
van:   R.V. (Rop) Gonggrijp
   Linnaeusparkweg 98
   1098 EJ  Amsterdam

Aan:  Ministerie van Economische Zaken
   t.a.v. minister Wijn
   Postbus 20101
   2500 EC Den Haag 

Betreft:  Wob-verzoek inzake stemmachines

Mijn kenmerk: Wob-6/2006

Amsterdam, 14 juli 2006,

Zeer geachte minister Wijn,

Ik ben doende mij een beeld te vormen van de bestuurlijke, politieke en economische 
kanten van het verschijnsel stemmachines. Het gaat in dit Wob-verzoek onder meer om 
uw goede zorg inzake het bevorderen van duurzame economische groei in Nederland.

Gebruik makend van de mogelijkheden die de Wob mij daartoe biedt wil ik graag in kopie 
ontvangen alle documenten en correspondentie betreffende internationale contacten 
waarbij uw ministerie betrokken is geweest en waarbij stemmachines een rol hebben 
gespeeld, bijvoorbeeld door betrokkenheid bij ontvangst danwel uitzending van handels- 
of politieke delegaties. In het geval van delegaties verneem ik graag in ieder geval wie de 
deelnemers waren (zowel personen als organisaties, zowel privaat als publiek; mocht u dit 
niet volledig willen vrijgeven dan vraag ik subsidiair in ieder geval om de namen van de 
betrokken publieke en private organisaties) alsmede een overzicht van alle ten laste van 
publieke middelen komende kosten. 

Het gaat bij mijn weten om documenten bij of onder u. Doorgeleiding naar de ministeries 
van Bestuurlijke Vernieuwing en/of Buitenlandse Zaken, alsmede naar de Kiesraad is niet 
nodig, daar zij allen een verzoek ontvingen waar deze vraag ook in voorkomt. Voor het 
overige verzoek ik u daar waar nodig om doorgeleiding. 

(Daar waar in dit verzoek sprake is van documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de 
gegevensdrager, dus naast de klassieke papieren documenten bijvoorbeeld onder andere 
ook e-mails en computerbestanden. Daar waar sprake is van correspondentie bedoel ik 
onder meer klassieke brieven en e-mails maar ook anderszins benoemde gewisselde 
documenten zoals bijvoorbeeld nota’s, rapporten en offertes.) 

Mocht dit verzoek onverhoopt onduidelijk zijn dan ben ik gaarne beschikbaar voor overleg.

Met vriendelijke groet,
Hoogachtend,

R.V. (Rop) Gonggrijp


