
Bericht

Loop, Marte van der

Van: Specker, David

Verzonden: dinsdag 18 juli 2006 11:08

Aan: 'Matthijs Schippers'

CC: Driel, Diana van

Onderwerp: RE: Rapporten die openbaar gemaakt worden.

Beste heer Schippers,
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in vervolg en aanvulling op onderstaand mailbericht van mijn collega mevrouw Van Driel van 14 juli 2006, heb
ik het fysieke dossier erop nageslagen welke documenten openbaar dienen te worden gemaakt vanwege het
ingediende Wob-verzoek. Het betreft rapporten van TNO die betrekking hebben op de volgende
stemmachines van Nedap NV:

- TNO-rapport 04-RPT-060: Keuring van de Nedap stemmachines ES3A1, ES3B en ESD-1 met
aanpassingen voor gebruik in Nederland, rapport van 13 mei 2004;
- TNO-rapport EIB-RPT-010129: Periodieke keuring Nedap stemmachines ES3A1 en ES3B, rapport van 26
november 2001.

Naar verwachting zal de beschikking op het Wob-verzoek binnen nu en enkele dagen genomen worden,
waarna de informatie feitelijk verstrekt zal worden twee weken na de bekendmaking van deze beslissing
(artikel 6, derde lid, van de Wob). Nedap NV zal als derde-belanghebbende in deze een afschrift van de
beschikking worden toegezonden.

Met vriendelijke groet,

mr. D.G. Specker
BZK / CZW / Juridisch Adviseur
Telefoon: 070 - 4267110

-----Oorspronkelijk bericht----
Van: Driel, Diana van
Verzonden: vrijdag 14 juli 2006 14:50
Aan: 'Matthijs Schippers'
CC: Specker, David
Onderwerp: Rapporten die openbaar gemaakt worden.

zoals beloofd hierbij de namen en data van de rapporten die openbaar gemaakt worden uit de periode
2004-2006. Die kan ik namelijk digitaal raadplegen. Voor de periode daarvoor hem ik aan mijn collega
David Specker gevraagd of hij u kan berichten. U kunt aan hem ook evt. berichten of dit een van de
rapporten betreft die wat u betref problemen geven (zie cc e-mail)

ESD1-NL-3.02 memo d.d.16 feb 2006, kenmerk 06-memo-003 van TNO-Itsef

ESN1-SSN1,keuringsrapport van TNO van 8 februari 2006

ES3B, memo d.d, 23 jan 2006, kenmerk 06-memo002a van TNO-Itsef

Met vriendelijke groet

Diana van Driel

-----Oorspronkelijk bericht-----

7-2-2007
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I ij P _: iedap.com]Van: Matthijs Schippers [mailto:ItI'_U"I"ililj_ .... ft!'
Verzonden: vrijdag 14 juli 2006 12:15
Aan: Driel, Diana van
CC: Hans van Wijk
Onderwerp: Verzoek

Beste mevrouw van Driel,

De afgelopen dagen heb ik getracht u telefonisch te bereiken. Gisterenmiddag begreep ik van
uw secretariaat, dat u vandaag vanuit huis zou werken. Wilt u zo vriendelijk zijn mij te bellen,
indien u dit berichtje hebt gelezen?

Graag tot horens,

M. Schippers
Nedap N.V.
Election Systems
Phone direct:
Geil phone:
Fax nr:
E-mail address:
Internet:
Visitor address:
Postal address:

+31 (0)544'4;_::a.
+31 ~)6IbEÇ

+31 (0)544462745

hltp:/lwww.nedap.com
Parallelweg 2G I Groenlo I The Netherlands
P.O. Box 1051 NL-7140 AC I Groenlo
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