam ter beschikking stellen. 
3 .  Indien de Gemeente Amsterdam de Producten tijdens de keuring bij de Le- 
verancier afkeurt, is de Leverancier gehouden om onverwijld de ontbrekende, 
herstelde of vervangen Producten ter keuring aan te bieden, onverminderd alle 
overige rechten van de Gemeente Amsterdam. In dat geval gelden de bepalin- 
gen van dit artikel onverkort. 
4. De voorafgaande keuring van de Producten door of namens de Gemeente 
Amsterdam houdt geen erkenning in dat de Producten voldoen aan de in Arti- 
kel 13 gegeven garanties. 
5. De Gemeente Amsterdam zal de Leverancier kennis geven van klachten 
betreffende de geleverde Diensten enlof Producten, althans nadat constatering 
redelijkerwijs daarvan mogelijk was. De Gemeente Amsterdam is niet gehou- 
den om de Producten na Levering te onderzoeken. 
6. Tenzij de Gemeente Amsterdam ermee instemt dat de afgeleverde Produc- 
ten die niet aan de in Artikel 13 gegeven garanties voldoen worden gerepa- 
reerd, is de Gemeente Amsterdam gerechtigd om de desbetreffende Producten 
voor rekening en risico van de Leverancier aan deze te retourneren. De Ge- 
meente Amsterdam mag in dat geval voor vervanging van de Producten of 
creditering van de koopprijs kiezen. Indien de Leverancier in zijn verplichting 
tot reparatie of vervanging binnen redelijke termijn tekortschiet, is de Ge- 
meente Amsterdam gerechtigd, ongeacht alle andere aan haar toekomende 
rechten, de Producten (zelf dan wel door een derde) voor rekening van de Le- 
verancier te (doen) repareren of vervangen. 
7. Ingeval van geleverde Diensten die niet aan de in Artikel 13 gegeven garan- 
ties voldoen, dient de Leverancier binnen redelijke termijn alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen en werkzaamheden te verrichten en voor alternatieven 
te zorgen ,waardoor de desbetreffende Diensten wÃ¨ aan de Overeenkomst 
beantwoorden. Indien de Leverancier zijn verplichting daartoe niet nakomt, is 
de Gemeente Amsterdam gerechtigd, ongeacht alle andere aan haar toeko- 
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mende rechten, om voor rekening van de Leverancier alle noodzakelijke maat- 
regelen te (laten) treffen en werkzaamheden te (laten) verrichten waardoor de 
desbetreffende Diensten aan de Overeenkomst beantwoorden. 

Artikel 15 Aansprakelijkheid 
l .  De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die de Gemeente Amster- 
dam, haar ondergeschikten of niet-ondergeschikten mochten lijden door of in 
verband met (de koop, levering en het gebruik van) de Producten edof  Dien- 
sten, behoudens indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld 
van de Gemeente Amsterdam of haar direct leidinggevenden. 
2. De Leverancier zal de Gemeente Amsterdam vrijwaren voor alle aanspra- 
ken van derden in verband met schade ontstaan door of in verband met de 
Producten edof  Diensten. 
3. Voorts vrijwaart de Leverancier de Gemeente Amsterdam voor aanspraken 
van derden, waaronder begrepen ondergeschikten en niet-ondergeschikten van 
de Leverancier, in verband met schade voortvloeiende of verband houdende 
met de uitvoering van de Overeenkomst(en) met de Gemeente Amsterdam. 

Artikel 16 Tekortkoming en Ontbinding 
l .  Indien de Leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeen- 
komst(en) niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij zonder nadere inge- 
brekestelling in verzuim en is de Gemeente Amsterdam, onverminderd de 
overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schade- 
vergoeding, bevoegd de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmid- 
dellijke ingang op te zeggen of te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering 
van de Overeenkomst(en) op te schorten. 
2. De Gemeente Amsterdam is voorts bevoegd om de Overeenkomst(en) ge- 
heel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden dan 
wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst(en) met de Leverancier op 
te schorten, ingeval 
(i) (voorlopige) sursÃ©anc van betaling ten aanzien van de Leverancier wordt 
verleend; 
(ii) een regeling met de schuldeisers van de Leverancier wordt getroffen; 
(iii) het faillissement van de Leverancier wordt aangevraagd; 
(iv) de Leverancier failliet wordt verklaard; 
(v) een besluit tot ontbinding van de Leverancier is genomen; 
(vi) de Leverancier zijn onderneming staakt; 
(vii) derden, niet zijnde groep- of dochtermaatschappijen (als bedoeld in res- 
pectievelijk artikel 2:24b BW en artikel 2:24a BW), direct of indirect, zeggen- 
schap verkrijgen over de activiteiten van de Leverancier, waarbij voor het 
begrip zeggenschap voor de toepassing van deze bepaling de betekenis wordt 
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toegekend in de definitie van "fusie" in de SER Fusiegedragsregels 2000, 
zulks ongeacht of deze gedragsregels op deze verkrijging van toepassing zijn; 
(viii) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Leverancier beslag 
wordt gelegd; 
(ix) door de Leverancier of Ã©Ã of meer van zijn leidinggevenden, vertegen- 
woordigers, ondergeschikten edof niet-ondergeschikten enig voordeel in wel- 
ke vorm dan ook is toegezegd, aangeboden of verschaft aan bestuurders, ver- 
tegenwoordigers, ondergeschikten enÃo niet-ondergeschikten van de Gemeen- 
te Amsterdam; !of 
(x) de Leverancier erdof Ã©Ã of meer van zijn leidinggevenden, vertegenwoor- 
digers, ondergeschikten enlof niet-ondergeschikten het bepaalde in Artikel 6.3 
niet is nagekomen. 
3. Indien er naar het oordeel van de Gemeente Amsterdam gegronde reden 
bestaat om te vrezen dat de Leverancier zijn verplichtingen jegens de Ge- 
meente Amsterdam niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is de Leveran- 
cier verplicht om, op eerste verzoek van de Gemeente Amsterdam, terstond 
genoegzame en in de door de Gemeente Amsterdam gewenste vorm, zeker- 
heid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen. 
4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van de Gemeente Amster- 
dam als gevolg van de niet-nakoming door de Leverancier komen ten laste van 
de Leverancier. 
5. Indien en voor zover de verplichting(en) van de Leverancier uit hoofde van 
de Overeenkomst bestaat uit het leveren van Informatiedragers, zal de Leve- 
rancier direct na ontbinding of opzegging van de Overeenkomst door de Ge- 
meente Amsterdam alle tot dan toe in het kader van de Overeenkomst tot 
stand gekomen (concept) Informatiedragers aan de Gemeente Amsterdam in 
eigendom overdragen. 

Artikel 17 Overmacht 
l .  In geval van overmacht kan de Leverancier de nakoming van zijn verplich- 
tingen uit hoofde van de Overeenkomst opschorten voor de duur van maxi- 
maal 6 weken, onder de voorwaarde dat de Leverancier de Gemeente Amster- 
dam hiervan binnen Ã©Ã (l) week nadat de omstandigheid die overmacht ople- 
vert zich heeft voorgedaan in kennis stelt en onder vermelding van de oorzaak 
van de overmacht. Indien de Leverancier na afloop van deze 6 weken in ver- 
band met overmacht niet in staat is om zijn verplichtingen jegens de Gemeente 
Amsterdam na te komen, is de Gemeente Amsterdam bevoegd de Overeen- 
komst te ontbinden of op te zeggen, zonder tot schadevergoeding gehouden te 
zijn. 
2. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan - en de hierna volgende 
omstandigheden zijn derhalve voor rekening en risico van de Leverancier -: 
onvoldoende beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel, ziekte 
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van personeel, staking, werkliedenuitsluiting, grondstoffentekort, transport- 
problemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storin- 
gen in de productie van de Leverancier, enig tekortschieten van door de Leve- 
rancier ingeschakelde derden, liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de 
zijde van de Leverancier edof  de door hem ingeschakelde derden of een drei- 
gende vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst als bedoeld in Artikel 
18. 
3. De partij die een beroep doet op overmacht, verplicht zich om - voorzover 
dit redelijkerwijs van haar verlangd kan worden - iedere oorzaak van over- 
macht zo snel mogelijk op te heffen dan wel te doen opheffen. 
4. Indien de Leverancier door overmacht definitief in de onmogelijkheid ver- 
keert haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, is de Gemeen- 
te Amsterdam gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk schriftelijk geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

Artikel 18 Dreigende vertraging 
l .  Zodra er vertraging dreigt te ontstaan in de nakoming van zijn verplichtin- 
gen onder de Overeenkomst (anders dan een vertraging in de levering als be- 
doeld in Artikel l 1.3), zal de Leverancier de Gemeente Amsterdam direct 
schriftelijk daarover informeren, onder vermelding van de oorzaak en moge- 
lijke gevolgen van de vertraging alsmede de termijn, waarop de Leverancier 
denkt wÃ© aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te kunnen 
voldoen. Tevens stelt de Leverancier redelijke maatregelen voor om een der- 
gelijke vertraging te verhelpen en in de toekomst te voorkomen. 
2. Binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de in Artikel 18 lid l lid be- 
doelde melding, zal de Gemeente Amsterdam de Leverancier schriftelijk in- 
formeren of zij al dan niet instemt met de door de Leverancier voorgestelde 
maatregelen, de mogelijke gevolgen alsmede de genoemde termijn voor na- 
koming. Instemming houdt niet in dat de Gemeente Amsterdam de oorzaak 
van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen 
die de Gemeente Amsterdam op grond van de Overeenkomst toekomen, on- 
verlet. Indien de Gemeente Amsterdam geen instemming verleent, is zij ge- 
rechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige vorm van schadever- 
goeding gehouden te zijn. 

Artikel 19 Onderbreking Overeenkomst 
l .  De Gemeente Amsterdam is gerechtigd de Leverancier te gelasten de uit- 
voering van de Overeenkomst te onderbreken. De Gemeente Amsterdam is 
verplicht de Leverancier dit schriftelijk kenbaar te maken onder mededeling 
van de (verwachte) duur van de onderbreking alsmede de ingangsdatum daar- 
van. 
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2. De Leverancier dient alle tot aan het moment van de onderbreking in het 
kader van de Overeenkomst tot stand gekomen (concept)Informatiedragers 
aan de Gemeente Amsterdam in eigendom over te dragen. 
3. De Leverancier is gehouden de door de Gemeente Amsterdam aan de Leve- 
rancier in bruikleen gegeven zaken als bedoeld in Artikel l0  lid 2 op eerste 
verzoek van de Gemeente Amsterdam te retourneren in de staat, waarin deze 
zaken aan Leverancier ter hand zijn gesteld. 
4. Indien de Overeenkomst na onderbreking wordt voortgezet, zullen - indien 
van toepassing;- de extra werkzaamheden die uit het opstarten van de Dien- 
sten voor de Leverancier voortvloeien door de Gemeente Amsterdam worden 
vergoed op basis van bestede tijd en, indien zulks is overeengekomen, eventu- 
ele gemaakte meerkosten. Partijen zullen overleggen of de bepalingen van de 
Overeenkomst aan een mogelijke veranderde situatie moeten worden aange- 
past. 
5. Indien een onderbreking als bedoeld in dit Artikel langer dan Ã©Ã (l)  jaar 
duurt, zijn partijen verplicht met elkaar in overleg te treden om te heronder- 
handelen over de voorwaarden waaronder de Overeenkomst zal worden voort- 
gezet. 
Artikel 20 Verzekering 
De Leverancier zal marktconforme en adequate product- en beroeps- of be- 
drijfsaansprakelijkheidsverzekeringen afsluiten bij gerenommeerde verzeke- 
ringsmaatschappijen en verzekerd blijven ten behoeve van de nakoming van 
zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en de Gemeente Amsterdam op 
haar eerste verzoek een kopie van de desbetreffende polissen en bijbehorende 
polisvoorwaarden verstrekken. 

Artikel 21 Intellectuele eigendomsrechten 
l .  De IE-rechten berusten bij de Gemeente Amsterdam. De Leverancier 
draagt, voor zover nodig, deze IE-rechten over aan de Gemeente Amsterdam. 
De Leverancier zal, op eerste verzoek, steeds meewerken aan een nadere ef- 
fectuering van de genoemde overdracht. 
2. De Leverancier erkent dat door de in het eerste lid genoemde overdracht, de 
Gemeente Amsterdam uitsluitend en volledig rechthebbende is geworden c.q. 
zal worden op de onbezwaarde IE-rechten. Voor zover (enig deel van) de IE- 
rechten niet zouden kunnen worden overgedragen, doet de Leverancier hierbij 
afstand van het recht deze in te roepen jegens de Gemeente Amsterdam. De 
Leverancier is niet gerechtigd om zelfstandig gebruik te maken van de IE- 
rechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente Am- 
sterdam. 
3. De Leverancier is niet gerechtigd waar dan ook ter wereld ten aanzien van 
de Producten enlof Diensten bescherming onder enige (intellectuele eigen- 
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doms)wet aan te vragen of te verkrijgen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Gemeente Amsterdam. 
4. De Leverancier verklaart en staat er jegens de Gemeente Amsterdam voor 
in dat de uitvoering van de Overeenkomst en het redelijkerwijs te verwachten 
gebruik van de Producten enlof Diensten door de Gemeente Amsterdam geen 
inbreuk (zullen) maken op de (intellectuele eigendomsrechten en daaraan 
verbonden of gerelateerde rechten zoals persoonlijkheidsrechten van derden of 
anderszins onrechtmatig zijn jegens derden. Dit houdt mede in dat derde(n), 
die de Leverancier inschakelt bij de totstandbrenging van de Overeenkomst, 
terzake geen aanspraak kunnen maken op enige rechten edof  financiÃ«l ver- 
goedingen. De Leverancier vrijwaart de Gemeente Amsterdam terzake voor 
alle schade (inclusief alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten), die 
voor de Gemeente Amsterdam dientengevolge op enig moment mocht ont- 
staan. 
5. Naast de overeengekomen prijs komt de Leverancier niet in aanmerking 
voor enige andere betaling (hoe ook genaamd), ook niet ingeval van herdruk- 
ken of actualisatie of hergebruik van (enigerlei elementen van) de Producten 
edof  Diensten. 
6. De Gemeente Amsterdam is gerechtigd de wijzigingen c.q. aanvullingen in 
de Producten edof  de Diensten aan te (laten) brengen die zij nuttig edof  wen- 
selijk acht. Zij behoeft daartoe niet de toestemming van de Leverancier en de 
Leverancier doet hierbij afstand van zijn recht een beroep te doen op zijn 
eventuele (intellectuele eigendomsrechten terzake en daaraan verbonden of 
gerelateerde rechten zoals persoonlijkheidsrechten. De Leverancier zal desge- 
vraagd adviseren bij het aanbrengen van die wijzigingen c.q. aanvullingen in 
de Producten edof  de Diensten. De Gemeente Amsterdam is echter nimmer 
gehouden het advies van de Leverancier op te volgen. 
7. De Leverancier staat er voor in dat het gebruik van de door hem geleverde 
Diensten enlof Producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigen- 
domsrecht van derden. De Leverancier vrijwaart de Gemeente Amsterdam 
voor alle vorderingen die terzake van een dergelijke inbreuk worden ingesteld. 

Artikel 22 Overdracht rechten en plichten 
l .  Partijen zijn niet gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten 
en plichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere par- 
tij aan een derde over te dragen, te vervreemden of te bezwaren, zulks met 
uitzondering van het recht op honorarium. 
2. De toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. Partijen 
kunnen aan deze toestemming voorwaarden verbinden. 

Artikel 23 Geheimhouding 
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l .  De Leverancier verbindt zich dat hij niet gedurende deze Overeenkomst of 
op enig moment na afloop van deze Overeenkomst zal bekendmaken of zal 
gebruiken voor enig doeleinde dat nadelig of mogelijk nadelig is voor de Ge- 
meente Amsterdam, enige vertrouwelijke informatie met betrekking tot deze 
Overeenkomst of een daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende 
overeenkomst, of met betrekking tot de onderneming en activiteiten van de 
Gemeente Amsterdam of op andere wijze aan hem bekend gemaakt geworden 
gegevens en kennis en zal deze slechts gebruiken ter uitvoering van de hem 
verstrekte opdracht, behoudens: 
(i) voorzover vereist door toepasselijk recht of door enige autoriteit, maar in 
dat geval slechts na raadpleging van de Gemeente Amsterdam met betrekking 
tot het tijdstip en de inhoud van de bekendmaking; 
(ii) aan haar professionele adviseurs onder oplegging van geheimhouding en 
slechts voorzover noodzakelijk voor enig wettig doel; 
(iii) voorzover zodanige informatie op of na de datum van ondertekening van 
de Overeenkomst openbaar is geworden anders dan door openbaarmaking die 
onrechtmatig is en waarvan de Leverancier op het moment van openbaarma- 
king wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat deze onrechtmatig was. 
2. De Leverancier zal de geheimhoudingsverplichting van Artikel 23.1 tevens 
opleggen aan al zijn ondergeschikten en door hem ingeschakelde niet- 
ondergeschikten, die daarvan kennis verkrijgen en staat ervoor in dat deze die 
verplichtingen nakomen. 

Artikel 24 Boete 
l .  Ingeval de Leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de Artikelen 6.3, 
6.4, of 23 van deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, zal deze onmiddel- 
lijk, zonder dat enige verdere actie of formaliteit is vereist, aansprakelijk wor- 
den jegens de Gemeente Amsterdam voor een onmiddellijk opeisbare en ver- 
schuldigde boete ten bedrage van EUR 25.000(vijfentwintig duizend Eu- 
ro)voor iedere dergelijke inbreuk , zonder dat de Gemeente Amsterdam enig 
verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de Ge- 
meente Amsterdam om aanvullende schadevergoeding te vorderen als daar- 
voor gronden zijn, behoudens rechterlijke matiging. 

Artikel 25 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
l .  Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Gemeente Amsterdam en de Leveran- 
cier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de 
bepalingen van het Weens Koopverdrag. 
2. Alle geschillen tussen de Gemeente Amsterdam en de Leverancier die naar 
aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten 
tussen partijen mochten ontstaan, alsmede geschillen die met betrekking tot 
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deze Algemene Voorwaarden mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden 
beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Artikel 26 Slotbepaling 
l .  De Leverancier is op de hoogte van het feit dat de Gemeente Amsterdam 
ook als overheid optreedt en aanvaardt de mogelijke gevolgen van de uitoefe- 
ning van de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden door de Gemeente Am- 
sterdam in voornoemde hoedanigheid voor de uitvoering van de Overeen- 
komst. 
2. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onrede- 
lijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden 
geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en 
strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop 
wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid van een bepaling leidt niet 
tot nietigheid van de gehele overeenkomst enfof de Algemene Voorwaarden. 
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koop- 
handel voor Amsterdam onder nummer [ ____] en onder de naam "Alge- 
mene Inkoopvoorwaarden van de Gemeente Amsterdam d.d. f ] .  



Bijlagen bij de Overeenkomst tussen de Gemeente Amsterdam en Sdu Uitgevers b.v. voor de 
terbeschikkingstelling van Stemsystemen en voor de verlening van daarmee samenhangende 

diensten 

Betreft: 

l. Non-faillissementsverklaring Sdu n.v. 
2. Non-faillissementsverklaring Sdu Uitgevers b.v. 
3. Verklaring Belastingdienst betalingsgedrag loonbelastinglpremie volksverzekering Sdu 

Uitgevers b.v. 
4. Verklaring W betalingsgedrag werknemersverzekeringen Sdu n.v. 
5. Verklaring UWV betalingsgedrag werknemersverzekeringen Sdu Uitgevers b.v. 
6. Concerngarantie Sdu n.v. 

aÃ̂ sÃ 7. Verklaring regelmatigheid Sdu Uitgevers b.v. 



RECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE 

NON-FAILLISSEMENTSVERKLARING CONFORM ARTIKEL 29 ONDER A EN B 
VAN DE RICHTLIJN 92150lEEG (Richtlijn Diensten) EN ARTIKEL 20 ONDER A EN 
B VAN DE RICHTLIJN 93/36/EEG (Richtlijn Leveringen) 

De griffier van de rechtbank te 's-Gravenhage verklaart heden, 10 augustus 2005, dat 

De besloten vennootschap SDU N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Prinses Beatrixlaan 
1 16,2595 AL 's-Gravenhage, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Haaglanden 
onder nummer 27124000; 

in de loop van de laatste vijf jaren: 

a. niet in staat van faillissement, vereffening, surseance van betaling of akkoord heeft 
verkeerd; 

&_a 

b. het faillissement niet is aangevraagd en dat ook tegen haar geen procedure van 
vereffening of surseance van betaling of akkoord aanhangig is gemaakt. 

De griffier, 

E. Opentij 
'l,' 



RECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE 

NON-FAILLISSEMENTSVERKLARING CONFORM ARTIKEL 29 ONDER A EN B 
VAN DE RICHTLIJN 92/50/EEG (Richtlijn Diensten) EN ARTIKEL 20 ONDER A EN 
B VAN DE RICHTLIJN 93/36/EEG (Richtlijn Leveringen) 

De griffier van de rechtbank te 's-Gravenhage verklaart heden, 22 augustus 2005, dat 

De besloten vennootschap SDU UITGEVERS B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Prinses 
Beatrixlaan 1 16,2595 AL 's-Gravenhage, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor 
Haaglanden onder nummer 271 24000; 

in de loop van de laatste vijf jaren: 

a. niet in staat van faillissement, vereffening, surseance van betaling of akkoord heeft 
verkeerd; 

feas 

b. het faillissement niet is aangevraagd en dat ook tegen haar geen procedure van 
vereffening of surseance van betaling of akkoord aanhangig is gemaakt. 

De griffier, 

E. Opentij 



> Postbus 30206 

Sdu Uitgevers BV 

Postbus 20025 

2500 EA Den Haag 

2500 GE Den Haag 

Haaglandenlkantoor Den Haag 

Stationsplein 75 

'S-GRAVENHAGE 

Telefoon (0800) 05 43 

Telefax (070) 330 40 94 

Unit Dienstverlening 

Doorkiesnummer 070 330 40 54 

Uw kenmerk 

l Kenmerk 
05132 1 1 

1 Verklaring betalingsgedrag loonbelastinglpremie volksverzekering 

&..d 

Geachte heerlmevrouw, 

Op uw verzoek van 10 augustus 2005 verklaar ik hierbij dat Sdu Uitgevers BV 
fiscaal nummer 8092.45.322,alle verschuldigde loonbelastinglpremie volksverzekeringen heeft 

betaald. 

Bij deze verklaring zijn de volgende punten van belang: 
Deze verklaring heeft alleen betrekking op gegevens die op 18 augustus 2005 bij de 
BelastingdienstIHaaglanden Den Haag bekend waren. 
De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het 
gebruik van deze verklaring. 
De  aannemer die, op grond van artikel 35 van de Invorderingswet 1990, aansprakelijk is voor 

de betaling van de loonbelastinglpremie volksverzekering van Sdu Uitgevers BV 

wordt door deze verklaring niet vrijgesteld van zijn aansprakelijkheid. 

Hoogachtend, 
Belastingdienst/Ha~glandenlkantoor Den Haag Stationsplein 75 'S-GRAVENHAGE 
de ontvanger . / 1, 

\ 

In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden 
Bezoekadres 

Stationsplein 75 

Den Haag 



Datum 
10 augustus 2005 
Va n 
Y. Cetinkaya 
T 020-6873204, F 020-6875599 

Postadres 
Postbus 8300, 1005 CA Amsterdam 

Sdu nv 
T.a.v. R. Eggink (kamer C9.051) 
POSTBUS 20025 
2500 EA S GRAVENHAGE 

Ons kenmerk 
Inc-ABB 025-124.476.15-01-01 
U w  kenmerk 

Onderwerp 

VERKLARING 

Geachte heer/mevrouw, 

Op uw verzoek verklaren wij, dat de to t  heden ten laste van u vastgestelde en 
opeisbaar gestelde premies werknemersverzekeringen tot  en met 2005 zijn voldaan. 

Gezien de aan de voorschotheffing ten grondslag liggende loonraming geldt voor de 
voorschotnota voor het lopende jaar, dat de werkelijk verschuldigde premie kan 
afwijken van de thans vastgestelde voorschotpremie. 

Deze verklaring strekt uitsluitend tot  bewijs van hetgeen daarin is vermeld. 
Aan de  inhoud ervan kan geen vrijwaring worden ontleend ten aanzien van de 
aansprakelijkheid op grond van artikel 16 van de CoÃ¶rdinatiewe Sociale Verzekering. 

Degene die zich van deze verklaring bedient, of zich deze laat overleggen is ermee 
bekend dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig nadeel van welke 
aard dan ook dat eventueel voortvloeit ui t  het gebruik van deze verklaring. 

Hoogachtend, 
Uitvoeringsinstituut 

,M /--- 
..d- 

----- 
rschotnota 2005 ? 59.391,60 

? 43.882,56 

Bezoekadres 
Staalmeesterslaan 410 
1057 PH Amsterdam 
www.uwv.nl 



Postadres 
Postbus 8300, 1005 CA Amsterdam 

Sdu Uitgevers bv 
T.a.v. R. Eggink (kamer C9.051) 
POSTBUS 20025 
2500 EA S GRAVENHAGE 

Datum 
10 augustus 2005 
Van 
Y. Cetinkaya 
T 020-6873204, F 020-6875599 

Ons kenmerk 

Inc-AB6 025-156.268.63-01-01 
Uw kenmerk 

Onderwerp 

VERKLARING 
Li 

Geachte heer/mevrouw, 

Op uw verzoek verklaren wij, dat de tot  heden ten laste van u vastgestelde en 
opeisbaar gestelde premies werknemersverzekeringen tot en met 2005 zijn voldaan. 

Gezien de aan de voorschotheffing ten grondslag liggende loonraming geldt voor de 
voorschotnota voor het lopende jaar, dat de werkelijk verschuldigde premie kan 
afwijken van de thans vastgestelde voorschotpremie. 

Deze verklaring strekt uitsluitend tot bewijs van hetgeen daarin is vermeld. 
Aan de inhoud ervan kan geen vrijwaring worden ontleend ten aanzien van de 
aansprakelijkheid op grond van artikel 16 van de CoÃ¶rdinatiewe Sociale Verzekering. 

Degene die zich van deze verklaring bedient, of zich deze laat overleggen is ermee 
bekend dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig nadeel van welke 
aard dan ook dat eventueel voortvloeit uit het gebruik van deze verklaring. 

Hoogachtend, 

Voorschotnota 2005 ? 2.396.599,56 
Af: vervallen en betaald ? 1.597.733,04 

Bezoekadres 
Staalmeesterslaan 410 
1057 PH Amsterdam 
www.uwv.nl 
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BIJLAGE - CONCERNGARANTIE 

Sdu n.v., gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 116, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door Mr. drs. L. Jongsma, voorzitter Raad van Bestuur Sdu 
n.v., hierna ook te noemen "Sdu" verklaart hierdoor als volgt: 

Sdu is bekend met het feit dat Sdu Uitgevers b.v. ("Leverancier") de opdracht 
heeft verkregen"van de Gemeente Amsterdam ("Opdrachtgever") inzake het 
project 'Stemsystemen' en partijen ter zake een overeenkomst (de 
"Overeenkomst") hebben gesloten. 

Sdu is bekend met het feit dat Opdrachtgever zekerheid wenst voor de 
succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. 

Sdu garandeert Opdrachtgever hierdoor dan ook onvoorwaardelijk en 
onherroepelijk dat zij instaat voor de verplichtingen van Leverancier uit 
hoofde van de Overeenkomst en deze dan ook, indien Opdrachtgever daarom 
verzoekt, over zal nemen, indien en voor zover Leverancier op enig moment 
gedurende het onderhavige project om welke reden dan ook niet in staat blijkt 
deze verplichtingen na te komen. Sdu zal dan, onverminderd de overige 
rechten van Opdrachtgever, ook mensen en middelen ter beschikking stellen 
om deze verplichtingen alsnog conform hetgeen overeengekomen is, na te 
komen. Sdu neemt uiteraard niet meer verplichtingen op zich dan Leverancier 
zou hebben gehad. 

Getekend te Den Haag op 19 augustus 2005. 

......................................................... 
Mr. drs. L. Jongsma 
Sdu n.v. 
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BIJLAGE - VERKLARING REGELMATIGHEID 

Ondergetekende, vertegenwoordiger van Sdu Uitgevers b.v., verklaart 
hierdoor dat deze vennootschap alle in het kader van de Aanbesteding 
Stemsystemen 2005 aan de Gemeente Amsterdam verstrekte gegevens naar 
waarheid zijn opgegeven, en dat alle formaliteiten in het kader van deze 
aanbesteding door haar regelmatig zijn vervuld. 

Getekend te Den Haag o 

...................... 


