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Vonnis in kon geding VlD 5 februari 2007, 
gewezen in de zaak metrolnummer KG 07/95 van: 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 
Sdll Uitpvln B.V.,
 
pvestigd en kJmtoomoudtmde te 's·Gravmbage,
 
eiseres,
 
procureur mr. ED. Wiersma. 

tegen ; 

de Staat der Ned.erwulea (Minist« voor Bestuurlijke Vernieuwing CD
 

Koninkrijksrelaties, bJerna te noemen: deMinister),
 
aezeteldte 's-Graveohap,
 
gedaagde,
 
procureur mr. E.I. Daalder.
 

1.Verloop v~ do grocedure 

1.Verloop v~ do grocedure 

:rer terechtzitting vaD 2 februari 2007 heeft Sdu gesteld en .' pvorderd 
.ovcrcenkomstic dedagvaardin,. De Staat heeft verweer pvoerd. 
Aan ~. is op 5 februari 2007 een uiUrcbc1 uit het II1ldiädieblad vetStrekt 
re1aiemui de uitspraak in dca zaak. Het lJIldenJIaaode vormt ec:a wtwerláng 
daarvm. . 

2. De feiten 

Opgrond van de ltu1cken eo het verbaDdeldo ter zittingvan 2 fiJbruari 2007 wordt 
,in dit IcdiDg van het volgmdeuiflegaan. 

2,1,Op grond Vlm artikel J 33 Kieswet VÏDdt h&t stemmen anders dan doormiddel 
van stombiljettca alleen plaats, indien durbij overeenk0rDsti8 bij algemene 
maatregel van bestuur gestelde nadere regels een door de MiDista' goedsebmde 
techniek wordt gcbmgd. Bedoelde alplDcaC mamegel van bestuur is het 
Kiesbesluit. 

2.2.Artikel J 14Kiesbeslui1luidt als volgt: 
J. Een e/eláro1USche slemlllllClrine mag I/ec/lb hij de verkiezingen 

worden gebruikt. indien zij zonder 'nige ".!wijking h~hoorllol een dom
OMe MiniJte, van Birlntnlllndse ZoJam en KtminhijlcJrelaliu 
goedgekeurd m,,.k en type. 
2. De goedkeuring wordt'VIr/eend inmur dIJ slslMltlChiM vo/rJi»l Olm 

Ik eiun die ges~/d w(1l'(/tn ;" (JTfike1 J 13, lWeetll! lid, wm de XiUtlllt, 
ar~/ J 14h en de Mmi.ftmi/e regeling. ~doeld ;" het VÜ!l'de lid. en is 
voorzien van eentMugtk/tjktg~h71lik.Jaonwijzl"g WHJT ,.kiezer. 
1. Onze Mhlist" \IQII Binnenlands, Zf*" ", Koninkrlj"'"l~s u 

bevoegd een wrltetJdegoedkeuring in Ie rrwkke". 
4. Bij min;",,,ill, regeling wamengeregeld: 
a. de procedure "",	 Hlrekking lot de goedkeur;"g ~an de 

slemt1lQChtna; 
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b. de ntJIkr~ WJDrwQQTden wat:lI'OnIler de g<JIdIrItJlrlng wm 
mmmtJChÏ1fes \I()()P' g,bruil bijd. ""kiai"p" wordt verlN1lll; 
c. dl grondtm WlJtl1'(Jp een ve,/~ende gtJI!Óh!UJ'ing kQn WOw/bi 

inge:ut1lchn; 
d deJJI'OCftiJln m,t belr.lrJcingtot• intrtlWngl'arI de gO«i/teuring. 

2.3.De in artibl J 14 lid 4 Kiesbealuil bedoeJde ministeriële reseJJq iJ de 
Reae1ing voorwaarden en goedkeuring st.erDJnachines 1997 (hierna: de Regelin&). 

2.4.Bij besluit van 18 september 2006 heeft de Ministr.r de eldctroa.iscbe 
stemmaçbinc van hat type NewVotc van Sdu met software vmie S.U. 
goed~ voor het gebruik bij verldezingen. Na d~ goedkeurillg hoeft de 
Minister~ naar aanleiding van publicaties van Stichq Wij vertrouwal 
stemcomputerS niet, de NewVote machine oog onderworpen lIm ClIO onderzoeic 
door de AlgemClle Inllcl1tinacn- en Veiligheidsdienst (AIVD). 

2.5. De AIYD heeft op 27oktober2006 een rapport wflebrlcht die de uitkomsten 
vaneenollder:mek naarhet straIin8tgedrag van sttmmaehinesvantweet'abrfkaten 
beJchrüft Doel van het onderzoek was aanvaUm te ideuti1ica'CII die het 
steDlgebeïm van indMduele ldmrss opheffen. Voor de NewVotemachine VlD Sdu 
zijn !Me eeDvoudig uit re voeren aaD\'aJleo op hetsb:mpeim pvondeo, aldus dit 
rapport. 

2.6.Op 30 oktober 2006 beeft de Minister inedegedeeld voornemens te 7Jjn om 
overte guo tot intlekking VlD degoedkew'ÎJl& die is verleend voorhet pbrufk bij . 
Ya'kiezinfIID til dedaaraan'voorafpande prototypegoedburi.aa vanoacIer lIIdcrc 
de stcmmachfDe VlD het type NewVote VlD Sdu met !JOftware versie S.I.1. Als 

"	 gevo!g vandit besluit is deNewVoee machine VOOrde Twcc:cIe Kamerverkiezingen 
vaD 22 november 2006 niet gebruikt. 

2.7.Dc Minister beeft in zijn briefV8ll 3 nowmber 2006 aan de VoorzitteI'van de 
Tweede Kamer laten weten dal hij als cal aanvaardbaar n:strisico beachouwt dat 
een stanmacbiDe een straIin& afaeeft tot ruxim'a1 vijf meterendatmet behulpVIIII 

alI.ec:n 2lCCS' geavmceerde apparatuur bet displaykanworden gereproduceerd. 

2.8.Sdu beeft op!ossiDgen p.oebt voor bet straJîn&'problccm en heeft medio 
december 2006 vijf coofigundies un de AIVD.. goedkeuria. voorpIesd- T. 
aanzien VlD dete vijf mad1incs voldeed ~ maebioe lID de eisen, te ~ de 
macbinedie aanpduid wordt als'OSPIAype 2', Deze machine had ceo straUDa "mi 
minderdan vijfmeterCD wu alleen met geavanceerde middelen afte JoÎsta'In. 

2.9.Op 5 janumi 2007 heeft er e-mai1correspondentie plaatspooden t1JAeD de 
directeur van Sdu en een medewerker van het miJlisterie VIID Binnenlandse l.abn 
en KoninkrijksreJatles (hierna: het ministerie) waarin over en weer de afspraba 
worden weersegeven VlD eengesprek dat die middag heeft plaatsaevondco. Uit de 
e-mailvande mDdewerbr vanhet ministmie blijktonderandere hat volpnde: 

'(...) 
• Sdu heeft nog twee weken nodig om de aanpanilfgIIJ Gtm de 
softwan te testert en tk tlocummterm Dal beteAPJ dat StAl op 12 
januari 2007 de aangepaste softwon \100I" Uwing kan aanJetJenn 
tJQII TNO. TNO~'ft 1 we,k"odig om.de/rswing "tm de Joftware af 
llro_n. 
• StIll ett TNO zijn Vall oordtel dal de keur;", wxrr 1 februgri 2007 
kon :1/" afgerond WQ(1l'bij \'On ik rijdt! Wl1J TNO ik lI~rwQChtm, U 
"11gf!Sprokm, gelet op de ~nniJ die nu bij TNObeschikbQQT is oWP' 
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d(l iIllI'IJ'4fSilfgen QQII 'de NtIWVOl' stemmachine, dot de keu1'i1tg tot ftn 

positiqourdulleidt. 
• St/u heeft amge~ hOg te willen ondenod:en ufwwl uitslvilBM 
de OIl1fJX1Uingen aande bthWzing de straling WJlt binnen hetge,,, d, 
minisIrT voO' B'PK in zijn briifvan 30 oktober 2006 QQ1I • 1W,. 
Kamer heeft aangegeven als een atI/hIQQTdboIlI' nt_UiCD 'lJOD' MI 
slemgeheim. 
• 'Pcm dt zijth \1(JfJ BZKis aangegeveft tiIlt Still daar wij in is. OSPL 
.bm een dergelijR wzrionl /Mrm en 1IQg0tl1l ofdB straling dm blijft 
bÎll1l6J Mt hîerYoor genoemde ltÎVeau. Alt OSPL tk meetreSllllattm 
oplevert zal HU door naar kijken. BZK Jre~ doorbij ~[ljk 

grwa." op ik tfIdtJnJk wtlOl'bümen ten dergelijk onderzoek moBl 
plQQlnintJen. Met andere woo7'den hel tijdpad lal MI u"mgJtrajecl 
mag daar niel door vD1raagtl wOl'deIl. 
(...) 
• &Ju levm Md." (5jQTIIIQT# 2007)pe moil dl p1annbtg QQII WIN dil 
tIt11Ip4fsingt1lllt11l nam 1200 sl6IIMOChines. De QQ1I[XUSbJgen zulla 
wo,*" QQIIg.bTacht door OSPL. Dit HdrlJf garandem dot flik 
mochfMJ in deeerste weekVtmfe1P'umi ]007zuil", zijn QQllgeptJ.J1. 
(...)' 

2.10. En uit de e-mail VaDdedirecteur vanScha blijkt0JIdcr aDdete bet vo1ge:odc: 

'l'ImMIItt ~ IJIII'dwtiw.. . ," . " 
1. WijheMm tiejinNJ OSPL optlNcht~·tHIt" tIJ1lKl1aàn DiIII 

tI ]fQSsen CO'ffom,. de Ve1'sie' WDtinttliJ 11 ons' pméld Mijt dat de' 
rutrl.rico'a Nt '1JeÓ'flkkm, "tot· _t dotw .. ~1II.mJe 

strtJlfn&tproblle11l tItIIIWltIIYlba IJ. . 
2. (...) 
J. De QQ1JpauingM aan dt op de Q/ASt/JtIIJtk PS-vokiezblgen in re 
zettenapparat,n rullm rond J ftbnJari gereedtVIt. Dewuk van5 nr 
9 ftb1'Ut11i zIJl die"en als nentwl, uil/oop om dt! ItJtJI#, appatDten 
QQII "p4rJDI. Wij %II1len "apporwmr lWO' liet wrloop lal deJI 

aanp4fJtngDI, zodatJI inzicht /wft in dl WX1rlgaItg ltiPwIIr.
 
(...)
 

~M.v.~ BriptSJrllt (WHrlt.. TNO). 
(..,) 
8. Ht/t afrondsn van d, 80ftware aanptJSSmlmYUgt nogtw,e 'W'.". 
Hierbij is Mf1"PI1I Mt dOCJlWlMlDm ." listen v. de $OjtwaN 

aanpassingen. Yervolgrms heeftBttghtSight IIDg ii" wttk "odig Dm 
deu te kewoen.. 

~ tlftpTflkDa 
9. Wij nUlen in Jamenwow,g mtt OSPL de v;suelt leesbQQrMitl WJ't 

á. tKlllglposItt schermen vtl'betlt1Wl. ~ atlIfJ'tJ'sihpn zullen door 
OSPL wortlor gel8slop dl efficten hief'WPf op MI stralm~ptJ,ag. 
Duit aanpassingen mog", het straltngsgetlrog "t,t lndten de door u 
btpaoltle gTd1I%eJI b"",gl1l, ,,,, en antkT 18 verifiiror f1Qo,. OSPL en 
dooT arPL te 1'tlJ'J'O'1'''''' QQtI dt!..uYD. 
(...)' 

2.11 Medio jauuar1 2007 zijn door de Sdu vervolgens vier machines met 
hetulfde ~ienllmmer (OSPL typen 3, 4, 5 en 6) &lil de AIVD voor een test 
aangeleverd. Geen vandezemachines voldeed Uh destraJinpeisen. 
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2.12 De Minister heeft de Tweede KJuncr bij brief van 17 januari 2007 
medegedeeld dat hij heeft moeten vasts1el1en dat de straling VlD de NewVOie 
stemmachines verderreikt ciao vijf meteren dat de NewVore stemmacbines bij de 
verki~ V8l1 de leden van Provinciale Statco op 7 maart 2007 niet sebruikt 
kunnen worden. Hij is van mcu.ing dat het gebruik VIIII cJ. NcwV<* stemmac:hiDe 
een risicozou betektJoen voor het kiesrecbtelijk correctverlopen van de verkiezing 
van 7 maart 2007. 

2.13 Op 18januari 2001 heeftde Sdu medegedeeld dat voor oaderzoek door de 
AIVD gereed stoDd een c:onfiguralie waarmee volgens de Sdu uitgevoerde 
JJ1etingen de door de AND geconstateerde achteruitgang op het gebied van 
aflui.slerburheid uit de wereld was aehoJpen en die neds door lNCWrigbtSiabt 
WIS aekeW'd en in orde was bevonden. Dit sIemIIppanat is voor "MI betreft de 
hardware gelijkaan OSPL-type 2, maar desoftware is aangepast. 

2.14 Bij e-mail van 19jlllluari 2007 is Sdu als bericht: 

'DI minirN1' \I0OI" BJIK -ft zich ~utk,. dae WHk genoodmskt 
gezien om te hu/uilm dIJt de schor4btg van de gottlknllng ytPJ • 

NewYot«-ste11lmllChine glhanlJJrlJqfd blijft. De MiIIi.lter ~ tot dit 
besluit tCMn bleek dot' opeeftVOlgmtk metthgtn Q/I1I door If 

beschik/)QoT geJt.ld", (Wlrsiu \'MI tWlgepcu,-; NewYtM
stemlJtlJC#ri1fes negatieve lIit1rDmsten gaNll M,er ,«ia • _tilt,." 
giWDJ aan dot de ,3trdI.",,·VQI'J dtu ..,,~itÎ1le 1'0" WOl dalf S 

. ,.	 wwter. ". ... . r ' , 
giWDJ aan dot de ,.JtrdI.t1Ig .VQI'J tltu ""~1I11Je1'0" WOl tIaIf :J 

. ,.	 wwter. .. '. . .' , 

De gemeenten die de wrbezing ~ 7 1lII1OI11007 moet", 01'ftJI'Û1!J'1/II 

ltebhm afdoende tijd nodig om dlé ~uing orth/ijk ~ .... 
voorb",idm Dat lIergt dat de minIJl" 'Voor BYK Zfbtrlteid ,.,. 
onttmtt d, 'Wijze 'WtIOI"Op bij t& W!I'/daing gulurd b wonltm. • 
ulr6rMid (waar th P"'B'''tIm ovm~ns al JM decembe1' 2006 op 
aandringen) JMejt de ministe' lfW zijn /wief WI1I 17 januari 2007 
gebtJdA. GII,t doarop zit!t het ministerie WIIJ BZX ge~" rwJ8" 01ft 

ninlwe metingen aande Nt!'W Y0te-4~mmachinu liltte lIOtlTe1J. ' 

2.1 SSdu is 35 Nederlandse gemMden behulpzaam bij hetdollIl houdea van 
"erkiezin&eo met pbnaiJcm.king \'ID clektroDische S1lemnwJaioea Innûddels 
heeft de gemeente Amsterdam besloten de vemezingen van 7 maart 2007 
met 'het rode potlood' te 1aIcn plaatsvinden, zodat er VOOr de komende 
verkiezingen nog34 NederJandse gemecnteP resteren. 

3, De VOJ'dcriAI. de ppndçn dw'lyoor cm b§t verweer 

3.1. Sdu vordertde Staat te bevelenbinnen zes UW" D& de uitspruk van het vomis 
aan de AND opdrachtte gevende New Vote versie 5.0 met software-vmÎe 5.2.2. 
als beschreven in de rapparta&e van Brightaigbt nn 19januari 2007 te ~ 

op bet stralingsgedrag daarvan en omtrent datonderzoek onverwijld verslag uit te 
brensen aan de Minister CD al betpen de AIVO ter uirvoeriDa van die opdracht 
mondeling of schriftelijk aan de Minista' rapporteert onverwijld aan de Sdu ter 
kmnis te brengen, met veroordeling vande Stalt in de Imstcn van dit geding. 

.f"\Af"\ln"f'llf'I V\.IJ 11 ' tH ,,,,,n77n/bl 
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3.2.Daartoe voert Sdu het volgende aan.De Ministm' beeftop 19januari2007 lWJ 

Sdu laten weten dathij niet bereidWIS dedOOI' Sduop 18januari2007lIiIDFbodeo 
contlgurad.e dOOl' de AIVD re laten onderzoeken. Met deze opstelling handelt de 
Mini!lta'in strijdmet de tussen partijen gemaakte afsprabn, volpns welkeSdu tot 
I februari 2007 de geleaenheid ZOU hebben allevoordeunstal"de verkiezingen in 
te mten New-Vot! machines, aJtbans bet leeuwendeel daarvao. aJdUl 8IOpput IJ: 
hebben dat die, blijkens keuring daarvan door TNO, zouden voldoen lW1 de 
Regeling en, blijkens keuring daarvan doorde AIVD, tevens zouden voldoen aan 
httpen de Minim:r, aJ dan niet op enige wettelijb grond, al. unvaardbaar 
stralinpgedrag beschouwde. Althans moet als onzorgvuldig en dclba1ve 
onrecbtmatig worden beschouwd, dat d. Minister Sdu door die opstelliq de 
mogelijkheid onthoudt aan te tanen dat voormelde con1iauratie lUID alle eisen 
voJdoct, welk bcwljs dj in de gegeven omstandigheden s1echta kan leveren &ID de 
hand van eeD In opdracht VIID de Minister door de AIVD Ilitpvoerd onderzoek en 
haar d8!I crond bn biedea de MinisteI' nog tijdig vóórde vcrkieziDgeD van 7 lQIIft 

2007 tot opheffing van de schorsing te bewegen. 

3.3. De SCUt voert gemotiveerd verweerdat hierna. voorzover aodi& zal worden 
besproken. 

4. Debeoorde1m, van het aesehil 

. . . 
4.1. De Stut betwist dat hij ~ strijd met de. 8""'I"'bfl afspnken zou hebben 
gchudelcl De Staat stelt dat de ûspraken van S januari2007zijnganaakt op buil 
vanOSPlAypc2, bet enip type dat totdusvem de test beeftdoontAaD. 

4.2. De VOOJ2Î~ deeltdelIleIlina van cic SCBat ia mverre eG is dus VaQ 

oordccl dat, nu.bet thaos pat omeennieuwe versie Vlm pooemde stmuDIChiDe. er 
niet is gehandeld in slrijdmet pmukte afspraken. 

Onzorgvu/t!Ïlqfonrechtmgt;, hmtdelell yan deSlapt? 

4.3. De Staatbetwist voorts datde weigeringop 19januari 2007om deNewVote 
stemmachine te Wen keuren door de AIVD onzorgvuldis of oorechtmatiS ia. De 
Stalt betoOgt dit het bellOg dat de Sdu de BCleeenJaejd mjst om de Minfarer 18 
beweJen Dm de schoning alsD08 op te he" minder zwur weegt dan het bclans 
dat de Minista' Dch verzebrd kan welen dat ookbij het gebnJlk VlD Sdu-machines 
het belang van eerl.(jb en geheime vedduingen is pvarborgd. Daar komt 
volpna de Staatnog bij datalle betrokken gemeenten er inmiddels van uitpan, dat 
pen gebruik za] kunnen worden gemaakt VlD de Sdu-maçhinas en de 
voorbereidiDgen voor bet pbnUk van bet 'rode potlood' in volle pDg zijn. EeD 
sialatiewaarin weerde indruk zou kunnen ontstan datde Sdu-machlnea mogeHjk 
toeb kunnen worden gebruikt leidt tot ODduidelijkhedeD en onzekJUecfeD, die 
alleen al de goede 8IIJ8 van uken bij de verkiezingen verstoren. Daamaast is bet 
vertrouwm van del Staat In Sduverminderd nadat Sdu injanuari 2001 tot viermaal 
toe eeD macllinc ter goedkeurinl heeft aangeboden die uiteindelijk niet bleek te 
voJdoeD lID de pst.elde eilea, hetgeen volgens de Stut met name ZiI8 op 
81~ SM debat VlD de Sdu. 
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4.4. DeVlUg waar de voorzieningenrechterzich voor gesteldziet is of de Staat op 
19januari 2007 in alle redelijkheid beeftkuMen beslissen om de goedkeuring door 
de AlVD niet meer toe te staan. De Staat beroept zich met name op zekerheid die 
hij wenst te creeren en op wmninderd vertrouwen inSdusindsdekeuringenvan de 
stanmaehines mediojanuari 2007. Het is op %icbzelfnietonbegrijpelijk dat, Se7Îeft 
de gang van.zaken rond de keuring van degewijzigde stemmachines medio januari 
2007, bet vertrouwen van de Staat in de stemJn.achine& vaD Sdu is geda&ld. Dit 
neemt echter nietweg dat Sdu indecember 2006 weleengoede stenunachincheeft 
aangeleverd en partijen op grond d&uvm afspraken haddep pnaakt over de 
planning van de aanpassing van de hardware en van bet keurin,gstraject. Op bet 
moment datpartijen deze afsprakenmaakten was het 008niet zekerdatSdu ook 
daadwerkeUjk alle benodigde stemmachines tijdig zou kunnen Jeveren, pzien de 
aanpassingen die nog nodig waren en de keurinlen die DO' dienden plaats te 
vinden. Partijenhebben toen alsdeadJine, waarop voldoende beschikbare apparaten 
aanwezig moesten zijn, 1 februari 2007 gestekt. Dit zag, zoals reeds eerder 
vastgesteld. op de OSPL-twe 2. dodl hienJit kan worden afgeleid dat de 
betreffende pmccnbln in ioder geval fot I februari 2007 geen absolutemkmheid 
hadden over devn.as of er gClf.emd zou worden met eeD stemmachine of met 'het 
rode potlood', 1ban9 doetdesituatie zichvoor datalle750 NewVote stemmachines 
(sinds 25 januari 20(7) in overcc:nste.mIng zijn met de configuratie zoals 
lI8QFboden op 18 januari jr, mur dat die confi&uratie DOl niet goedaeburd is. 
Zodnl die zou worden goedgekeurd, cm tussen partijen is niet in seschiJ dat een 
keuring biimeu één weelc bn worden pdaan, lDUdeD de stemmachines alsnog in 
&rebru.ik Iamnen.word&n aenosnen voor de eerstvnJ.ende wrkieziDlleIl. 
keuring biimeu één weelc bn worden pdaan, 100deD de stemmachines alsnog in 
gebruik.1amnen·worden genomen voorde eemvolpude va'kïeziDgm. 

4.5. Niet valt in te zien waarom de gestelde deadJiDe VBO 1 februui 2007 om 
voldoel1de staDmacbiDes van eeD goedgekeurd type beschikbaar te hebhal niet ZlDU 

golden voor het ,eval dater wel voldoende ~ zijn maar bet type DOg 
niet is goedpke~. De door de Staat aangedragal ugumenteo leueo daartoe 
onvoldoende sewicht in desc:haaI. Verminderd vertrouwen iadaartoe onvoldoeode, 
omdat het niet om vel"trolnwO gaat maar om een goed te lceuaa machine. 
Voldoende voorbeleidingstijd voor de gcmec:obm is, als hiervoor overwogen, 
evenmin eeD argument. omdat zij op buis van de OSPlAype 2 vóór 1 februari 
2007 nietde zek«heid haddendat er met machines gestaDd zou wordal. Onderdie 
omstandiabeden bad de Ministerniet in redeJijkheid mogen beslissm het voor de 
afronding VIJl bet ~ect vereistz: AIVD-ondcnoek~ weipren. 

4.6. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat devordering al wordentoegewean. 

4.7. De Staat tal, als de in het ongeJijk patelde partij, worden veroordeeld in de 
kostmvandit pdiog. 

S. Debesliasinl 

De voorzieningen:eehter: 

beveeltde Staatbinnenzes uurna de uitspraakvan dit vonnisua deAJVDopdracht 
te geven de Ncw Vote versie 5.0 met softwan: versie 5.2.2. als bescbrevea in de 
rappOrtage van Brigbtsigbt van 19 jaauari 2007 te onderzoeken op het 
stralinpgedrag daarvan CD omtrent dat oncIenoek onverwijld venlag uit te brcnpn 
aan de Minister en al hetpto do AIVD ter uitvoerin& vandie opdrachtmondeliDe of 
schriftelijk aan deMinister rapporteert onverwijJd aan de Sduter kenniste brengen; 
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veroordeelt do Staat in de kosten van dit geding. tot dusver lID dezijdo van Sdu 
begroot op € 1.137,85, waarvan € 816,- 110 salaris procureur, € 251,- aan 
griffierecht en€ 70,85 aandagvaardingskosten; 

verklaart dit vOmUs uitvoerbaar bij voorraad. 

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J. Paris enuitpprobn ter openbare ~g van 
S februari 2007 intepwoordigbeid van de griJflel'. 
ks 


