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Onderwerp , 

goedkeuring prototype stemmachine â‚¬S 

Met verwijzing naar uw brief van 2 januari 2005 waarbij u mij verzoekt 
goedkeuring te verlenen aan het prototype stemmachine ESNI bericht ik u als 
volgt. 

Uw aanvraag heeft u ingediend in het kader van artikel 4, eerste lid, van de 
regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997 (hierna de regeling). 
U hebt bij uw aanvraag een verklaring van TNO-!T Securiy Evaluation Facility BV 
van 28 december 2005, kenmerk 05-LTR-361 overgelegd waaruit blijkt dat het 
prototype voldoet aan alle in de Kieswet, het Kiesbesluit en de in de bijlage bij de 
regeling genoemde voorwaarden met uitzondering van de door 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 gebruik bij 
verkiezingen (conform artikel 5 van de 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 deze eis voor zover het de VID- 
module betreft (gesproken tekst) wordt gelnterpreteerd analoog aan artikel J 14b 
eerste lid onder b van het Kiesbesluit: te weten eerst een opsomming van de 
lijsten en daarna een opsomming van de kandidaten. We! dient de QID-module 
zoveel mogelijk aangepast te zijn aan de inhoudelijke vereisten van Model J 33-2 
modellenregeling (te weten vermelding van voornaam 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 Driel. Daarbij is niet gebleken dat het prototype niet 
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voldoet aan de in de Kieswet, het Kiesbesluit en de in de bijlage bij de regeling CZWICB 

genoemde voorwaarden. Blad 

2 van 3 

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 ESNlSSN4. 

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

De Directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving 

H.P. Heida 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaiies 
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U kunt op grond van deze goedkeuring de keuringinstelling verzoeken tot de 
keuring voor goedkeuring voor gebruik bij verkiezingen over te gaan. ik zie uw 
aanvraag voor de goedkeuring voor gebruik bij verkiezingen met belangstelling 
tegemoet. 

DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN 
KONINKRIJKSRELATIES, 
voor deze, 
De Directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving, 

H.P. Heida 

Bezwaarclausisie 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen bezwaar 

maken bij de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Postbus 2001 1, 2500 EA 

Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam 

en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van het bestreden besluit en de gronden 

waarop het bezwaar berust 
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Directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Mr. H.P. Heida 
Postbus 2001 1 
2500 EA Den Haag 

Groenlo, 2 januari 2006 

Zeer geachte heer Heida, 

In overeenstemming met artikel 4 van de "Regeling voorwaarden en goedkeuring 
stemmachines 1997", uitgevaardigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 11 juli 
1997 onder nummer CW197/U1000 en gepubliceerd in de Staatscourant nummer 134 van 
1997, en de "Wijziging Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997" 
uitgevaardigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 7 december 2001 onder 
nummer CW01198548 en gepubliceerd in de Staatscourant nummer 246 van 2001, vraagt 
NEDAP N.V. uw goedkeuring voor een prototype van een nieuw model stemmachine met als 
typeaanduiding ESNI . 

Het betreft hier de goedkeuring van de stemmachine ESNI met softwareversie SSN1 4.00 
voor een tot vijf stemmingen tegelijk. 

Een prototype van deze stemmachine is door TNO ITSEF BV te Delft beoordeeld op basis 
van de bovenstaande "Regeling". In haar verklaring geeft TNO ITSEF B.V. aan dat dit 
prototype voldoet aan de in de Kieswet, het Kiesbesluit en de in de bijlage gestelde 
voorwaarden met uitzondering van een aantal in haar rapport onder Conclusie vastgelegde 
punten. 

Deze resterende punten, welke slechts een zeer beperkte invloed hebben op de software en 
de gebruikersdocumentatie, zullen door NEDAP N.V. zo spoedig mogelijk worden ingevuld 
en aan TNO ITSEF worden voorgelegd voor de beoordeling volgens artikel 5 van de 
"Regeling". 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik, 

Hoogachtend, 

Ir. B.R. Wolbers 
Projectleider R&D Election Systems 

Bijlagen: 
TNO-rapport 05-RPT-166 Prototype keuring van de Nedap stemmachine E S N I S S N I  

e Verklaring inzake de keuring van het prototype van het Nedap stemsysteem ESNA-SSNI 




