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Onderwerp

onderzoek AIVO

In vervolg op de mail die u vrijdag 13 oktober 2006 reeds heeft ontvangen

bevestig ik hierbij dat de AIVD maandag 16 oktober 2006 wil starten met het
onderzoek naar het mogelijk "afluisteren" van de stemmachines. De AIVD is

gevraagd om het onderzoek op donderdag 26 oktober 2006 af te ronden zodat de
minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties tijdig de Tweede
Kamer kan informeren over de uitkomsten. Ten behoeve van het onderzoek van
de AIVD verzoek ik u het volgende te leveren:

" 5 stemmachines van elk type dat gebruikt gaat worden bij de verkiezing van
22 november 2006, inclusief de randapparatuur en toebehoren;

e alle documentatie (gebruikersdocumentatie, onderhoudsdocumentatie en

technische documentatie inclusief ontwerp en datasheets);
" software die op de machines draait als souree code;

e testverslagen;
,. configuratiebestanden voor de verkiezingen van 22 november 2006 van de

verkiezingen voor de gemeenteraden;
e contactgegevens de persoon of personen waarmee de AIVD contact kan

opnemen ten behoeve van het beantwoorden van technische vragen.

Meer concrete afspraken over het aanleveren van de stemmachines en de

overige informatie kunt u maken met de heer·. .: i 1 1 (tel070~
... U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met dhr C.G.M. Reiniers (070

8887566 of 06 ••• ) of de projectleider van het project Stemmachines mw

M. Gonzalez (070361 3121 of 06 lu '?JI).

Mocht u afspraken willen maken over het gebruik van de stemmachines en de

door geleverde informatie dan verzoek ik u dat zo spoedig mogelijk doch uiterlijk

18 oktober 2006 schriftelijk aan mij te berichten.
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2513 AC Den Haag
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2501 HL Den Haag
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Bij deze brief treft u een bijlage aan waarin is weergeven wat er vrijdag 13

oktober 2006 is afgesproken in het gesprek dat u heeft gevoerd met mw M.
Gonzalez.

DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN

KONINKRIJK8RELA TI ES,

Voor deze,

DE DIRECTEUR CONSTITUTIONELE ZAKEN EN WETGEVING,

H. Heida
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13-10-2006
Actiepunten overleg BZK (Maria Gonzalez, Lucas Korsten) en Sdu Uitgevers (Huib Cuperus)

Sdu levert aan BZK:
.. Precieze informatie over de wijze van verzegeling van de Sdu stemmachine;
" Precieze tijdspanne van verzegeling van stemmachines;
" De (aangepaste) instructie voor het stembureau;
e Uitsluitsel over wie intellectueel eigendom heeft van de zogenaamde "controlestick";
" Overzicht van aantal demo-machines en locaties ervan;
" Informatie over wijze waarop Sdu garandeert dat demo-machines nooit in reguliere

verkiezingen worden gebruikt.

BZK levert aan Sdu:
e Naam van contactpersoon van de AIVD;
e Reactie op vraag van SDU of BZK bereid is financieel bij te dragen indien extra - en naar de

mening van SOU onnodige - beveiligingsmaatregelen opgelegd worden; de kosten van thans
voorziene maatregel (verzegeling) draagt Sdu.

" Versleutelingsvoorziening voor beveiligd email verkeer tussen Sdu en BZK;
{l Afschrift recente kamervragen en antwoorden;
{l Afschrift toezeggingen gedaan in het AO van 12-10-2006;
e Kort gespreksverslag.




