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Procedure mei betrekking tot niet keuren Nedap
slemcomputers

Naar aanleiding van uw brief van 15 april 2008 over mijn besluit van 22 november
2007 gericht aan Nedap, kan ik u als volgt berichten.

U verzoekt mij u op de hoogte Ie hOuden van hel verdere verloop van deze
procedure. Ik heb op 7 april 2008 beslist op hel bezwaar dat Nedap had

ingediend naar aanleiding van bovengenoemd besluit. Daarmee is deze

procedure afgerond. Mij is niet bekend of Nedap verdere stappen zal
ondernemen.

Uw verzoek om toezending van de op deze procedure betrekking hebbende
documenten vat ik op als een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van
bestuur. In dat kader maak ik de volgende documenten openbaar:

1. Aanvraag Nedap d.d. 10 oktober 2007
2. Afwijzing aanvraag d.d. 22 november 2007
3. Bezwaarschrift d.d. 31 december 2007
4. Ontvangstbevestiging bezwaarschrift d.d. 7 januari 2008
5. Aanvulling gronden bezwaar d.d. 4 februari 2008

6. Ontvangstbevestiging gronden d.d. 8 februari 2008
7. Beslissing op bezwaar d.d. 7 april 2008

In de bijgevoegde documenten zijn namen, teleroonnummers en e-mailadressen
van medewerkers van hel ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en andere organisaties aangetroffen. De namen en

contactgegevens van deze personen zijn niel openbaar gemaakt op grond van
artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. Het bekend worden van
deze gegevens belemmert deze personen in het uitoefenen van hun functie. Het
belang van openbaarheid van namen en contaclgegevens weegt in dit geval niet
op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de
betrokken personen. Ten overvloede merk ik op dat deze handelswijze in lijn is
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met de huidige jurisprudentie (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, 18 juli 2007, zaalmummer 200608032/1).

Daarnaast is een tweetal stukken aangetroffen die reeds openbaar zijn, en die u

dus al kunt raadplegen, Ie weten:

Intrekking regering voorwaarden en goedkeuring stemmachines d.d. 17

oktober 2007, gepubliceerd in Staalcourani 19 oktober 2007, nr 203, pag 10;
Wijziging Kiesbesluit gepubliceerd in Staatsblad 2007, nr 485 d.d.6

decem er 2007

DE ST SSE. ETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSR LATlES,

VOOfdeze,
de wnd. eta . f\ al,

Dege wiens belang rechts/reeks bij dit besluit is betrokken, kan ingevolge

ariikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen les weken nadat hel

besluit is verzonden 0/ uitgereikt daartegon een oozwaarschrlft indienen bij de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, postbus 20011, 2500 fA
Den Haag. Het bezwaarschrift kan niet per e·mail worden ingediend en dient te

zijn ondertekend en tenminste te bevatten: naam en adres, dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van
het bezwaar.
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