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Lijst van vragen
De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen
voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 25 augustus 2017 inzake de Uitkomsten marktuitvraag stemprinter en stemmenteller (33 829, nr. 18).
De fungerend voorzitter van de commissie,
Pia Dijkstra
De waarnemend griffier van de commissie,
Hendrickx
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Welke inspanningen heeft Atos gedaan om de respons op de
marktuitvraag, toen die beperkt bleek te blijven, te verhogen?
Waarom hebben twee marktpartijen alleen een alternatief voor de
stemprinter en de stemmenteller gesuggereerd en geen gebruik
gemaakt van het beantwoordingdocument, noch gerefereerd aan
de specificaties voor de stemprinter en stemmenteller?
Wat zijn de consequenties als de specificaties die betrekking
hebben op de openbaarheid van de broncode niet door de
marktpartijen gerealiseerd kunnen worden?
Hoe hoog worden de kosten van de overheid voor de aanbesteding, de begeleiding en aansturing van de ontwikkeling van de
stemprinter en stemmenteller, de acceptatietesten, de opbouw van
deskundigheid, de controleren dat gemeenten hetgeen is
voorgeschreven ook daadwerkelijk uitvoeren, evaluaties etc.
geraamd?
Wat zijn de kosten van het houden van drie opeenvolgende
experimenten waarbij eerst klein (in 5 gemeenten) wordt geëxperimenteerd oplopend tot het derde experiment in bijna de helft van
de gemeenten?
Hoe hoog worden de kosten geraamd die de overheid per
verkiezing zal moeten maken voor opslag van de apparaten,
transport van de apparaten, voor testen, voor trainingen van
stembureauleden, voor het uitvoeren van controles door de
gemeenten, voor evaluaties, etc.?
Waarom kan Atos de betrouwbaarheid van de doorlooptijden niet
verifiëren? Op grond waarvan houdt Atos er rekening mee dat de
echte doorlooptijden langer kunnen zijn?
Wanneer zouden de apparaten voor het experimenteren met
elektronisch stemmen en tellen gereed kunnen zijn, ervan
uitgaande dat de vereiste wetgeving daarvoor gereed is?
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