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Loop, Marte van der

Van: Maria Gonzalez [Maria.Gonzalez@BPRBZK.NL]

Verzonden: donderdag 26 oktober 2006 13:57

Aan: Heida, Harke

Onderwerp: FW: Acties / Afspraken gesprek Sdu d.d. 24.10.2006

Van: Cuperus, Huib [mailto:H.Cuperus@sdu.nl]
Verzonden: donderdag 26 oktober 2006 13:03
Aan: Lucas Korsten; Maria Gonzalez
Onderwerp: RE: Acties / Afspraken gesprek Sdu d.d. 24.10.2006

Geachte mevrouw Gonzalez,

Naar aanleiding van ons gesprek d.d. 24 oktober jl., hierbij een reactie op twee door u aan de orde gestelde zaken.

1. Het stralingsgedrag van het NewVote apparaat in relatie tot het "meekijken" met de kiezer tijdens het
stemmen.

In ons overleg d.d. 24 oktober jl., verzocht u Sdu om te onderzoeken of het door de AIVD geconstateerde
stralingsgedrag van het NewVote apparaat te reduceren is. Overleg met technisch deskundigen heeft ons tot de
conclusie geleid dat het door de AIVD geconstateerde stralingsgedrag niet eenvoudig en niet op korte termijn te
reduceren is. En dan nog zou de vraag open blijven staan of reductie van het stralingsgedrag het "meekijken" in de
toekomst helemaal uitsluit.

U gaf in ons gesprek aan dat het "meekijken", zoals door de AlVD gedemonstreerd, een niet geoorloofde (strafbare)
activiteit is. Zo is het ook niet toegestaan om een verborgen camera in een stemhokje te plaatsen waarin met behulp
van "formulier en rood stempotlood" gestemd wordt.

De GPRS verbindingsmogelijkheid is uitgeschakeld tijdens het stemmen (tussen het moment van openen door de
voorzitter van het stembureau en het printen van de uitslag na sluiting van het stembureau). Dit is door TNO tijdens
de keuring geverifieerd. Het met behulp van deze verbindingsmogelijkheid overzenden van de voorlopige uitslag
van een verkiezing, in analogie met het doorbellen van de uitslag na telling van de traditionele "formulier en rood
sternpotlood" uitslag, is voor Sdu van commerciële betekenis in het aanbod wat wij onze klanten doen.

Het NewVote stem apparaat is gekeurd door TNO ITSEF. Hierin is onder andere de beveiliging van de stem apparaten
beoordeeld door TNO ITSEF aan de hand van de gestelde voorwaarden in de Kieswet, het Kiesbesluit en de daarbij
horende bijlage. TNO ITSEF heeft geconcludeerd dat het NewVote stem apparaat aan deze voorwaarden voldoet en het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft goedkeuring verleend om deze NewVote stem apparaten
in te zetten voor het gebruik bij verkiezingen.

Wij menen dan ook dat wij dit apparaat bij de komende verkiezingen in kunnen zetten.

Met vriendelijke groet,

Huib Cuperus
Directeur Sdu Uitgevers

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Lucas Korsten [mailto:LucasKorsten@BPRBZK.NL]
Verzonden: woensdag 25 oktober 2006 11:27
Aan: Cuperus, Huib; Maria Gonzalez
CC: Lucas Korsten
Onderwerp: Acties / Afspraken gesprek Sdu d.d. 24.10.2006
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Acties/afspraken uit gesprek met SOU d.d. 24-10-2006

.. Sdu houdt intern ruggespraak om te kijken wat men kan doen aan het door de AIVD
geconstateerde stralingsgedrag van de Sdu machine. Sdu stuurt BlK uiterlijk donderdag
26.10.2006 om 13.00 uur een reactie op de AIVD bevinding en of Sdu hieraan wat kan doen.

.. De gemeenten die de Sdu stemmachines gebruiken zullen voorafgaand aan het verzenden
van de brief van de minister aan de Tweede Kamer door BlK worden geïnformeerd. Ter
voorbereiding van Sdu informeert BlK Sdu over wat tegen de gemeenten gezegd zal worden
en welke gemeenten worden benaderd.

e Sdu zal de namen van gemeenten die demonstratiemodellen gebruiken aan BlK melden. Dit
ter informatie van de SG die de betreffende gemeenten gaat bellen.

" De GPRS-verbinding in de Sdu machines is een risico dat BlK niet wenst. BlK heeft Sdu
opgedragen dat de GPRS-verbinding fysiek uit de stemmachines verwijderd moet worden.

e BlK stuurt de Tweede Kamer een brief met de beantwoording van de vragen zoals die in het
AO van 21 september 2006 gesteld zijn. Sdu wordt door BlK geïnformeerd over de teksten in
deze brief die betrekking hebben op Sdu en de Sdu stemmachines.

o Sdu stelt zsm de broncode beschikbaar aan de kiesraad.

Met vriendelijke groet,
Christ Reniers
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