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Stichting Wij vertrouwen stemcomputers niet
De heer R.V. Gonggrijp
Linnaeusparkweg 98
1098 EJ AMSTERDAM

onze ref. AB/lE/10022935

uw ref.

inzake Staat / Wij vertrouwen stemcomputers niet

20 september 2007

Te uwer kennisneming hierbij

AJ. Boorsma

advocaat

t (070) 515 38 33

f (070) 515 30 31

aj .boorsma@pelsrijcken.nl

een kopie van de brief met bijlagen die ik vandaag in bovenvermelde zaak aan de

rechtbank Alkmaar zond.

Toegezonden door

A.J. Boorsma

Alle weruaamheden worden verricht op orond van een overeenkomst van opdracht mE!t de naamloze vennootschap Pels Rijeken 8. Oroogleever
fortuijn N.V., gevestIgd te Den Haag en Ingeschre'l/en In het Hal'ldelsreglster onder nr. 27283716. Op de overeenkom$t lijn de algemene voorwaëlrden
va" toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 11012005. Daarln Is een aansprakell,kheldsbeperklng opgenomen. De
algemene voorwaarden worden op verzoek. toegezonden of zijn te raadp1etlen op www.pelgljcken.nl. Kwaliteltsrek.enlng notarlaat 21.30.13.495.
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Pels Rijeken

& Droogleever

Fortuijn advocaten
en notarissen

Per telefax: 072-5274723 en met spoed in handen
van
Rechtbank Alkmaar
Sector Bestuursrecht
Mevrouw P. van der Vlugt
Griffier
Postbus 251
1800 BG ALKMAAR

onze eef. AB/lE/10022935

uw ref. 07/2268 BESLU en 07/2340 BEsLU

inzake Staat / Stîchtîng Wij vertrouwen

stemcomputers niet

20 september 2007

Geachte mevrouw Van der Vlugt,

A.J. Boorsma

advocaat

t (070) 5153833

f (070) 51530 31

aj.boorsma@pelsrijcken.nl

Met verwijzing naar uw telefonisch verzoek van hedenochtend, stuur ik u hierbij

afschrift van de verklaringen waaraan În het verweerschrift van de staatsssecretaris in

onderdeel 2.6 wordt gerefereerd.

Afschrift van deze brief zond ik vandaag per gelijke post naar de gemachtigde van de

Stichting.

•,,

Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met de naamloze ....ennootschap Pels Rijclten & DrooÇlleever
Fortuljn N.V., ge....estlgd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden
van toepasSing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 110/2005. Daarin is een aansprake!ljkheldsbeperking opgenomen. De
algemene voorwaarden worden op verzoek toegezl;Jnden of ziJn te raaclpl~enop www.pelslijcl<en.nl. Kwaliteitsrekening notariaat 21.30.13.495.
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Conformiteitverklaring

Wij,
Brightsight (TNO ITSEF BV)
Delftechpark 1
2628 XJ DELFT
Nederland

verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dal de master OTP EPROMS
aangemaakt voor NV Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap" voor het
produceren van OTP EPROMS voor stemcomputer modellen ingezet voor de
Provinciale Staten verkiezingen van 7 maart 2007, zijn J;Jeproduceerd op een
dusdanige wijze dat de fJrrtlWBre van deze geheel overeenkomt met de tirmware van
de inbewarinJ;J9l!geven (escrow) master OTP EPROMS.

Getuige (Auditor):
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Handtekenin ;--

Functie:

Gemachtigd

Naam:

Datum:



To:+3120663B558

Wij,

Fra.: Pels Rijeken &Droogleever Fortuijn

Conformiteitverklaring,
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verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de OTP EPROMS ,gebr:uiktin
stemmachines die zijn.c.q. 'Zullen worden uitgeleverd voor inzet tijdens de Provinciale
Staten verkiezingen van 7 maart Z007

• Nedap ES3B, Firmware versie 2.1Z,
Checksum even: .o137376B, oneven: 0148A710 .

• Nedap SSN1, Firrnware versie 4.01,
Chècksum even: 00978886, oneven: 00e8EF3A

• Nedap ESD1NL, Firmware versje 3.0Z,
Checksumeven: 01337860, oneven: 01460110

z~n geprOduceerd en aangebracht op een dusdanige wijze dat de firrnware van deze
systemen geheel overeenkomt met de firmware .op de OTP EPROMS waarvan door
een onafhankelijk partij is vastgesteld dat deze overeenkomt met de in bewaring

. gegeven (escrow) master OTP EPROMS bij de onafh.mkelijk partij (Brightsight).
Deze vaststelling heeft plaatsgevonden op 10 januari Z007 te Delft en hiervan Is ·een.
ronforrniteitsverklaring opgemaakt

~andtakening:

Naam:

Functie;

patum:


