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Bij brief van 23 mei 2006 heeft u een verzoek ingediend bij mijn ministerie als 
bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna te 
noemen: Wob). U heeft - samenvattend - verzocht om openbaarmaking van 
informatie neergelegd in documenten over stemmachines. 

Bij beschikking van 18 juli 2006, kenmerk 2006-0000217534, heb ik besloten om 
bepaalde, in de beschikking nader genoemde, informatie neergelegd in 
documenten over de onderhavige bestuurlijke aangelegenheid openbaar te 
maken. Daarbij heb ik u bericht dat ik, gelet op het bepaalde in artikel 6, derde lid, 
van de Wob, eerst twee weken na bekendmaking van deze beschikking zou 
overgaan tot daadwerkelijke verstrekking van deze informatie. Deze termijn gaf 
aan derde-belanghebbenden de mogelijkheid om eventueel rechtsmiddelen aan 
te wenden tegen voornoemde beschikking. 

In vervolg hierop bericht ik u als volgt. 

Ã‰6 van de derde-belanghebbenden in deze, te weten TNO-ITSEF B.V., heeft 
bezwaar aangetekend tegen mijn beschikking van 18 juli 2006, kenmerk 2006- 
000021 7534, om redenen dat daarbij persoonsgegevens van de onderzoekers 
openbaar zouden worden gemaakt. Aangezien deze persoonsgegevens niet van 
invloed zijn op de inhoud van de te verstekken informatie over stemmachines, 
heb ik deze namen onleesbaar gemaakt. 

Voor wat betreft de informatie neergelegd in documenten over stemmachines 
waarover ik beschik. bestaat thans aeen beletsel meer om deze informatie 
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openbaar te maken. U treft deze informatie zodoende bijgevoegd bij deze brief 
aan. 
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