Van: Stichting “Wij vertrouwen stemcomputers niet”
Linnaeusparkweg 98
tel: +31 20 463 6394
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Aan:Brightsight B.V.
t.a.v. Dhr. D.J. Out, directeur
Delftechpark 1
2628 XJ Delft

Amsterdam, 30 maart 2007,

Geachte heer Out,
Uw bedrijf is aangewezen als keuringsinstelling voor stemmachines en voert keuringen uit
zoals bedoeld in de “Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997” (hierna:
“de Regeling”). Onze stichting is van mening dat alle certificaten die uw bedrijf en haar
rechtsvoorgangers hebben verstrekt ten onrechte zijn afgegeven. Wij hebben een
fundamenteel probleem vastgesteld waardoor de huidige stemmachines niet voldoen (en
zonder aanvullende keuringen van de ISS/Elektor software en de in de gemeenten
gebruikte computers ook niet kunnen voldoen) aan de eisen die de Regeling aan
stemmachines stelt. (Wij spreken overigens liever van stemcomputers dan van
stemmachines, maar omdat we hier veelvuldig de regelgeving aanhalen zullen we verder
de verouderde term gebruiken.)
In de bijlage “Voorwaarden voor stemmachines” bij de Regeling staat onder andere dat
“op de stemmachine op gebruikersvriendelijke wijze de kandidatenlijsten kunnen worden
ingevoerd” (artikel 3). Alleen gebeurt dit bij de in Nederland goedgekeurde stemmachines
niet op de stemmachines zelf, maar op hulpapparatuur. Deze hulpapparatuur bestaat uit
PC's met daarop door de fabrikanten bijgeleverde software. In het geval van Nedap/
Groenendaal heet deze software ISS, in het geval van Sdu heet de software Elektor. De
ter goedkeuring gebrachte stemmachines zelf bezitten deze functie dus niet.
Ter illustratie: In artikel 3.2 van de bijlage staat “Tijdens het invoeren van de
kandidatenlijsten is de sleutel in de stemmachine gestoken”. In artikel 5.2 staat
vervolgens: “De vrijgave van de stemmachine voor het uitbrengen van de stemmen en de
blokkering van de stemmachine hiervoor kan uitsluitend door middel van een fysieke
sleutel geschieden. Deze sleutel is een andere sleutel dan de sleutel bedoeld in 3.2.
Tijdens de stemming is de sleutel in de stemmachine gestoken.” In ieder geval in het
geval van de Nedap/ISS combinatie kan de eerstbedoelde sleutel niet in de stemmachine
doch slechts in de hulpapparatuur gestoken worden, waarmee deze dus onderdeel wordt
van de stemmachine (hetgeen de definitie van “stemmachine” uit de Regeling toestaat).
De in Nederland gebruikte stemmachines zijn dus, in ieder geval sinds 1997, oneigenlijk
goedgekeurd. Voor aanvullende argumentatie verwijs ik u naar de brief die wij op 22
januari naar de toen verantwoordelijke minister hebben verstuurd en die ik heb bijgesloten.

Voor de goede orde: wij gaan er van uit dat uw bedrijf de tot nu toe afgegeven
goedkeuringscertificaten volstrekt te goeder trouw heeft verstrekt. Maar naar onze mening
is na zorgvuldige lezing uit de Regeling echter duidelijk op te maken dat de huidige
stemmachines alleen aan de gestelde eisen kunnen voldoen als ook de PCs bij de
gemeenten, de overige hulpapparatuur en de programma’s ISS en Elektor bij de keuring
worden betrokken.
Inmiddels zijn vele van de op basis van de door uw firma afgegeven certificaten
goedkeuringen in rechte onaantastbaar geworden. Het zou volgens ons gezien het
bovenstaande toch correct als u de staatssecretaris mede zou delen dat u tot het inzicht
bent gekomen dat de tot nu toe afgegeven certificaten op een onvolledige keuring
berusten. Van deze brief ontvangt onze stichting dan gaarne een afschrift.
Nu wij u op dit probleem gewezen hebben nemen wij aan dat u niet langer certificaten op
de huidige basis (dus zonder keuring van ISS/Elektor, gebruikte PC’s en andere
hulpapparatuur) zult verstrekken. Voor alle duidelijkheid en volledigheid: uw bedrijf mag,
nu wij u hiervan in kennis hebben gesteld, zonder de genoemde extra keuringen ook
helemaal geen nieuwe certificaten meer afgeven. In het hypothetische geval dat u dit toch
zou doen zou uw bedrijf dan willens en wetens een valse verklaring afleggen, waartegen
onze stichting dan, wederom hypothetisch, als belanghebbende alle beschikbare
rechtsmiddelen zou inzetten.

Met vriendelijke groet,
Hoogachtend,

Names de stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet",
R.V. (Rop) Gonggrijp, voorzitter

Bijlage:
• onze brief aan minister Nicolaï van 22 januari 2007

