
Loeber, Leontine

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Beste Hanneke,

jan groenendaal[jan.groenendaal@inter.nl.net]
maandag 11 december2006 23:05
Schipper-Spanninga,Hanneke
Anne Hoeflaak;Jan Janson
verkiezingenPS 2007

We stevenen af op een uiterst gevaarlijke situatie

De minister heeft nog niet gereageerd op mijn brief.
Volgens mij wordt hij niet adequaat gecoacht.
Ik heb mijn medewerkers opgedragen geen enkele act~viteit te ontplooien, alvorens we
een antwoord hebben waarmee wij kunnen leven.

Inmiddels worden we al bestookt met vragen waar de software blijft voor
de hoofdstembureaus.
De voorbereiding voor PS is immers al begonnen.
De partijmodule voor de kandidaatstelling wordt al driftig gedownloaded. Er moeten
openbare kennisgevingen uit etc.

Vanuit de projectgroep van BZK bereiken mij indirect berichten ( het is
kennelijk niet meer nodig met ons te overleggen)
dat de wijze van voorbereiden van de verkiezing drastisch wordt
gewijzigd in centralistische zin.
Volstrekt fout ! (zie het Brennan-rapport)
Dit is koren op de molen van de activisten, immers het kringetje van
betrokkenen wordt nog kleiner en
het bezwaar van security by obscurity dus alleen maar groter. Maar het kán zelfs
helemaal niet zonder ingrijpende wijzigingen in de
software. !!

Onder de gegeven omstandigheden zullen wij niet meewerken aan een
opgedragen wijziging; veel te link op korte termijn.
Wij weten dat de actiegroep nu de pijlen gaat richten op onze
toepassingssoftware ( zie ook het WOB-verzoek aan Eindhoven). Als het misgaat hebben
wij het gedaan.

Misschien dat jij iets kan kortsluiten?

met vriendelijke groeten

Jan Groenendaal
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Loeber Leontine

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Beste Jan,

Schipper-Spanninga,Hanneke
woensdag20 december2006 14:29
'jan groenendaal'
RE: verkiezingenPS 2007

Jouw mail heb ik besproken met de voorzitter van de Kiesraad. Voor de
Kiesraad is het lastig om direct in een discussie tussen Nedap en het
ministerie te interveniëren. In de eerste plaats omdat de
verantwoordelijkheid voor de stemmachines bij het ministerie ligt, in
de tweede plaats omdat wij niet precies op de hoogte zijn van de
laatste plannen van het ministerie.

Het mag je duidelijk zijn geworden, ook uit het gesprek met de
voorzitter van de Kiesraad dat je eind november met hem hebt gevoerd,
dat de hele situatie de Kiesraad zorgen baart. De Kiesraad heeft dit
al eerder onder de aandacht van de minister gebracht en zal dit op
korte termijn, nog voor de Kerst, weer doen. Dat gebeurt dan overigens
niet zozeer naar aanleiding van deze mail, maar vanuit al eerder
bestaande zorgen omtrent een goed verloop van het verkiezingsproces.

Ik weet dat dit antwoord niet helemaal bevredigend voor je is, maar
hoop dat je begrijpt dat de Kiesraad op dit moment niet veel meer kan
ondernemen.

Ik wens je goede feestdagen toe, hopelijk heb je tijd en rust om ervan te genieten.

Met vriendelijke groet
Hanneke Schipper

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: jan groenendaal [mailto:jan.groenendaal@inter.nl.netJ
Verzonden: maandag 11 december 2006 23:05
Aan: Schipper-Spanninga, Hanneke
CC: Anne Hoeflaak; Jan Janson
Onderwerp: verkiezingen PS 2007

Beste Hanneke,

We stevenen af op een uiterst gevaarlijke situatie

De minister heeft nog niet gereageerd op mijn brief.
Volgens mij wordt hij niet adequaat gecoacht.
Ik heb mijn medewerkers opgedragen geen enkele activiteit te ontplooien, alvorens we
een antwoord hebben waarmee wij kunnen leven.

Inmiddels worden we al bestookt met vragen waar de software blijft voor
de hoofdstembureaus.
De voorbereiding voor PS is immers al begonnen.
De partijmodule voor de kandidaatstelling wordt al driftig gedownloaded. Er moeten
openbare kennisgevingen uit etc.

Vanuit de projectgroep van BZK bereiken mij indirect berichten ( het is
kennelijk niet meer nodig met ons te overleggen)
dat de wijze van voorbereiden van de verkiezing drastisch wordt
gewijzigd in centralistische zin.
Volstrekt fout ! (zie het Brennan-rapport)
Dit is koren op de molen van de activisten, immers het kringetje van
betrokkenen wordt nog kleiner en
het bezwaar van security by obscurity dus alleen maar groter. Maar het kán zelfs
helemaal niet zonder ingrijpende wijzigingen in de
software. !!

Onder de gegeven omstandigheden zullen wij niet meewerken aan een
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opgedragen wijziging; veel te link op korte termijn.
Wij weten dat de actiegroep nu de pijlen gaat richten op onze
toepassingssoftware ( zie ook het WOB-verzoek aan Eindhoven). Als het misgaat hebben
wij het gedaan.

Misschien dat jij iets kan kortsluiten?

met vriendelijke groeten

Jan Groenendaal
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Beste Hanneke,

jan groenendaal[jan.groenendaal@inter.nl.net]
woensdag20 december2006 18:49
Schipper-Spanninga,Hanneke
Anne Hoeflaak;Jan Janson
Re: verkiezingenPS 2007

Het gaat ons helemaal niet over de stemmachines of over de discussie tussen Nedap en
BZK ! Wij willen het softwarepakket zo snel mogelijk kwijt omdat wij de continuïteit
niet meer kunnen en willen garanderen. Dit speelt bij de komende verkiezingen, NU dus.

Ook prettige feestdagen gewenst

Met vriendelijke groeten

Jan Groenenddaal
Op 20-dec-06 om 14:29 heeft Schipper-Spanninga, Hanneke het volgende
geschreven:

> Beste Jan,
>
> Jouw mail heb ik besproken met de voorzitter van de Kiesraad. Voor de
> Kiesraad is het lastig om direct in een discussie tussen Nedap en het
> ministerie te interveniëren. In de eerste plaats omdat de
> verantwoordelijkheid voor de stemmachines bij het ministerie ligt, in
> de tweede plaats omdat wij niet precies op de hoogte zijn van de
> laatste plannen van het ministerie.
>
> Het mag je duidelijk zijn geworden, ook uit het gesprek met de
> voorzitter van de Kiesraad dat je eind november met hem hebt gevoerd,
> dat de hele situatie de Kiesraad zorgen baart. De Kiesraad heeft dit
> al eerder onder de aandacht van de minister gebracht en zal dit op
> korte termijn, nog voor de Kerst, weer doen. Dat gebeurt dan overigens
> niet zozeer naar aanleiding van deze mail, maar vanuit al eerder
> bestaande zorgen omtrent een goed verloop van het verkiezingsproces.
>
> Ik weet dat dit antwoord niet helemaal bevredigend voor je is, maar
> hoop dat je begrijpt dat de Kiesraad op dit moment niet veel meer kan
> ondernemen.
>
> Ik wens je goede feestdagen toe, hopelijk heb je tijd en rust om ervan
> te genieten.
>
> Met vriendelijke groet
> Hanneke Schipper
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: jan groenendaal [mailto:jan.groenendaal@inter.nl.netJ
> Verzonden: maandag 11 december 2006 23:05
> Aan: schipper-Spanninga, Hanneke
> CC: Anne Hoeflaak; Jan Janson
> Onderwerp: verkiezingen PS 2007
>
>
> Beste Hanneke,
>
> We stevenen af op een uiterst gevaarlijke situatie
>
> De minister heeft nog niet gereageerd op mijn brief.
> Volgens mij wordt hij niet adequaat gecoacht.
> Ik heb mijn medewerkers opgedragen geen enkele activiteit te
> ontplooien, alvorens we een antwoord hebben waarmee wij kunnen leven.
>
> Inmiddels worden we al bestookt met vragen waar de software blijft
> voor de hoofdstembureaus. De voorbereiding voor PS is immers al

1



> begonnen. De partijmodule voor de kandidaatstelling wordt al driftig
> gedownloaded. Er moeten openbare kennisgevingen uit etc.
>
> Vanuit de projectgroep van BZK bereiken mij indirect berichten ( het
> is kennelijk niet meer nodig met ons te overleggen) dat de wijze van
> voorbereiden van de verkiezing drastisch wordt gewijzigd in
> centralistische zin. Volstrekt fout ! (zie het Brennan-rapport)
> Dit is koren op de molen van de activisten, immers het kringetje van
> betrokkenen wordt nog kleiner en
> het bezwaar van security by obscurity dus alleen maar groter. Maar het
> kán zelfs helemaal niet zonder ingrijpende wijzigingen in de
> software. !!
>
> Onder de gegeven omstandigheden zullen wij niet meewerken aan een
> opgedragen wijziging; veel te link op korte termijn. Wij weten dat de
> actiegroep nu de pijlen gaat richten op onze toepassingssoftware ( zie
> ook het WOB-verzoek aan Eindhoven). Als het
> misgaat hebben wij het gedaan.
>
> Misschien dat jij iets kan kortsluiten?
>
> met vriendelijke groeten
>
> Jan Groenendaal
> **********************************************************************
> *
> ***********
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien
> U niet de
> geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden,
> wordt u
> verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
> De Staat
> aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook,
> die verband
> houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
> berichten.
>
> This message may contain information that is not intended for you. If
> you are not
> the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
> requested to
> inform the sender and delete the message. The State accepts no
> liability for
> damage of any kind resulting from the risk inherent in the electronic
> transmission
> of messages.
> ***********************************************************************
> ***********
>

2



Loeber, Leontine

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Beste Jan,

Schipper-Spanninga,Hanneke
woensdag20 december2006 21:25
'jan groenendaal'
RE: verkiezingenPS 2007

Ik ben onzorgvuldig geweest in mlJn formulering zie ik nu: ik bedoelde de discussie
tussen BZK met Nedap én Groenendaal. Ik weet natuurlijk dat het jou gaat om het
softwarepakket, en ook wat jouw insteek is. Datgene wat in het vervolg van mijn eerste
mail staat vermeld, heeft ook uitdrukkelijk daarop betrekking.

Met vriendelijke groet
Hanneke

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: jan groenendaal [mailto:jan.groenendaal@inter.nl.netJ
Verzonden: woensdag 20 december 2006 18:49
Aan: Schipper-Spanninga, Hanneke
CC: Anne Hoeflaak; Jan Janson
Onderwerp: Re: verkiezingen PS 2007

Beste Hanneke,

Het gaat ons helemaal niet over de stemmachines of over de discussie tussen Nedap en
BZK ! Wij willen het softwarepakket zo snel mogelijk kwijt omdat wij de continuïteit
niet meer kunnen en willen garanderen. Dit speelt bij de komende verkiezingen, NU dus.

Ook prettige feestdagen gewenst

Met vriendelijke groeten

Jan Groenenddaal
Op 20-dec-06 om 14:29 heeft Schipper-Spanninga, Hanneke het volgende
geschreven:

> Beste Jan,
>
> Jouw mail heb ik besproken met de voorzitter van de Kiesraad. Voor de
> Kiesraad is het lastig om direct in een discussie tussen Nedap en het
> ministerie te interveniëren. In de eerste plaats omdat de
> verantwoordelijkheid voor de stemmachines bij het ministerie ligt, in
> de tweede plaats omdat wij niet precies op de hoogte zijn van de
> laatste plannen van het ministerie.
>
> Het mag je duidelijk zijn geworden, ook uit het gesprek met de
> voorzitter van de Kiesraad dat je eind november met hem hebt gevoerd,
> dat de hele situatie de Kiesraad zorgen baart. De Kiesraad heeft dit
> al eerder onder de aandacht van de minister gebracht en zal dit op
> korte termijn, nog voor de Kerst, weer doen. Dat gebeurt dan overigens
> niet zozeer naar aanleiding van deze mail, maar vanuit al eerder
> bestaande zorgen omtrent een goed verloop van het verkiezingsproces.
>
> Ik weet dat dit antwoord niet helemaal bevredigend voor je is, maar
> hoop dat je begrijpt dat de Kiesraad op dit moment niet veel meer kan
> ondernemen.
>
> Ik wens je goede feestdagen toe, hopelijk heb je tijd en rust om ervan
> te genieten.
>
> Met vriendelijke groet
> Hanneke Schipper
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: jan groenendaal [mailto:jan.groenendaal@inter.nl.netJ
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> Verzonden: maandag 11 december 2006 23:05
> Aan: Schipper-Spanninga, Hanneke
> CC: Anne Hoeflaak; Jan Janson
> Onderwerp: verkiezingen PS 2007
>
>
> Beste Hanneke,
>

> We stevenen af op een uiterst gevaarlijke situatie
>
> De minister heeft nog niet gereageerd op mijn brief.
> Volgens mij wordt hij niet adequaat gecoacht.
> Ik heb mijn medewerkers opgedragen geen enkele activiteit te
> ontplooien, alvorens we een antwoord hebben waarmee wij kunnen leven.
>
> Inmiddels worden we al bestookt met vragen waar de software blijft
> voor de hoofdstembureaus. De voorbereiding voor PS is immers al
> begonnen. De partijmodule voor de kandidaatstelling wordt al driftig
> gedownloaded. Er moeten openbare kennisgevingen uit etc.
>
> Vanuit de projectgroep van BZK bereiken mij indirect berichten ( het
> is kennelijk niet meer nodig met ons te overleggen) dat de wijze van
> voorbereiden van de verkiezing drastisch wordt gewijzigd in
> centralistische zin. Volstrekt fout ! (zie het Brennan-rapport)
> Dit is koren op de molen van de activisten, immers het kringetje van
> betrokkenen wordt nog kleiner en
> het bezwaar van security by obscurity dus alleen maar groter. Maar het
> kán zelfs helemaal niet zonder ingrijpende wijzigingen in de
> software. !!
>
> Onder de gegeven omstandigheden zullen wij niet meewerken aan een
> opgedragen wijziging; veel te link op korte termijn. Wij weten dat de
> actiegroep nu de pijlen gaat richten op onze toepassingssoftware ( zie
> ook het WOB-verzoek aan Eindhoven) . Als het
> misgaat hebben wij het gedaan.
>
> Misschien dat jij iets kan kortsluiten?
>
> met vriendelijke groeten
>
> Jan Groenendaal
> **********************************************************************
> *
> ***********
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien
> u niet de
> geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden,
> wordt u
> verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
> De Staat
> aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook,
> die verband
> houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
> berichten.
>
> This message may contain information that is not intended for you. If
> you are not the addressee or if this message was sent to you by
> mistake, you are
> requested to
> inform the sender and delete the message. The State accepts no
> liability for
> damage of any kind resulting from the risk inherent in the electronic
> transmission
> of messages.
> ***********************************************************************
> ***********
>
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