
DEBRAUW
BLACKSTONE

WESTBROEK

BEZWAARSCHRIFT (!Itt. &4 1111 10. 7:1 _I
;

o

BEZORGEN lIeT HANlJIEKENlNG RETOUR
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,. Do besloten....mootschap met 00_~khoKlSdu _ ... B.V..
StaCuIIIr~tIgd en kantoor ho!Jdende 18 Den Haag 'Ban de Pr1nMs
Beatrtlda8n 116 ("Sdu"'), die mede woonpIalIts kiest .. ZuKl-Holandl88rt 7. 2596
AL Den Haag, ~n kantore • .

.', '.', .:,.,;'~ CoMeJoQon ala gammocl1lChlllllgdogdoopCredtn, met: r.t f8ChI van
1Ubs1ilutie, maakt.~. hiBma bedoekt

2. Het be1waBr ricIlt zIetl tBgen hel: ... houdende het voornemen om tol

~fng DVeI" t8 gun van de goedkeumg die Is verIIIend voor hetgabruIk bij

verll:lezIngen~ een aantlIIlypen ".temmac:Nnel Win Sdu.. genomen op 30
oIdober 7006. W1tZOllden op 1 november 2008. kenmlKk rn. 2006-0000355283
., 2006-0000352288 Een kopie van hetbeslUit iI bIJ dil bezwul'Jdvtft gevoegd....._.

3. Het belq van~ Is bij hel: beüJlt rechtstreeka betrok,*,. Sdu wenM tegen

hel beIIult bexwaar te maken op 1JOfKl van artikel 7:1 Algtwnene wel
__h~ lIoI(joonhMobij-.

•

ot. Sdu \'erzoekt u ,en redelijke termijn valt te sleien, waartMnnen 'Sdu de
geIegBnhekf krijgt de urorvJen van hel bezw8ar bij aanwlend bezw8Inchrffl

nader ulteen,tBr*'-
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OP DEZE NADÉR UITEEN TE ZETTEN ~DElI YERZOEKT SOU U

het bez-. $JIfJOnd "wwtdnn In het beIW:'" glnoemd in wnt 2te"'"
--..u"'"do_ dloSdllIn_nd ......_"tl ... '
bI:r,," tIMIl moeten maken wegens ... de IOtIIIIIr van BNtuu1~ VI]rrIleuwk1g
enKonl~ lOe 18 reUnen c..echbi~
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Sdu Uitgevers

Postbus 20025
2500 EA Den Haag

""-Metingen New Vole computers

Geachte·

In vervolg op het gesprek dat u op 12 december 2006 heeft gevoerd met onder
meer . : bericht ik u als volgt

Naar aanleiding van de mededeling van de zijde van Sdu Uitgevers BV dat er
een oplossing is gevonden voor het stralingsprobleem dat heeft geleid tot de
beslissing van de minister VOOf' Bestuurtijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
(BVK) om de goedkeuring van de New Vote computer Ie schorsen zullen twee.
typen van de New Vote computer door het !Jlinisterie van BZK (in casu de AIVO)
opnieuw "WOrden gemeten. De~ typen betreffen:

. één type waarin Sdu de software heeft aangepast;

. één type waarin Sdu zowel de software als de behuizing heeft aangepast

Om de metingen uit te voeren zal Sdu maandag 18 december 2006 tussen 08.00
en 10.00 uur twee machkles van elk type aan~eren bij het gebouw"van de AlVD

in Leidschendam. Onmi.ddellljk daarna zullen nog 3 machines van elk type
volgen. Nog deze week (in casu donderdag 14 ofvrijdag 15 december 2006)
levert Sdu aan het ministerie van BZK de sys~mdocumentatievan de New Vota
computer alsmede de contactgegevens v.sn de personen die informatie kunnen
vers.chaffe.n over de aard van de soflware--aanpas,singen die zijn verriCht.

Het ministerie van BZK zal de New Vote computef aan dezelfde metingen
onderwerpen als eerder het geval is geweest De metingen zullen ook op een
vergelijkbare wiîZe worden vastgelegd en met u "WOrdenbespr-oken. De planning
van het mInisterie v~n BZK 15 erop gericht om rond 22 december 2006 te kunnen
beschikken over de meetresultaten.

De dlrecleur-generaal

--

•



MinisCuÎe IIQn Binnenlandse Zaken en KonlnluiJksreiatles

Oe Bnww, Blackstone en Westbmek
" .,.

Postbus 90851

2509 LW Oen Haag

--ontwngBtbeveslfging en terTnij","leIq

Hierbij bevèstig ik (le ontvangst van het"bezwaarschrift dat u namens .Sdu hebt
ingediend en dat door rnJ Is ontvangen op 8 december 2000, tegen het beslUit
V8A de minister .V90f~ke Vernieuwing en KoninkrijksR!~ van 30
oktober 2006, kenmer1l: 20Q8-00003fi2283 waMlij mededeling werd gedaan van
het voornemen over 1e.gaan tot i1trekt<ing van.ckt goedkeuring voor het gebruik
bij verkiBzinl1"" van een aantaIl:ypen sl8mmachlnes.

In het bezwaai1ichrift verzoekt u mij over Ie gaan tot het'stelien van een redElijke

termijn waarbinnen u.de geJegen'*d l<rijgt de {p'OfIden voor Ilet:bezwaar nader
uiteen te zetten. U kunt tot en met uit8f1ijk vnjdag 19 januari 2QOl rnij ~
aan)'lJ11ende gronden dQen 108kPmen. Na ootvan~ van de doOr 0 gestuurde
stukken zal Ik .u uitn()digen voor een ÄOQl"Zitting. Daarom veJZOek ik u jo·de brief
waarmee u de MnVUllefflte gronden uiteenzet, mij tevene IN/ vethlnderdagen tot
en met l' februari a,s. mee te delen (tenzij u uiteraard besluit af te zien van het_tte worden gehoonl).

Teo overvloede wijs ik u op een kennetijke verschrijving in uw~rift
W8EI" u stelt narnèns de firma Conoexxion op te traden.

-
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-,~12OD21111 EZ DelIIiM\J

www.minbzk.n1
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Ik -.... erop u~_1IllOtlopIg__ te hebben gélnfomleen1 Mod1l

u nog vragen hebben, dan kunt ucontacto~ met de bovengenoemde
""","""",.

DE MINISTER VOOR BESTUURUJKE VERMEU'MNG EN
KPNINKRIJKSRaATIeS,
Voexdeze,
DE DIRECTEUR CONSTITUllONELE ZAKEN EN WETGEVING,
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Van: •
Verzonden: woensdag 6 decemoer l.u06 11:44

Aan:

cc:
Onderwerp: Wob.-ve.rzoek Stichting IJIJIj vertrouwen stemmachines niet

Geachte t

Op 24 oktober 2006 zond de stichting "Wij vertrouwen stemmachines nier ~n nieuw verzoek op grond van
de Wet openbaartleid van bestuur (hierna: VlkIb), Dit verzoek bestond uit 19 oo(Jerdelen. De meeste van die
onderdelen hebben bestrekking op de ontwikkeUngen rond stemmachines vanaf 11 juli 2O~. De gev~agde
informatie (waaronder correspoodentie met u) wofdl thans verzametd. Vervolgens zal de verzamelde
informatie worden getoetst~n de Wob.

Onder punt 16 v~n het Wob-verzoek wordt echter verzocht om aRe do.cumenlen en correspondentie
~ betreffende beveilgingsonderzoeken en 1'i5kx)afla1y68S, aJsmede.alle Ingewonnen technisch advies met
"-"w ~ tot~ elektronisch stemmen in Nederland, sinds de invoering.

In de archÎev~nvan het Ministerie van BZK zijn ~t betrekking tot dit onderdeel -van 'het verzoek een aantal
mappen aangetroffen over de period!! 1964 tot heden.~ in(ormatie bevat ondermeer de aanvragen met
bijlagen be.treffend de goBJ:JkeUijng van stetnmacttine$ van Nedap en andere met ·Nedap gevoerde
correspondentie. ZoaIs.u reeds eerder van de zijde van het ministerie is medegedeeld, zijn deTN04pporten
van 26-november 2001, 13 mei 2004 .en 8 februari 2006 reeds openbaar gemaakt. Het ministerie .overweegt
de met .betrekkJng tot Nedap in genoemde mappen aangelroffen oudere informatie eveneens openbaar te
maken. Gelet op de omvang v;:Jn de aangetroffen informatie wordt overwogen om deze infonnatie openbaar
te maken door deze voor de stichling "Wij vertrouwen stemmachines nier ter inzage Ie leggen, vooNiUopend
op de beslissing op het overblijvende deel-van het Wob-verzoeJt

Graag verneem ik van u op korte termijn het standpuntvan 'Nedap in deze. Indien Nedap tegen
openbaarmaking bedenkingen heeft, verzoei( ik.u mij mede te delen op welke wettelijke gronden de
bpenbaarmaking van de op Nedap betrekking hebbende informatie achterwege zou moeten blijven.
Indien de bedenkingen die u ~ntueel aanvoert naar het oordeeJ van de Minister, op grond van de ~b, niet
kunnen lelden tot afwijzing van het Wob-verzoek, voor zavet betreldóng hebbende op Nedap, zult u hiervan
tijdig worden geTn1ormeerd, zodat u in de gelegenheid bent de rechter te verzoeken de openbaarmaking op te
schorten.

,.C' ,Met vriendelijke 9roe\

AfddlllgWetgeving Velllgheld ..n Opcnba.cr kstlIlr
Directi;' Constitutionele lAken en Wet9"lIing
Mlnlstw:ri.. van 8lnnenlarldM Zake" en KonlN<rijkl'elclttes
Hva!grQçttf 17t
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Van:

Verzonden: dinsdao 19 _2006 13:05_:
cc:
Onderwerp: RE: Wob-verzoek stichting VV1j vertrouwen sternrnac:Nnes niet

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Geacht.t .

Hartelijk dank voor uw reactie_ Uit uw e-mail maak ik op dat u geen bezwaar heeft tegen openbaannakina van
de drcumenten die uvorige week heeft ingezien_ Na terugkeer van zijn vakantie. zal mijn 0

de behandeling van het W:»-verzoek \o'8rder afwUckeIen.

Met_nd.lij,," groe\

~__beridJt
V.,.:.: _- __,. _veo_ möandog 18~ 2006 13:09
Aan' . ' .
CC:, _ ,. _ . _ • _
Cll1tdotwwp: Rf:~ stlmting Wq vertro<-. st<mmad1Ines _
_gheld: VertrouwelIJk

Goa<bIo' •

Op 13 decemba'jl.hocft u 008 io. dil gelegenheid gesteld de documeIrtal te bckijkc:n-welke u V1II:I p.lan bent
~te mab:n naar aanJeidiDg-vao het vermck: op gnmd van de WOB van de stic:hting "Wij vatmuWcn
stmJmadJiDesniot.., .

Het mc:reodooI vaD. dc7.c etocomemeu betnlffilode Sda beeft betrekking op eaJ. oude gmeratie gtclmmaeh;ne. de
~de "Snson" stemmacJ.liDc. later~ in de "Cootrol sjostems.. sblImn8f;b.inc.-Oczc gCOlD'1lÖe
stemmachines heeft gce:a relatie·metde Ialere door Sdu cm.twikkelde·stc:m8ppBr8tel1 (RS-Y.ote en NewVob:)_

C) Tc~ troffen wij ÓI..de door U~ i:loauneaten660 d()(';Ul;Ml1l1l1J. over de·voorloper vaD. QDS lmidige
NewVote systmn. namelijk: CCD c:ooflcIcnti<lC!NOnpport mct"num.D.lf.l' ElB-RPT-970083 d.d. 28.januari. 1998
over het AJcate1·RS-V.ote stemIlppIrUt.. Bij dit nppm troffen wij ook~ brieven aan die betnöiog"hebba1
op de goedkeuriDg yoor gebruik vaD,dit 5)'Jtcem.op buïs VllD genoemd J'llPP.OIt.

In beginsel tneJJCn wij dat bet opeobaa' maken vankeuriDgsrapportC mzo bedrijûbe.langen .ka9 schaden. op
zowel bet gebied van beveUigingmutregelen die in de applhbnJ:' aangcbrar.bl zijn en (deels) beschreven worden
in dit~ rapporten. als op bet gebied van conauia1ti.e gevoetige iafcnaatic.

uitgaande van de~ documenten. zoals hierboveo. bets<:hreYen. bdJben wij, omdat bet matief oude
infOlDllltie betnlft, gecu.bezwaar tcgçD het openbaar mäen van deze informatie,

Met vrieodeli,jke groet,



Overzicht Ingehuurde externen 21 juli 2007

o

Omochrtjvlng Inhuur
7_lbocl_ uitghen
Incl. BTW

_t
t. Ondefst8un[ng en cooroinatie Centrum E 120.606,50-BIotC E 135.921,80

2. Tectwl~ en beYeiligingsexpertise Ofdlna E
VKA E

Bright sight E

3. Auditlcontrol: beveiliging Emst& Young E
11J.DeItl E 833,00

4. Ondersl8uning W8f1(zaamheden project Flexchange E 25.078,36
stemmachines (uttzendkrachten)

6. Juridisch Advies landsadvocaat E 28.903,86

7. Controle stemmachines en wijzigingen Nedap E
soflwanl.


