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Geachte ,
Zoals aangegeven in de brief die u in december 2006 heeft ontvangen, is de
NewVote stemmachine van Sdu Uitgevers (Sdu), nadat door Sdu was
aangegeven dat er aanpassingen waren doorgevoerd, opnieuw aan metingen
onderworpen om na te gaan of het eerder geconstateerde stralingsprobleem zou
zijn opgelost. Op 27 december 2006 zijn de uitkomsten van de metingen met
Sdu besproken.
Sdu heeft 5 versies van de aangepaste NewVote stemmachine voor metingen
aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ter
beschikking gesteld. Bij 1 versie heeft de meting uitgewezen dat de aangepaste
NewVote stemmachine een straling heeft die niet reikt buiten 5 meter (gemeten
vanaf de stemmachine) en alleen met geavanceerde middelen is af te luisteren.
Een dergelijke straling heeft de minister voor BestuurlijkeVernieuwing en
Koninkrijksrelaties (BVK) in zijn brief van 8 november 2006 (TK 2006-2007,
30 800 nr 13) als een aanvaardbaar restrisico aangemerkt.
De aanpassing aan de NewVote stemmachine betreft zowel de programmatuur
als de behuizing. De aanpassingen aan de programmatuur hebben betrekking op
de wijze waarop (op het scherm) de lijsten, kandidaten en de keuze van de kiezer
worden getoond. Om de straling te beperken zijn de letters verkleind en is de
ondergrond aangepast (is rood en groen geworden in plaats van wit). De
aanpassingen aan de behuizing betreffen met name het aanbrengen van
stralingswerende folie.
De aangepaste NewVote stemmachine waarbij het stralingsprobleem is opgelost
moet nu de reguliere keuringsprocedure doorlopen bij TNO. Het ministerie van
BZK heeft Sdu gevraagd dit met spoed in gang te zetten. Van de zijde van het
ministerie van BZK is aan TNO gevraagd de grootst mogelijke spoed te
betrachten met de keuring.
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Onmiddellijk nadat de uitkomst van de keuring door TNO beschikbaar is zal de
minister voor BVK een beslissing nemen over de opheffing van de schorsing van
de goedkeuring van de NewVote stemmachine. Daarbij zal ook worden betrokken
of de NewVote stemmachines tijdig voor de verkiezing van 7 maart 2007
aangepast kunnen zijn. Hiervoor is aan Sdu gevraagd om uiterlijk 5 januari 2007
een planning op te leveren waaruit blijkt wanneer precies alle NewVote
stemmachines die gebruikt zouden gaan worden daadwerkelijk aangepast
kunnen zijn. Zodra meer bekend is over de uitkomst van de TNO keuring en het
gereedkomen van de aangepaste NewVote stemmachines zal ik u daarover
berichten.

De plaatsvervangend secretaris-generaal

P.F.M. Raets
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