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Groenlo, 12oktober2006.

Betreft:Vertrouwenin verkiezingssystemenin Nederland.

Geachteheer Holtslag,

In het overtegvan vrijdag 5 oktoberjl. heeft u de vraaggesteldof Nedapde firmwarevan alle
Nedapstemmachinesna de TweedeKamerverkiezingen,dochvoor de definitievevaststelling
van de verkiezingsuitslagop authenticiteitkan controleren.Bovendienheeft u mij verzocht u te
infonnerenover de voortgangvan de dooru opgedragenen door Nedapuit te voeren extra
voorzorgsmaatregelen.Tevensverzochtu verslag te doenover de bij de gemeenten
aangetroffenstatus metbetrekkingtot de conditievan opslagen beheervan de stemmachines.

1. Verificatiena de verkiezingen.
Ik kan u meldendat met de beschikbaregekwaliflC99rdeNedapservicemedewerkershet binnen
de gestelde periodefysiek niet mogelijkis alle ruim~temmachines verspreidtover.
gem~enten te verifiêren. Ik_kanu teroverweging2 variantenvoorleggendie wel uitvoerbaarzijn:

" VerifICatiedoor Nedapvan een nadervast te stellensteekproefgrootte;
.. Verificatievan alle"sets PROMS' op de 19hoofdstembureaus,waarbijde overheid

de veranlwoordingheeft voor het transportvan de stemmachinesvan de gemeenten
naar het hoofdstembureau(en retour).

2. Voortgangextra voorzorgsmaatregelen
Oeplanningis erop gerichtdat alle gemeentenvoor 1novemberwordenbezocht.In de week die
hieropvolgt zullende huur-en verkiezingswachtstemmachinesvoorzienwordenvan de extra
voorzorgsmaatregelen.Tot begindeze weekzijn er. gemeentenreedsbezocht(ca ...
stemmachines).MomenteelwordenJtteams ingezet,en vanaf maandag16oktober eams.
Afhankelijkvan de voortgangwordt rekeninggehoudenmet inzetvan meer (tot maximaal.)
teams.
TNO heeft maandageen lijst geselecteerdmet stemmachinesdie onderworpenwordenaan een
herkeuring,i.V.m.de wijzigingvan de eenmaligprogrammeerbarecomponent.Oegeselecteerde
stemmachinesdie bij de gemeentenstaanzijn inmiddelsopgehaalden voorzienvan de extra
maatregelen,en aan TNO overhandigd.DaarnaastheeftTNO gegevensen samplesvan de
verzegelingaangevraagden ontvangen.

3. Status opslagstemmachinesbij gemeenten
Dinsdagzijn alle service medewerkersgeTnformeerdover hetaanvullendeverzoekom de
bevindingenomtrent het beheeren opslagvan de stemmachinesin de diversegemeentenin
kaart te brengen.De servicemedewerkerszijn verzochtop de volgendepuntente letten:

" Is de opslag intern of extem

I Eenmaligprogrammeerbarecomponentdie de firmwarebevat.
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.. Zijn de stemmachinesin een beveiligde/afgeslotenruimte opgeslagen
,. Overigeopvallendezaken die typerendzijn voorde zorgvuldigheiddie rond de

opslagen beheervan de stemmachinesis opgevallen
Vanaf maandag16 oktober kunnenwij hieroververslagdoen.

Inmiddelsis eenvan de stemmachinesdiedoor de stichtingis gebruiktbij een gemeente
aangetroffen.Decoördinatierondde verdereafhandelinghiervanIs door uw directieCl)N ter
handgenomen
Nedapheefteenverzamelingvan telefoonnotities (5 A4) van gemeentendia zijn benaderdvoor
het ter beschikkingstellen van stemmachinesaan de KLPDoverhandigd.De bewustegemeente
waar de stemmachineis aangetroffenzat hier niet tussen.Dit brengtons tot da conclusiedat het
zeer wal mogelijkis dat veel meergemeentenbenaderdzijn en eventueelhebbenmeegewerkt,
terwijldie zich niet hebben gemeld.Nedapis derhalvetot het nadereinzichtgekomendat er
mogelijkmeerstemmachinesbuitende controlevan de gemeentenzijn of zijn geweest.Het ligt
niet binnende scope van de huidigeopdrachtom dezestemmachineste traceren.Het in het
stemverkeernemenvan dezestemmachinesis onwettig en kanzeer serieuzeconsequenties
hebbenvoor het integereverloopvan de verkiezingen.

In uw brief aande gemeentebesturenvan 6 oktoberheeftu gewezenop de beveiligingrond de
stemmachines.Wij adviserenu met klemde gemeentebesturenaanvullendnate latengaan en
te latenverklarenof na de laatstegemeenteraadverkiezingenstemmachinesbuitenhet beheer
en toezichtzijn (geweest)van de gemeente.

Gaarnevernemenwe van u of u dit advieszal opvolgen.

. ippers
MarktgroepleiderNedap ElectionSystems
N.V. NedertandscheApparatenfabriek'Nedap'

Kopie:
mevrouwM. Gonzales(ministerieBZK)
mevrouwJ.G. Schipper-Spanninga(Kiesraad)
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