
Ministerie van Binnenlandse laken en KoninkrijkroJaties
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2501 HL Den Haag

Groenlo, 10 oldober 2007

Betreft: Aanvraag lot goedkeuriog stemmachine typen ESJB en ESNl

Geachte mevrouw BijJoveld-.schoulen,

Op 1 oktober 2007 heeft de Rechtbank Amsterdam uw goedkeuringsbesluit van 2 maart 2007 VOOf de

Nedap stemmachines van de typen ES3B, ES01NL en ESN1 vernietigd.

In het kader van artikelS en 6 ~n de 'Regeling voorwaarden en soedkeuring stemmachines 1997',

uitgevaardigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 11 juli 1997 onder nummer

CW1971U1000 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 de NV. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap' uw goedkeuring voor gebruik

bij verkiezingen van de stemmachines van het type ESJB en ESN1.

Een afschrift van de verklaring van de aangewezen keuringsjnste\ling inzake de beoordeling van de

stemmachines is bijgevoegd. en ik vefZoek u nadere aanwijzingen Ie geven teneinde u in de

gele98nheid te stellen om kennis te nemen van het onderliggend rapport.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik

----Nedap Election Systems

N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap·

Bijlagen:
OG-lTR-316; Verklaring inzake de keuring van de stemmachines ESJA, ES3B. ESD1Nl en E5N1
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ondefWerp
Verklaring inzake de keuring van de stemmachines ES3A, ES3B,
ES01NL, ESNl

Zoals bedoeld in artikel 5 en artikel 8 van de "Regeling voorwaarden en
goedkeuring stemmachines 1997" uitgevaardigd door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken d.d. 11 juli 1997 onder nummer CW1971U1000 en
gepubliceerd in de Staatscourant nummer 134 van 1997, en de "Wijziging
Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997" uitgevaardigd
door hel Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 7 december 2001 onder
nummer CWOlI98548 en gepubliceerd in de Staatscourant nummer 246
van 2001,

verklaart Brightsighl BV hierbij,

dat de op 9 oktober 2006 door Nedap Groenlo ter keuring aangeboden
gewijzigde slemmachines:

ES3A met software versie 2.12
ES3B met software versie 2.12
ESD1NL met software versie 3.02
ESN1 meI software versie 4.01

in voldoende mate overeenstemmen met de prototypes.

De uitgevoerde lesten en testresultaten zijn vastgelegd in rapport
06-RPT-158 "Keuring van de Nedap stemmachines met nieuwe PROMs en
verzegeling.".

TNO-ITSEF av is op 21 november 2005 aangewezen als keuringsinstelling
als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Regeling voorwaarden en
goedkeuring stemmachines 1997. Op 1 september 2006 is de naam van
TNO-rrSEF av gewijzigd in Brightsîght av.
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