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Geachte heer/mevrouw, 

Met uw brief CZWI97/107 1 van 3 1 juli 1997 is TNO Centrum voor Evaluatie van 
instrumentatie en Beveiligingstechniek (TNO EIB) aangewezen als instelling die 
bevoegd is tot het keuren van stemmachines. 

Per l januari j.1. zijn de activiteiten van dit Centrum overgegaan naar een nieuwe 100% 
dochteronderneming van TNO: 

TNO ITSEF BV 
Stieltjesweg l 
2628 CK Delft 

Deze organisatie heeft de uitvoering van Security evaluaties overgenomen van TNO EIB 
en doet tevens formele evaluaties op basis van IS0 15408 Common Criteria. 

Wij verzoeken u TNO ITSEF aan te wijzen als instelling die bevoegd is  tot het keuren 
van stemmachines. 

Onze contactpersoon is de heer H. Buitenhuis, telefoon 01 5 269 227 1,  

TNO ITSEF BV 
Stieltjesweg l 
Postbus 155 
2600 AD DELFT 

www.itsef.com 

T 015 269 2000 
F 015 269 211 1 

Onderwerp 
Keuren stemmachines 

Datum 
14 april 2004 

Onze referentie 
04-LTR-083 

E-mail 
buitenhuis@tpd.tno.nl 

Doorkiesnummer 
015 269 2271 

Doorkiesfax 
0152692111 

Kopie aan 
lTSEF-HBUIIjbee 

Op opdrachten aan TNO zijn van 
toepassing de Algemene Voorwaarden 
voor onderzoeksopdrachten aan TNO, 
zoals gedeponeerd bij de Arrondissements- 
rechtbank te Den Haag en de Kamer van 
Koophandel Haadanden. 



TNO 1TSEF BV 

Nederlandse Organisatie voor 
toegepast-natuurwtenschappeiljk 
onderaoek/Netherltndi Organisation 
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y. 31-t. 
Rctouraihn: Delftithpark 1,2628 XJ DELFT 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
T.a.v. de heer H.P. Heida 
Postbus 200 1 1 
2500 EA 'S-GRAVENHAGE 

Onderwerp 

Aanwijziging TNO ITSEF 

Geachte heer Heida, 

In uw brief 2005-0000245444 van 14 oktober 2005 verzoekt u ons om een aantal 
bewijsstukken om aangewezen te kunnen worden tot instelling bevoegd tot het keuren 
van stemmachines. 

- bezit van rechtspersoonlijkheid 
In bijlage l is een kopie uittreksel Kamer van Koophandel opgenomen. 

- beschikbaarheid van voldoende personeel, de nodige middelen en uitrusting 
Van ons personeelsbestand van 35 medewerkers zijn ca. 10 medewerkers in staat 
tot het uitvoeren van stemmachinekeuringen. 

- technische bekwaamheid en professionele integriteit van het personeel 
Een aantal medewerkers heeft in het verleden stemmachines gekeurd. De kennis 
en ervaring bij het uitvoeren van security evaluaties van betaaiproducten als smart 
cards, betaalterminals en netwerken is zeer goed toepasbaar bij 
stemmachinekeuringen. 

- onafhankelijkheid bij de keuringen, het opstellen van verslagen en liet afgeven van 
verklaringen van het kaderpersoneel en het technische personeel ten aanzien van 
alle groeperingen en personen die rechtstreeks of indirect belangen hebben op het 
gebied van stemmachines 
Zie hiervoor ons Quality Manual d.d. 9 juni 2005 (bijgevoegd als pdf op CD) 
o o.a. pagina 7 Quality policy statement 
o pagina 18 e.v. Policies 

TNO 1TSEF BV 
Delftechpark l 
2628 XJ DELFT 

www.tno.nl 

T 015 269 2500 
F 015 269 2555 
info@itsef.com 

Datum 
28 oktober 2005 

Onze referentie 
05-LTR-294 

E-mail 
buitenhuis@itsef.com 

Doorkiesnummer 
015 269 2508 

Doorkiesfax 
O152692555 

Kopie aan 
ITSEF-HBUUjbee 

Op opdrachten aan TNO zijn van 
toepassing de Algcmcnc Voorwaarden 
voor onticnocksopdrachm aan TNO. 
mals gedeponeerd bij de Arrundisscmcntâ€ 
rechtbank te Den Haag m de Kamer van 
Koophandel Haaglanden. 
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- bewaring van het beroepsgeheim door het personeel 
Zie QuaSity Manual pagina 18 Policies 

- afsluiten van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid 

Verder verzoeken wij u onze adresgegevens te wijzigen in: 

TNO ITSEF BV 
Delftechpark l (let op! geen postbus) 
2628 XJ DELFT 

Datum 
28 oktober 2005 

O n z e  referentie 
05-LTR-294 

Blad 
212 

r ugo Buitenhuis 


