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Geachte heer Schilder I mevrouw van Driel,

Met verwijzing naar de verkregen goedkeuring prototype elektronische stemmachine NewVote met
software versie 5.0.4, d.d, 28 oktober 2005, verzoeken wij u conform artikel 5 en artikel 8 van de
'regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997' een goedkeuring van de stemmachine bij
zeer geringe aanpassingen met software versie 5.1.2 te verlenen.

~
::> Als bijlagen treft u hierbij volgens artikel 4 van de 'regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines

1997' een verklaring van TNO-ITSEF BV van goedkeuring d.d, 28 september 2006 aan.

~
~." Gezien de nodige voorbereidingen die SduUitgevers nagoedkeuring nog zal moelen treffen en de

plaatshebbende vervroegde verkiezingen op 22 november 2006, stellen wij het ten 'Zeersteop prijs deze
goedkeuring en mededeling van goedkeuring in de Staatscourant zo spoedig mogelijk van u te mogen
ontvangen .. Wij danken u bij voorbaat voor uw welwillende medewerking in dezen.

Mochtu nog vragen entof opmerkingen hebben dan vernemen wij dat graag. U kunt hiervoor contact
opnemen met ondergetekende (m.veldhuyzenlä.lsdu.nl), bereikbaar onder telefoonnummer 0703789344.

Hoogachtend,
Namens Sdu Uitgevers

Meta Veldhuyzen
Projectmanager

Graag bij bet beantwoorden van deze brief daturn en kenmerk vermelden,
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Verklaring inzake de keuring van het Sdu sternsysteem NewVote met software
versîe5.1.2

Geachte heer Duijf,

Zoals bedoeld in artikel :5en artikel 8 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
C\V01i98548 en gepubliceerd in de Staatscourant nummer 246 van 2001.

verklaart TIO ITSEF BV hierbij,

dat het door Sdu Uitgevers te Den Haag ter keuring aangeboden stemsysteem
NewVote met software versie 5.1.2,

voldoet aan de in de Kieswet. het Kiesbesluit en de bijlage gestelde voorwaarden.

De uitgevoerde testen en testresultaten zijn vastgelegd in TNO-rappoli 06-RPT
129 "Keuring van de Sdu stemmachine New Vote met software versie 5.12".

Delft, 28 september 2006

Namens TNO USEF BV .

Dirk Jan Out
Directeur

v/\\'\\'. itsef.com
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