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Betreft: Vrijgave broncodes

Geachte heer Holts189

Middels een schnlven van de heer Held" van 18 oktober jl, werd ons de vraag gesteld om de broncodes van

de stemmachine zo spoedig mogelijk beschikl);:li:'Jrte stellen aan de Kiesraad.

Deze broncodes zijn zoals u wellicht weet het resultaat van onwangr~!ke ünt\<vikkéllngsH1spanningen over

vele jaren. en als zodanig ons intellectueel eigendom U zult begnjpen dat WIJin het belang van ons bedrijf

en onze stakenciders uiterst zorgvuldig omgaan met ons Intellectueel eigendom. Nalatigheid op dat gebied

kan zelfs strafbaar zijn.

Het kan echter zijn dat er een groter beiang IS dat dit bedriffsbelang overstijgt, maar dan zouden wij graag

Willen welen wat dit grotere belang is.

Indien de afgifte van de broncodes noodzakelijk IS dan zuilen er duideiljke afspraken moeten worden

gemaakt over de voorwaareen waaronder de broncodes ter beschikking worden gesteld.

Tevens krijgen wij mede door deze vraag de indruf~ (jat de discussie over het elektronisch stemmen

langzaam maar zeker afglijdt naar een puur tech'1isch vraagstuk ter,vi)1het gaat om net vertrouwen in

elektronischeverkiezingen

Wij hechten eraan te benadrukken dat nog steeds door niemand is aangetoond dat de stemmachine niet

goed of onbetrouwbaar zou werken .. !ntegendeef. aileen door "Üllnine!e' handelingen met een onwangnjke

voorbereidingsinspanning kan de machine gemanipuleerd worden

Ook het elektronisch aflUisteren valt ons inziens in een dergelijke categorie Het bliJkt dat de d.verse

bijzondere tekens een onderscheidend ·'to(Jn~e" geven Dit k:~n opgevangen worden met scan apparatuur

eniof radiogolf ontvangers. Dit wordt als een zwaarweçenc probleem g<::!brachtmaar bij 'papieren·'

verkiezingen is meelezen met een minuscuui cameraatje ook mogeliJK.echter niet toegestaan en zens

strafbaar

Verder bereikt ons ook de \(raag om een audit te .aten uitvoeren door de I\IVD

~:;. .-",' :



Ä0figwien wij tot op heden ~ie-en enKelinfcvmatiehebben kunn0n verkrijgen over de achtergnmden en

inhoudvan OOndergelijkofiluditwillen wij ook hierover gfBSgV0m,'JfdukJeiUKOafspmk0n maken.

V'iij,villenvar. onze :ájder\oQmaalsbe'ladrukke'1cmtwij 13110$in het werk ;tullen steHenom mee te werk,en

aan een zorgvuldig,:)en adequate behanct8linqvan :Miev(Jork0fl10'ldrlvragen en opmerkingwt

Dat hebben WIJin hal verleden gedaan, dat doen \i\~j nu, sn dal.zul:anWiJin de t00komstook blijvendoerL

\lVi!vAllenechter van u vn'lgend820lfU8zorgvuldighehi ook 'im1 wwkant in och, le nefD0nzodat \\~j

gezsnletliijhop (,)€l1leffectieve\'t'jze samemver~,en Cland.stgeneWá8f Î'l""tuiteindGiijkOmgaat:

het V6!tmuwen in ekktror,isch stemmen,
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