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kopie van de brief met bijlagen van vandaag aan de griffier van de rechtbank Alkmaar.

Toegezonden door

A.J. Boorsma

Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met de naamloze vennootschap Pels Rijeken &. DrOi)9leever
Fortuijn N.V., 9evestlgd te Den Haag en Ingeschreven in het Hemdelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst :l:ijn de algem@ne voorw~a.rden

van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 110/2005. Daarin Is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De
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Met verwijzing naar het telefoongesprek dat ik afgelopen vrijdag met de griffier

voerde, stuur ik u hierbij een afschrift van alle besluiten houdende goedkeuring van de

stemmachines van Nedap. Verder bericht ik u dat de Staatssecretaris niet de beschik

king heeft over een afschrift van het rapport "Keuring van de Nedap stemmachines

met nieuwe PROMs en verzegeling", dat ten grondslag ligt aan de verklaring van

Brightsight inzake de keuring van de stemmachines E53A, E53B, E5D1NL, E5Nl van 8

november 2006. De achtergrond hiervan is dat Nedap op grond van artikel 5 van de

Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997 alleen verplicht is om bij de

aanvraag voor de goedkeuring van een stemmachine voor gebruik bij de verkiezingen

een verklaring over te leggen 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 voidoende mate met het

prototype overeenstemtr danwel voldoet aan de voorwaarden waaronder het prototype

is goedgekeurd. Nedap heeft in overeenstemming met deze bepaling gehandeld door

bij haar aanvraag om goedkeuring van de stemmachines de verklaring van Brightsight

van 8 november 2006 over te leggen.

Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met de no1l3mloze vennootschap Pels RIjcken & Droogleever
fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven In het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden
van toepasSing, <lle ziJn ge<leponeenl ter griffIe rechtbank Den Haag onder nr. 1101200S. DaarIn 15 et!n aansprakellJkheidsbeperklng opgenomen. De
algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden of zijn te raadplegen op www.pelsrijdcen.nl. I<watiteitsrekening notariaat 2L30.13.49S.



To:+31206638511 Frc.: Pels Rijeken I Droogleever Fortuijn

datum 17 september 2007

onze ref. AB/lM/l0022935

at:07-09-17-1b:15 Page:003

2/2

Ik hoop U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Een afschrift van deze brief

zond ikva~ per gelijke post naar de gemachtigde van de stichting .

.~i~e groet,

Pels Rljck.en & Droog!eever Fortuijn advocaten en notarissen
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Goedkeuring stemmachine

6janUan' 19981Nr. CW19JI1629
Stafafdeling ConstitutiUlfele Zaken,
Wetgevmg en Internationale Áangelegen~

heden

De Staatss.ecretans van Binnenlandse
Zaken, J, f<ohnstamm.
·Gelezen bet verzoek van N.V. Neder·
~andsclu:Apparaten(abnek 'Nedap' te
Groenlo van 13 novc;mlx:r 1997;
Gelet op artik!'l( J 33 van de Kieswet,
de artikelen J 14a en J 14b v.an het
Xiesbcsluît en de Regeling voorwaar
d,en en goedke.uring s.temmachines
1997;
Gezien de verklaring van TNO Cen·
trum "voor Ev.aluatie'van Instrumentatie
en Beveiligingstechni""k te Delft en
TNO Technische Psychisch~Dienst "TU
Delft te'Oelft van 27 oktober 1997;
Gezien bet rapport 'KCllriog van de
N~dap stemPl.achine ES3B~ van TNO
Cenl,tum voor Ev.aluatie van Instru~

meotatie en .Beveil'gingstecbniek te
Delftv!lU 9 december ·1991;

Besluit:

Artikel I
Het:'PWlb'f)ip:e'vi&illf'éfèIHróiÛ-~che

~:5<;i~~mtrhW$re_,~,e,h~~,~~}.~ van
~~~j-g;.~:d-Mdst.1l.lt<A.:P:P4W~~1:lriek

<,~"~P+Wol!'l<~!E'",!l,

Artikel 2
De elektroniscbe stemmachine van het

typ\: BS3B'van N.V. Nederiandsche
Appara1enf&1:liiçk 'Nedap' wordt goed
gekeurd voor het gehJ1,liJr; bjj de v.erkie~

.zîngen .en Vf,Xlr het gebruik: voor twee
stemmingen tcgelijkertijd_

Artikel J
Van deze goedkel,lrÎng worlit medede
ling gedaan in de Staalscouraot.

De Staatssecretaris van Bi/lnenlandse
Zaken,
J. Kohnstamm.

Uit: Staetscour:ant 1998, nr. 19/pilfJ- 8 1
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Goedkeuring stemmachines

6fe..~ua,i J9~8INr_ CW1.98/169
Stafafdeling C01Utjiuti~e zaken.
·Wetgeving en lnJ.emationa1~Aangde$l:lI
Wen

De Staatsseemans van BÜmerilandse
Zaken. J. Kohnslllmro
Gelezen het verzoek Vlltl N.V. Nedcr
IaD~h".Àpparatellfabtie~"Ncd.it.p· te
Groen"lo vaa 29 december 1997;
Oelet op artikel J 33 -van de Kieswet,
artilf:e.l J l4 van (let ltiesbesluit en-de
Rege.ling Y,oorwaartien en gO:edkeuring
stemmachines 1997;
Gezien de ve:rk:1aring van TNO Cet).
tram voor Evaluatie van Instrumentatie
en Beveiligin.gstecbniekte Deiften
TNO Technische 'P~yehisphc Dienst TIJ
Delft te Delft van 22 december -1997;
Gezien h.et memorandum ·van TNO
Centrum ·voor EYBluatic van l[ls~ru

mcmtatie ~n 'Beveillgingst.echniek te
Delft van 8 januari 1998, kelJtDerk Em
MEMO-970078;

Resluit.;

ArziJcel J

.,li9lillo!I9~><P«<_A!>;e~~i<F~.l?
~.,ai.~"-'''''!>.MM_~§~.AI<rW'
~~Îl-V;?N:S:trtaiimi'ift'ÁW~~tn:.~k

'1l.~~.",,~'§!,'!tlI.

ArtO:~12

De .elektroni~he stemmachIne ~n het
type·ESJA 1 ,!an N.V. Nederlllnde
Appara~nfabriek 'Nedap' wordt goed
gekeurd 'VOOr het-gebntik bij de 'ler:kîe
zing~n, onder de voorwaarden .dat de
stemmachine alleen .gcbruilrtwordt
voor de wijze van stemmen, bedoeld in
mikel ) 14b, eerste lid, onder a, van bt
Kicsbeshtit.

Ar:tik~I.3

Van deze goed.k.~gwordt medede.
ling geda~ in de Staatse01.\UUlt.

~ StQ/Jtssea:~laris van Birmenlarrtlsi!

Zaken•
.J. KtJhnstamm.

Uit Staafstaurao.t 19fJB, o.r. 3l! lpag. t6
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Goedkeuring stemmachine

27feb.rtI4ri 19981Nr. CW198/169.b
Stafaftklillg CÀJnstitution,ele Zaken,

Wetgeving en Internationale Aangelegen
lieden

De Staats'secretaris van Binnenlandse
Zaken, J, gohnstamlll
Gelezenpet verzoek van N.V. Neder~
iand$Che Apparfl~nfabriek 'Nedap' te
Groenlo van 29 december 1997;
Gelet op artikel j 33 van de Kieswet,
de artik~len J l4 en J 14.a van het Kiese"
besluit ,CA de Regeling .voorwaarden en
goedkeuring ~emmachiQ-e8 1997;
Gezien ~e verklaring van TNO Cen
truin voor Evaiuatie van Instrumentatie
en Beveiligingstechniek te Delft en
TNO Tochn'ische Psychi.sche Dienst TU
Delft te Delft vao 22 december 1997;

Besluit:

Artikel J
D.e elektronische stemmachine van bet
type ES3B van N.V. Neder.Jandsche
Apparatenfabriek 'N,edap' wordt goed
gekeurd voor het gebruik bij de verkie
zingen, onder de voorwaarde dat de
stemmachine alleen gebruikt wordt
voor de wijze van stemmen, bedoeld in
artike1.114b. eerste lid, onder a, V8.1I
het Kiesoosluit.

Artikel 2

De elektronische stemmachine van het

type ES3B van N.V. Nederlandsene
Apparatc:nfabriek 'Nedap' wordt goed
.gekeurd vOQr het gebruik bij tvjee stem
niingen tegelijkertIjd, onder.dc-voor·
waarde dat.de stemmachineAUcen
,gebruikt··wordt voot' de wijze van stem
men, bedoeld in artikel J 14b. eerste
lid. onder a" van het Kics'besluit.

Artikel 3
Van deze goedkeuring'wotdt medede-
ling gedaan in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Binnenlandse
Zalren,
J. KohMlamm.

Uit· Staats.courant 1998, nr. 411pag. 5 1
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N~V. NederJmdsclle AppHatenfabriek
·.N~dap· te GroenlO

30 $eptember 199B!Nr..CW981504
D.irecti.e Constitutionele Zaken en Wet
geying

De Minister van Binnenlandse Zaken
cn Koninkrijksrelllties,
Gelezen hej: verzoek·van N.V. Neder
landsche Apparatenfabriek 'Nedap' te
Groenlo·van 30 maartJ9"98;
Gelet op artikel.;l 33 VIUl deJÇJeswet,
de artikelen J]4. J 14b, eerste lid,
.onder it, en J 14b, tweede lid, 'van het
-KiesbcshlÎt en de Regeling voorwaar
den en goedkeuring stemmachines
1997;
(jezien de verklaring van TNO Cen·

trom voor Evaluatie van Instrumentatie
cn Beveiligingstecl:tniek te Delft cn
TNO Techniscbe Psychiscbe Dienst TU
Delft·te Delft·van 25 maart 1998, ken
merk EIB·MEMO~9800).7;

BeslUit:

A.rtikell
Oe elektronische stemmachine van het
ty~,~aA:'1,.:vanN.V. Nederlandsebe
Appa:ratcnfabriek 'Nedap' wordt.gped
gekeurd voor het gebru1k bij de verkie
zingel:l, zowel voor de wijze van Stem
men Ills bedoeld in artikel J 14b. eerste
lid, onder a van 'het KiesbesluÎt ais
.:voor de wijze van stemmen als bedoeld
·in artikl<l J 14,b, tweedc l.id, van het

Kiesbesluil
De gocdkeur.jng vPOr de wijze van
stemmen als hedoeld in artikel J L4b,
tweede lid, van het Kicsbesluit, wordt
verleend onder de op~cbortend!!'vpor
~aa[de van gQc.dke.uring van pen
gebruiÇaanwij:;o:ing·v.oor de.ze wijze v.an

stemmen door de Minister van Binnen
landse 'Zaken.

Arlikel -2
1. DC:,elc.ktronischc .stemmachine van

het ,!jl,Î<~JA~~N.V. Nederlandscbe
Apparllltenfabriek 'Nedap' wordt goed
gekeurd V,OOI" ·het gebruik bij de verkie
zingen, zowel voor de wijze van stem
men a.ls bedoeld in artik~1 J 140. eerste
lid, onder a, van het K.îcsbesluit.als
voor de wijze van -litemmeJ;l als bedoeld
in arti.kel J l4b, tweede lid. va.n het
Kiesbesluit.

De goedkeuring .voor de wijze van
stem.m.en aJs.bedo.cld in artikel J 14b,
twCcCdc lid" van het K.iesbesl\lit. wordt
'verleend onder de opschortende voor
·waarde van goodkeufm.g van ·een
gepnUks!l:llD.wijzing voor deze wijze V!Ul

stemmen door de Minister van Binnèn

landse Zaken.
2. De elektronische stemmachine van
het type BS3B van N.V. Nederlaodsche
Àpparatenfabriek. 'Nedap' wordt tevens
.goedgekeurd voor bet 'gebruik bij twee
stemmingen tegelijkertijd, uit,5luïtend
voor« -wijze van stemmen,als bedoeld
in Ilrtikel J 14b,·.eerste lid,.bnder a, vim

het Kiesbesluit.

Artike/.3.
Van d.eze goedkeurin,g -want! medede
ling gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Binn.enlandse Zaken. en
Koninkrljhr:elaties.
A. Peper.

Uit; 5taalsoollrant 1998; nr. 2121 psg. 7 1
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10 febralUi 1999/Nr. CW99/54790
Directie ConslitrJfioo.e/e Zaken

'De Minister van Binnenlandse Zaken
en lÇonin,k,rljksl'l!laties,
Gel~n het'venoek van NN. Neder
landsche Apparalenfabriek 'Nedap' tI'!

GroenJo van 3 februa~ 1999.
Gelet op artikel J 33 van de Kieswet.
de j1rt11c:elenJ t 4, J 143, J 14b eerste lid
po.der à. en J lo1b, tweede lid. van·het
Klesbeslult en de Regellng voorwaar
den en goedkeuring.3f.emmackines
1991;
Gezien de verk1arlng van TNO Gen
uum vnor EvaJuatle'\'.an Instrumentatie
tn BevetlJglngstechruek te D.elft en
TNO Techniscbe P-hysische O~nst TU
Detft te Delft van 27 Januari 1999. ken
merk ·EJB·ME.f!dO-9900ÎJ3;

Gezien bet rapport van TNO C~ntn.pn

v.o.or Evaluatie van InstrumentatJe en
BeveUigingstccbnieken.te Delft van 27
januari 1999. kenmerkJUS·MEMO.
990002;

Besluit:

ArtLlell
De .eJekttonb:cite ~lenlmil[;hine Villl tiel
type E5"3B versie V2.10 van NV.
Nederlandsche Apparatenfllbriei.
'Nedap' wordt goedgekeurd voor het
gebrt,ltk bij verkiezingen, zowel voor de
wijze van stemmen als bedOeld Jn acti~

kei J 14b, eerste lid, onder _a. van -hel
Kiesbesluit als voor de wijze van stem
men ab b.edoeld in ;u:tikcl J 14tJ.
twe;e4e lid. VJJl het KIesbesluit.
De goedkeurtng voor de wijze van
stemmen.als bedoeld In artJkeJ J 14b.
twcç(1e lid van bet Kicsbcslu.it, wordt
verJeend onder de.opschortende voor·
waarde van goedkeun~gvan e.en
géb.nliIçsaanwiJzing V09r deze wijze van
Sl.emro~n .do:or .de mJnlster van BIDnen
landse zaken.en KonlnJaijksrelalies.

Artikel 2
De eJektronj.sçbe stef.Jlmachine v;m }:Iet
type ES3B versie V2_1.D van N.V.
·Nederlandscbe Apparatenfabriek
'Nedap' wordt levens goedgekeurd
voor ·het .gebruik bij .twee stemmingen
teg.elljkertiJd, uitslUltelld :voor d.e wijze
van slemm@ als·bedoeld in artikel]

14b. eerste lid, .onder à, van het Klesbe
<lui).

Artikel 3
Van deze goedkeuring warm mec:tede
UIlB gedaan In de Staatscourant.

De Minist.er van Binnenlandse Zake(1 en
Koninirij1ar<1ades.
A. Peper.

Uit: Staatscourant 1999. nr, 41/pag. 7 1
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Goedkeuring stemmachines

25 febtWJri 2002/Nr. CW2002157534
Directie Con8tiCulionele Zaken en
Wetgeving

De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
Gelezen het verzoek'van N.V.
Nedcrlanàsche Appatatenfabriek
'Nedap' te Groenlo van 10 januari
2002, aan~vuld bij brieven van 29
januari 2002 en 12 feb.ruari 2002, aLs
mede het verzoek van N.V.
Neae~lands.cheApparatenfabriek
'Nedap' te Ot:oenlo van 12 februari
2002;
Gelet op artikel J 33 van !ie Kieswet,
de artikelen J 14 en J 14a van het
Kiesbesluit, en de Regeling voorwaar·
den ,en goedkeuring s~emmachines

1997;
Gezlen de verklaringen van TNO
-Ce.otnlm voor Evaluatie van
Informatie Beveiliging te Delft en
TNO Technische Psychische Dienst te

"Delft van 17 december 2001,.k~merk
'EtB-LTR-OI0211,.en Ü februari
2002, Jcenmerk DII-IB-LTR-.020031;
Gezien de rapporten va~ TNO
Centrun'l voor Evaluatie van
lnfo.rroatie Beveiliging te Delft van 26
november 200 I. k.enmerk EIB-RPT
010129,~n12 felrruari 2002,.lronmerk
EIB-RPT-020021;

Besluit:

Artikel}
De elektr~.~~~.s.tel1llllacbin.evim
het.typ~~~Jiietprog~m;ltuur
versie 2.11. ~an N.V. Nedcr}andsche
Apparatenfabriek 'Nedap' t~ Oroenlo
wordt goe~gekeurd·vo.or 'het gebruik
bij de vcrkiczin~~n,zow.el v.OOr de
wijze 'Ian .s'temmen aIs b~doeld in
arti-kel J 14b, eernte lid, onder a, v:an
het Kiesbe.sJuit aIs voor de wijze van
stemmen els·bedoeld in 3J:1jls;el.J 140.
tw.eede lid. van bet Kiesbesluit.
De goedkeuring voor de wijze van

s.t~en.alSIx:çloeld 'in artikel J 14b,
tweede H.d. V$ll het Kiesbesluit 'Wordt
veJle~nd on.dec de opschortende voor
waarde van goedke;uring :van ..een
gebruik8~wij:zingvoor.4eze wijze
van .stemmen door de mini-ster van
BInnenlandse Zakèn en
Koninkrijksrelaties.

Artikel 2
1. De elektronische stemmachine ·van
het typt 1!S§'lfrfiiêtÏJ1'ogramma~ur
versie 2.11, van N.V. Neder1an.dsche
Apparaten·fabriek 'Nedap' te Groenlo
w.ordt goedgekeurd voor het gebruik:
'bij de .v~kiezingen, zow~l voor 4e
wijze van-stemmen als bcdol'ld in
artikel J 14b, .eers1e Hd, .onder a, van
bet Kiesbesluit als voor-.de wijze van
5.tc.-mmen als bedoeld in artikel J -t 4b.
tweede lid,':van het .Kjesbesluit.
D.e goedkeuring voor -de wijz~ van
stemmen aIs b.edoeld. in ~ikel J 14b,
tweede lid, van het Kiesbesluit worl;lt
verleend onder de opschortende voor
:waarde van goedkeuring van een
gebruiksaanwijzing voor deze wijze
van stemm~m.door de .II!;i.nister van
Binnenlandse Zákon en
Koninkrijksrelaties.
2. De·elektronische stemmacbine van
het type ES3B. mçt programmatuur
versie2.1I,'van N.V. Nederlands.che
Apparatenfabriek 'Nedap' te Groenlo
-wordt tevens goed.gekeutil voor het
gebruik_bij twee stemmingen tc:ge1ij
kertijd, ltits.luj.tend voor de wijze van
stemmen als bedoeld in artikel J 14b,
eerste lid, ouder a, van het
Kiesbesluit.

Artikel.3
L De .elektronische stemmachine van
het type E80-1, met ES3 program
Inatlmr v.ersie 3.0, van N. V.
Nederlandsche Apparatenfabriek
·Ne~p' te Groenlo wordt goeqge
keurd voor~ gebIllÎk bij de verkie
zingen, zowel voor de wijze van stem-

men als bedoeld in ~ikel J 14b, eer
ste lid, onder .a, van het Kiesbesluit
als VOO! de wijze van stemmen als
bedoeld in artikel J 14b. twee.de lid,
van he:t Kiesbesluit.
De goedkeming vnor de wijze van
stcrn.mcno8ls bedo.eJd in artike:l J 14b,
tweede lid, VQ.fl het Kicsbesluit-wordt
verleend onder d~ opl'lchortende Yoor
waarde SlaD goedkeuring van ·een
gebtviks,aanwîjzingvoOI d.eze wijze
van Sler:tl1llen door de minister·van
Binnenlandse zaken ..en
Koni.nkrijk8re.btr:ies.
2. De elektronische stemmachine van
het type ESD-l, met ESJ program
matuur versie 3.0, van N.V.
Nc:d.erlandsche Apparatenfabriek
'Nedap' te Groen.lo wordt :tevens
goedgekeurd "Voor het .gebfllik bij
twee stemmingen te.geIijkertijd, uit
·sluitend voor dewU~ van stemmen
als b.edoeld in artikel J 14b, eerste lid,
onder a, van het Kiesbesluit.

Artikel 4
Van deze goedkeuring wordt medede
Hng in de .Staatscouran.t ,gedaan.

De Minister van Binnenlandsr Zake~
en Koninkrijkrrelaties,

.K. G. de .vries.

Op grond van de Algemene wet
bestuurnecht kan .een belangheb.ben
de te'gen dit besluit, binncn.z;c~ weken
na ~e da.g waarop het is bekend
gemaaJrt, een met re.denen omkleed
be~;sar$hxjftindienen. Het
bezwaarsChrift moet worden gericht
tot de Minister van "Binnenlanpse
Zaken en Koninkrij.ksre:laties en kan
worden gezonden aan .het :miniBterie
van Binnenlandse Zaken en
KoninJcrijksrcIa:tics, Directie
Constitutionele Z;lken en Wetgeving,
postbus 20011. 250_0 BA Den Haag.

Uit: Staatscourant28 februari 2002, nr. 42 / pag. 9 1
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26 mei 2OQ4/N,.. 2Q04-()()()()()635

Of: Minister voor Bestpur1ijk~

V'cmîeuwin.8 en Koninkrijksrelaties.
.Gel~D het·v~~ N.V.
Nt:derlandsche Apparatenfabriek
'Nedap' te GI~van 14 ~j 2004;
Gelet op arti41 J 3) va,n de Kies.wet,
de anik.elen J IA, J 14a. J 14b eeI'S.te
.lid onder ·a, en J I"tb.. tweede lid, van
het K.iesbeslujt eQ <Je Regeling voor
waalden en goedke~ '5temmaehi~

nes 1997;
Gezien de verklaring van TNO
Centrum ·voor Evaluatie van
·Instrumentatie ClD

BeveiligiD,gstechniek te .Delft en TNO
Technische Physi~heDiens-t TU
Delft te Delft van 13 mei 2004, keuR
merk 04-LtR-1I0;
Gezien het rapport nR TNO
Centrum voor .Ey.al~evan
lDstrtlm~ntatieCD

Beveiligingstr..chnieken t~ Delft 13 mei
2004, kenmerk 04-RPT..Q60;

Besluit:

Art;;"1 J
DelI'il<I'W~·'àan de
goedgekeurde elektronischestemma_
chines van betl~ E$3AI (me,t .soft
·wareversie 2.9 ~n 2.1 J), ES3B (met
softwareversie 2.9, 2.10 of 2:11) en

:ESJ)..l (met softwareversie 2.11) van
.N.V~ Ncderland&Çbc
Apparatenfabriek 'Nedap' woeden
coedgekeurd "Voor het.gebnrik bij verw

kiezingeo.. zowel voor de wfJZ8 VaJ;].

stelllIIUm a.ls bedoeld in artikel J l4b,
eef.SlC"lid, onder Cl, van bet
J(.ics~~uitah -v.OOr de ~jze van

stemmen als bedoeld in artikel J 14b.
twoede lid, VlUJ het Kiesbesluit.
De goeökeuring yoor de wijze van

stemmen als bedoeld in artik~l J J4b.
tweede lid van 'het lq~bestuit, wordt
verleend onder pe opschortende voor·
waarde van goedkeuring 'van ~D
gebruiksaanwijiing voor deze wijze

van stemmen door de Minister voor
~tuuIjijl<eVernieuwing en
'K<minkrijmeloti<s.

ÁrlikeJ 2

De·~""de
goedgekeurde elektronIsche stemInà
.cb:inti VaD t~ ES3B {met roftware
-versi. 2.9, 2.10 Qf 2.11) en lJ50-1
(met softw8rev.enie 2.11) van N.V.
Nederlandsche Apparatenfabrlek
'Ncdap' wordt tevens gÇJedgèk~urd

voor bet gebruik bij twee stemmingen
tegelijke:rtij9. -uitslui~nd voor d~
wijze van s~emmen als bfxlocld in
artikel I 14b, eerste lid., onder R-. V3JI

'het Kiesbesluit.

Artikel 3
Van deze goedkeuring wordt me1ede
ling gedaaJ) io .de Staatscourant.

De Minuter voor Bestuurlijke
Vemieuwêng en Koninkrijkmdatif!$,
Tn. c. ik GrDDf.

Op grond VOD de Algemtne wet
bestuursrecht kan.een belanghebben
de tegen dÎt besluit, 'binnen zes weken
na,de dag waar.op bel U bekend
gemaald, een met redenen .omkl~
bezwauscbriIt in.d~n. Het
bct:waa.rscbrift moet ·worde:tl gericht
tot de Minister voor Bestuurlijke
Vemîeu~ en Konmkri;j"ksrelaties
en bn .w.orden gezoDd~ aan het
ministerie VfU1 Binnet4and,$e ~keD ~
Konink:rijksreJ~ties.Directie
Constitutionele Zaken en Wetge.ving,
ppstbl1s lOOU, 2500 BA Den Haag.

flit: Staatscpurtlnt 7 juni 2004, nr. 705/psg. 77 1
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MinIsterie .van Binneolandse'Zaken en konin'krijk$relaties

NEDAP
1.a.v. ir. BR. WoIbel:5
Postbus 105

7140 AC Groenlo

Datum
23 januari 2006

Onske-.unMk
2006-0000019310

Ondenfeel

CZV\fICB

InUchtingan
Diana van Driel
T070....26BB74
F 070-4267634

UwkenmerJi:

OndJ!rwerp

goedkeuring prototype stemmachine ESN1

Met verwijzing naar uw brief Van 2 januari 2005 waarbij u mij ve"mekt
goedkeuring te verlenen aan het prototype stemm,!chine ESN1 bericht ik u als

volgt.

Uw aanvraag heeft u ingediend in het kad.er van arl.ikel 4, eerste lid, van de

regeling voorwaarden en goedkeuring ·stemmachines 1997 (hiema de regeling).

U hebt bij uw aànvraag een verklaring van TNO-IT Security Evaluation Fi'cilily BV

van 28 d..,;ember 2005, kenmerk 05-1.TR-361 overgelegd ,vaaruil blijkt dat het

prototype vpldoet aan alle in de Kieswet, het Kiesbesluil en de in de bijlage bij de

regeling genoemde voorwaarden met uitzondering van de poor TNO

geconstateerde voorwaarden.

Met betrekking tot de geconstateerde tekortkomingen ga ik er van uit dat u de
machine zodanig zult aanpassen dat deze bij de goedkeuring voor ge~ruik bij

verkiezingen (conform artikei 5 van à!3 Regeling voorwaarden en goedkeuring

stemmachines 1997) zijn verholpen.

Met betrekking tot de eis dat.de kandidatenlijsten duidelijk en goed leesbaar

worden vermeld (artikel 4 van de Regeling voorwaarden en goedkeuring

stemmachines 1997), deel ik u hierbij mee dat dez!3 eis voor zov.er het de VID
module betr.eft (Q!3sproken tekst) wordt geïnterpreteerd analoog a.an arti.kel J 14b
eerste lid onder b van het KIesbesiuil: te weten eerst een opso.mming van de
lijsten en daama een opsomming van de kandidaten. Wel dient deVID-module

zoveel mogelijk aangepast te zijn aan de inhoudelijke vereisten van Model J 33-2

modellenregeling (te weten vermelding van voomaam c.q. voorletters, naam en
woonplaats van de kandidaten) om tot goedkeuring voor gebruik bij verkiezingen

over te kunnen gaan.

Reeds eerder had u de werking van het prototype gedemonstreerd aan mijn

medewerker mr. drs. D. van Drie!. Daarbij is niet gebleken dat het prototype niet

8Jod

1van-3

Aa.Rtaf bijlagen
o

Bezcekadres
Schedeldoekshaven 200

2511 EZ Den Haag

PosUdres
Postbus 20011
2500 EA Oon H~

Intemetadres

WWIN.minbzk.nl



Ta: +3120663B511 F~a.: Pels Rijeken • Droogleever Fcrtuijn at:07-09-17-16:15 Page:Ol2

Datum
23 januari 20~

Ons kenmerk
oo19310סס2006-0

•

voldoet aan de in de Kieswe~ het Kiesbesluil en de in de bijlage bij de regeling
genoemde voolWaarnen.

Gelet op artikel 4, eerst lid, van de regeling, artikel J 33 van de Kieswet en de

artikelen J 14, J 14a en J 14b van het Kiesbesluit, besluit ik tot goedkeuring van
het prototype van de stemmachine ESN1_SSN1.

Conform uw e-mailverzoek van 5 januari 2006 treft u bijgaand a"n het door u aan
mij toegezonden keuringsrapport van TNO.

De Directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving

H.P. Heida

.....
2van3
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Datum
23 januari 2006

Onderdeel
CZW/CB

U kunt op grond van deze goedkeuring de keUringinstelling verzoeken tot de

keuring voor goedkeuring voor gebruik bij veikiezingen over te .g'!an. Ik zie uw

aanvr;lag vper de goedkeuring voor gebruik bij verkiezingen JTlllt belangsteifing

tegemoet.

DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN
KONINKRIJKSRELATIES.

voor deze.
De Directeur Constitutionele zaken en Wetgeving,

H.P. Heid'!

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartègt;ln bezwaar

maken bij (je MiNster voor Bestuur1ijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EA

Den Haag. Het bezwaar:schrifl moet zijn ondertekend. vOQrzien rijr) van een datum alsmede de naam

en het alires van de indiener en d~nl vergezeld te gaan van het bestreden besluit en de gronden

waarop het bezwaar berust

Minirt.eri/l van B;nnenbTche Zaken 1Ir1lC6ninkrijbreCatle!O
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Goedkeuring aanpassing stemmachines

J februari 200612006-()OOOO24926
CZW/CB

De Minister vopr ~tuurlijke
Vemj,euwing etl .Koninkrijl!.srelaties.
Gelezen bet verzoek "an N. V.
Nederlandsche Apparatenfabriek
'Nedap' te Groenlo van 25januari
2006;
Gt<let op ;utike1.J 33 van de K.i~wj::t,

de artikelen J -14,. J 14a, J l4.b .-eerste
·lid ond~ a, ~ J 14b, tweede lid, van
het Kies~luit en de RegeliQg voor
waarden en goedkeuring stemmachI
nes 1991;
Gezien de verklaring van TNO
ITSEF te Delft van 23 januari 2006,
kenmerk G6-LTR-OI2;
Gezien het rapport van TNO ITSEF
te .Derft 23 januari 2006, kenmerk 06
MEMO-OO2a;

B;stuit:

Artikel J
De aanpassingen 'aan de goedgekeur
de elektronische stemmachines'van
het type ES.3B (softwareversie 2.12)
van N.V. Nedçrlandsche
Apparatenfabriek 'Neáap' worden
'goed;gekeurd voor bet gebruik bij ver·
ltieiingen, zowel voor ·de wijze van
stemmèn als bedoeld in artikel] 14b,
eerste lid, onder a, :van het
Kiesbesluit aIs voor de wijze van
stemmen a18 be40eld in. artikèl J 14b,
tweede lid, van het KïcsbesJuit.

Artikel 1
De aanpassingen van de Ç:oèdgekenr
de elektronische stemmachine 'van
type aS3B ( softwarev.ersie __2.12) van

N.V. Nederlandscbe
Apparatenfabriek 'Nedap' wordt
tevens goedgekeurd voor het gebruik
bij twee stemmingen tegelijkertijd,
uitsluitend voor de wijze van stem·
men .als bedoeld în artikel J 14b, cer
m lid. onder a, van het Kiesbesluit.

A.rtikel3
Van deze goedkeuring wordt medede
ling ·gedaAn "in 4e S.wtseo:arant.

pe Minister V()OT BI{:ltuuTl!Jh
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.
voor deze.
de directeur Conslituäone/e Zaken en
KQninJr;rijksreiatieJ,
H.P_ Brit/a.

Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan.een beIan,ghebben
de tegen di! besluit, binnen_us·weken
na de dag waarop het is bekend
gemaakt, een ·met ~neJ;l. omkleed
bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarscbrifl: moet worden .gericht.
tot de Minister voor Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
en kan .worden gezonden aan het
M'misterie van Binnenlandse Zaken
ÇD Koninkrijksr.elati~, Directie
COnstitutionele Zaken·en Wetgeving,
Postbus 20011, 2500 EA. Den 'Haag.

Uit: StatJtscoufant 10 -februari 2006, nr. 30/pag. 10
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Goedkeuring stemmachine

21 februari 2006/Nr. 2fJ06-lXJ()()()54608
CZW/CB

De Minj,ster V.OOt Best.u.udijke
Ve~g.en XoJ;lÎJl,k.rijksrelaties.
Gelezen het verzoek van N:V.
Nederlandsche AJlPll'illenr.~riek

·~edap'va.o. 10 febf.ll.3..ri 2bo6;
Gelet op a,rtiJ<e1 J 13 van de Kieswe~

de artikelcrt J 14, I 14a en I 14b van
·het KiesbesJuit en de Regeling vQ01'
wauden ai goedkeuring stemmachi
nes l-99l;
Ge2Î~ de verklaring van TNO
ITSEP BV te Delft van 8 februari
2006, kenmerk 06-LTR-036;
Ge7Îen het rapport yan TNO ITSEF
BV .te Delft v:an .8 februari 2006. kl;::D
merk 06-RYT-017;

Besluit:

Ay(;kel I
Dc:ckktroniscb.~ stennnachÎne van
hel t;'PC ESNI_SSNl (met -softw~
versie 4.0 I) zowel inclusief als exclu~

sief de VID-moj:fule~ N.V.
"Nederlandscbe Apparatenfabriek
'Nedap~ wor$it goedgekeurd voor !;let
gebruik. bÎj verkiezingen, zowel voor
d~ wijze· van 'Stemmen als 'bedoeld in
artikel J 14b. eerste lid, onder a. :van
bet Kiesbesluit als voor de wij'a van
s.temmen ,als bedoeld in artikel J14b,
eerste lid onder b. van het Kiesbesluit
indien gebruik wordt gemaakt. van de
VJD.moduJe. als voor de \\oij7.e ·van
stçmmcn als bedoeld itJ.~ J 14b,
-twcode lid, van "het K.iesbesJuit.

Artikel 1
De elektronis,cbe stelIllIl&Chine YaJl

"het type ESNl_SSNI (met-software

·versi~ 4.0f) van N.V. Ncderlandsche
A,.pparate,nfabriek ~Ncdap" wordt
goedgekeurd voor het g~bruik bij vijf
sietmpingen tegelijle. on.der de V(X)r·
w.a~ dat de.~chinealleen
gebruikt wordt voor de wijze van
st<mmen ah bedoeld in .•nikel J 14~,

.eente lid onder a van·het .~besl~t
dan we) de wijze Vj!D stemmen als
bedoeld in ~Ilik~.J 14b. r::er5te.lïd
onder b van bet Kiesbe,sluit indien
gebruik: gemaakt wordt van -de .VII),.

mQdu~.

Artikel.1
Van de-LC goedkewing wordt medede
ling gedaan in de Staatscourant.

De Minister ·voor Bestuurlijke
Vernieuwmg.en KoninkrijksreJati!!:K,
VOQr deze.
de directeur COMtitutionele Zaker,. en
Koninkrijksrelaties,
HP. Hekla.

~aardaosak

Op grond van de Algemene wet
besruumecht kan een b!::laaghebbeJ;l
de ·tegen dit ~Iuit, pinn~,zesweken
na de dag waar:op het is hêkend
gemaakt, eeo \1101 redenen omkJned
bezwaarsc1uift ·indienen. Het
bezwaarschrift moet woeden gericht
tot de Ministee voor Bestuurlijke
Vemieuwiog ~n Koninbij1a~ties

en kan worden gewaden aan het
ministerie van ·Binnenlandse.zaken en
Koninkrijksrdaties. ·Directie
Constitutionele Zaken en W~gcying,

postbw 20011. 2500 EA Den Haag.

Uit; Staatscourant 1 maalt 2006, nr. 43/ pag. '11 1
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Goedkeuring stemmachine

24 februari. 2006/Nr. OO062077סס-2006

De Minister vooeBestuur'l-ijke
Ve~uwing en Koninkrijksrelaties,
Gelezen bet verzoek. van·N.V.
Nederlandsche Appara.t.enfabriek
'Nedap' :te Groenlo van 22 februari
2006;
Gelet op artikel J 33 van .de Kieswe.t.
de artikelen J 14, J 14a, J 14b ~.stç

lid onder a, _en J l4b, tweede lid, van
het KîesbeslUit en de Regeling voor
wa.ar,~ en goedkeuring stemmaebi·
nes 1997;
Gezien de verklaring van TNO
ITSEF te Delft YaD 16 februari 2006,
bIDmerk 06-LTR_051;
gezien .het .rapport van TNO rrSEF
te Delft van 16 februari 2006, ken
t;Ilerk 06-MEM0-003;

Besluit:

A.rtikel J
De .aanpassîngen aan de .~oedgek:eur

dlil·e~k~roDiscbe·.stemmachines van
het type "ESIJl (softwareversie 3.02)
van N.Y. Nederlàndscbe
Apparatenfabriek 'N-ed~p' worden
goedgekeurd voor het gebruik bij ver"
·kiezingen, 'zowel voor de wijze 'van
stemmen als bedoeld ÎIl artikel J 14b,
~rste lid, onder a, van bet
K.ies~taIs voor .c;l.e wijze van
stemmen als bedoeld in artikel J 14b,
t~ lid, van het Kiesbeshû.t.

Artikel 2
De $aapassin,gen van de goedgekeur
.de ·elektronische stemmachine van

type ESDI (softw.aI'Cycrsic 3.02) van

N.V. Nederlandsche
Apparatenfabri.e): 'Nedap' wordt
tevens goedgeke.urd v.Por het gebruik
bij ~!'te~gen tegelijkertijd>
uitsluitend voor de ·wijze van stem
men als bedoeld in artikel J 14b, eer
ste lid. onder .a, van bet .~besJuit.

Artikel 3
Van deu goed.k.euring wordt medede.
ling .geàaan in de Staatscourant.

De Minister voo, Bestuurlijke
Vernieuwing en KcninkriJhrelaties.
vO(Jr dez.f:_
De directeJLr Constitutionele Zaken en
Koninkrij/çsrelatie,f,
H.P. Hewa.

Bezwaardausule
Op grond van de Algemene ·wet
bÇstuursrecht kan een belangbehben~

·de tegen dit besl~ bi:onm zes weken
na de dag waarop bet is bekend
gemaakt, een met redenen omkleed
bezwaandrrift indieneR. Het
~rschriftmo.et worden gericht
tot de Minister .voor BestulJ!lijke
Ve~euwing en Koninkrijksrelaties
en kan worden gezonden aan het
ministerie van 'BinnenIands.e Zaken.en
Koninkrijksrelaties, Direc~
Con,stitutionele zaken en Wetgev.ing,
postbus 29011., 2500 BA Den Haag.

·Uit: Staatscourant 3 maart 2006, nr. 45/pag. 11
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Goedkeuring aanpassingen aan
stemmachines

17 november 2006IN,. 2006
0(J00371254
CZW/CB

De MiIiist~VOOT BestnurJijke
Vernieuwm.g eo Konin:k:rijk'8relaties.
Gelezen het -verzoek van N.Y.
Nederlandsche Appara.tenfabri~k

'Nedap' te .Groenlo van 9 nov:ember
2006;
Gelet op artikel J 33 van·de Kieswet,
de artikelen J 14, J 14a, J J4b.. eerste
lid onder a, en I 14b, tweede lid, van
bet Kiesbesluit cn de artikelen 5 cn 8
van de Regeling voorwaarden en
goedkeuring stemmachines 1.997;
GezieI) de verklaring van Brightsight
.te D.elft'van.8 november 2006, ken~
merk 06-LTR-316 en hel rapport van
'Brightsight tç Delft van -8 ·november
2006, .kenmerkt 06-RPT-158.

Besluit:

Ar.like.l I
De aanya.ssin.gen aan de goedgekeur
de elektronische stemmachines van de
typtm ES3B met 50ftwareversie 2.1 Z,
EsNi met sonw-are~r~e 4.0Jen
BSD l NL met sofiwa.reversic 3.02

van N.V. Nederlandsche
Apparatenfabriek 'Nedap' worden
goedgekeurd voor h.ct gebruik bij
Tw.eede K.a~Nerkîezingçn ii::J
november 2006 zowel voor de wijze
va.n stemmen als bedoeld in artikel J
14b, eerste 'lid. onder a. van het
K.iesbcsJuit als voor·-de wijze "au
stemmen als bedoeld in artikel114b,
tweede lid, van het KiesbeshriL

Artikel 2
De in artikel J genoemde elekttoni·

sche ~temmachinçs v,an de t:wen
ES3B met softwareversie 2.12 en de
~D1NL met softwareversie 3.02 van
d.e NV Nederland-sche Apparaten
fabriek 'Nedap' wor-den tevens goed
gekeurd voor gebruik bij twee stem~

min~n tegelijl=tijd, het tyw E~l

met softW1,revers'ie 4..01 wamt tev~ns
göed.gekep,rd voor het gebruïk bij vijf
stemmingen .tegelijkertijd, uitsluitend
voor de wijze van stemm.en als
bedoeld in artikel J J4b, eerste lid,
onder a. van .het Kiesbe.sJuit.

Artikel 3
Van deze goedkeuring wordt medede..
.ling.gedaan in ~e Staatsoourant.

pe Minister .1/001 Bestuurlijke
Ymrieul1fttg .en KOrlinkri ffksrelatic.1,

voor .dtZ'e.
de directeur Constitutionele~ e.n
Wetgeving,
HP_Reida.

Bezwllarclll\$lle
Op grond J/an de Algemene wet
belltuursrecht kan een belanghebben
de tegen dit 'besluit, binnen zes weken
na de dag waarop het is bekend

gemaakt. een met redenen omkleed
'bezwaarscbrift indi~n. "Het
bez'waarscbrift ):ilOel worden gericht
tot·de Minister"voor "Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelat:icl;I
en.kan -worden gezonden .aan het
DiinisJ.erie van Binne.nlandse Zaken en
KoninkrijksrelatIes, .Di.rec.tie
Constitutionele Zaken en Wetgeving,
pos1bu.'l 20011, 2500 :ËA Oeo B:aag.

Uit:.Staatsco.urant 20 november 2006, nr:. 226/pag. 10
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Goedkeuring stemmachines

1 maart 2007/Nr. 2007-(}()()()()76351
CZWICB

-De Minister voor 'Bestuurlijke
Vemieuwin8 en KoninbijbreIa.ties.
Gelezen bet verzoek van -N.V.
Nederlandse.e Apparalenfabriek
'N.edap' te Groenlo ~n 22 j~uari

2007;
Gelet op artikel J 33 van de Kieswet,
de artikelen J 14, J 14a. J 14b. eerste
lid on4er a. ~o.l 14b...tweed.e mt. van
be.t Kiesbes1u.it en de a,ctilçelço ~ en 8
·'!aD de R.t:geling '(oorwaarden en
gocdkWring sterrunadlines 1997;
.·Ge;jen de verkla.riQg VaD Brightsigbt
I~ Delft van 8 november 2006, ken
merk 06-LTR-316 en bet rapport .van
·Origbuight ~ Delft 'van 8 no-xember
2006, kenmerk Q6-RPT-158;

Besluit

A'.cikel J
De elektronische .stemmachines VaR
de .typen BS3B met ·softwareversie
.2..t2, ESNt met soflwateversie 4;0100
ESDINL met softwareversie 3.-Q2 van
N.V. Nederl.andsche
AppilTateofabriek ··N~p' worden
goedgçk~wdvoor het gebruik bij ·Y.er
ki.eiingen zowel voor c;le wijze-van
stemm~ als bedoeld in artikel J -l-4b,
~CJte lid. pnder'Ol, van bet
.Kiesbeslwt ah voor de wijze v.an
stemmen als bedoeld in artikel J 14b,
tweede lid, van het. Kiesbesluit.

.A,tikel~

De in artikel 1 genoemde -el.ektroni
5Cbe stemmachines van de tJpen
ES3B-met son~versi~ 2_12 e.n.<k
ESDlNL met.so~e3.02 van
de NV Nede<landsch.e
Appar>tenfabnek 'Nedap' worden
"'ven' goedgekeunl voor gebroik bij
twees~gcn tegelijtut,ijd. het
type ESNI -met soO:warèY~.sî~4~Ol

wordt teven'!! goedgeke.urd 'Voor het
gebruik bij vijf st.emmin.geD tegelijker
tijd, uitsluitend voor de wijze van
stemmen als bedoeld in artikel J 14b.
eer~ lid, .onder:a, 'Van het.
-K..tesbesluit.

Artikel 3
Deze goe9keuring geldt in elk .geval
voor de Provinciale
Statenverkiezingen v,an 7m~ 2007
CD voor zolang.de voorwaarden en
eisen zoals Yel'IJleld iq de :Regelin;g
v()()fWÓ.(Ûen en goedkeuring stem
machines oD:gewijzigd blijven.

Artikel 4
Van deze .goedkeuring wordt medede·
ling~aD in de Staatscourant

De $(aaivecretp'ü...,~ Binnenlandse
ZaJu:n en Koninkrijhrela/ies.
woor deze,
de ,directeur Constitutionele Zakcun
Wetgeving.
H.P_ HeWa.

8ezwaaf(':la1S1k
Op grond van de Algeptene ~t
bestuursrecht kan een belanghebben
de .tegen dit ·besluit, bipnen ,zes weken
ija de dag waarop het is bclçend
gemaakt, een met redenen ott;tkleed
·bezwaarschrift.indienen. Het
bezwaarschrift moe,t worden .geriçht
tot de Minister v.oor Best~urlijk:e

Vemïeuwing ~ KonP:lkrijbrelatÎ.es
eD kaD woiden gezonden~ bet
ministerie van' Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Directie
-Constitutionele Zaken en Wetgeving,
p,,,"bus 2001 I, ~500 EA Den Haag.
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