Bijlage 1

Leonie

Mombarg ] Pels Rijcken

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Beste

Arjan van Noort
dinsdag 9 september 2014 12:08
afronding onderzoek PWC

,

Zoals je weet heeft de directie van Haarlem aan PWC gevraagd een onderzoek te doen naar signalen dat bij
in de afgelopenjaren onregelmatigheden zouden zijn voorgevallen.
vandaar dat ikje graag even wil terugkoppelen wat de bevindingen zijn.
PWC heeft haar conclusie op ons verzoek in een aparte brief als volgt geformuleerd:

,

Op basis van de bevindingen uit de eerste fase van het onderzoek is in de bespreking van 3o juni 2014
geconcludeerd dat de gemelde onregelmatigheden onvoldoende concreet konden worden gemaakt.
Bovendien waren er - binnen het kader van de uitgevoerde werkzaamheden - geen indicaties van
mogelijke onregelmatigheden die nopen tot het doen van verder onderzoek.

n de directie hebben wij besloten het hier verder bij te laten en het rapport onder geheimhouding te archiveren.
lk hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ben desgewenst bere id een en ander telefonisch nag toe
te lichten.
Met vriendelijke groeten,
Arjan van Noort
Directeur gemeente Haarlem
06-

Bijlage 2

Leonie

Mombarg[ Pels Rijcken

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Beste

Arjan van Noort
dinsdag 9 september 2014 12:09
afronding onderzoek PWC

,

Zoals je weet heeft de directie van Haarlem aan PWC gevraagd een onderzoek te doen naar signalen dat
in de afgelopen jaren onregelmatigheden zouden zijn voorgevallen.
vandaar dat ikje graag even wil terugkoppelen wat de bevindingen zijn.
PWC heeft haar conclusie op ons verzoek in een aparte brief als volgt geformuleerd:

,

Op basis van de bevindingen uit de eerste fase van het onderzoek is in de bespreking van 3o juni 2014
geconcludeerd dat de gemelde onregelmatigheden onvoldoende concreet konden worden gemaakt.
Bovendien waren er - binnen het kader van de uitgevoerde werkzaamheden - geen indicaties van
mogelijke onregelmatigheden die nopen tot het doen van verder onderzoek.
In de directie hebben wij besloten het hier verder bij te laten en het rapport onder geheimhouding te archiveren.
lk hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ben desgewenst bereid een en ander telefonisch nog toe
te lichten.
Met vriendelijke groeten,
Arjan van Noort
Directeur gemeente Haarlem
06-

Bijlage 3

Leonie Mombarg [
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Beste

Pels Rijcken
Arjan van Noort
vrijdag 12 december 2014 15:25
'
bezwaarschrift WOB-verzoek

,

Naar aanleiding van jouw bezwaar op het besluit om geen verdere inzage in het rapport van PWC te geven in
verband met de privacy van daarin genoemde personen hebben wij hier overleg gehad. lk heb op mij genomen om
contact met jau te zoeken om te bespreken water voor jou nodig is om aan jou behoefte tegemoet te kamen. Het
lijkt me goed om daar even over te spreken, in persoon of telefonisch. Ben jij daartoe bere id? Zo ja, je kunt mij
bellen 0p 06of terugmailen en mij jouw nummer geven waarop ik je kan bereiken.
lk hoor graag van je.
et vriendelijke groet,
Arjan van Noort

Bijlage 4

Leonie Mombarg

Pels Rijcken

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Arjan van Noort
maandag 15 december 2014 16:43
Re: bezwaarschrift WOB-verzoek

Vind je het goed om op het stadhuis te komen?
Ik kan vanaf 14.00 uur.
Vriendelijke groeten
Arjan van Noort
Op 15 dee. 2014 om 16:42 heeft

het volgende gesehreven:

Hoi Arjan,
Volgende week dinsdagmiddag is prima. Laat me weten waar en hoe laat.
Met vriendelijke groeten,

Op 15 deeember 2014 om 14:48 sehreef Arjan van Noort
@haarlem.nl>:
Beste

,

Deze week lukt dat niet voor mij, maar volgende week kan ik wel op
dinsdagmiddag. Sehikt dat ook?
Groet, Arj an
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 15 dee. 2014 om 13:38 heeft
gesehreven:

> het volgende

Beste Arjan,
Bedankt voor je email. Ik ben natuurlijk altijd bereid om de
zaak te bespreken. Mijn voorkeur gaat uit naar gesprek in
persoon. Ik kan deze week afspreken tussen dinsdag en vrijdag
na 14.00 in de middag.
Met vriendelijke groeten,

Op 12 december 2014 om 15:25 schreef Arjan
van Noort<
@haarlem.nl>:
Beste

,

Naar aanleiding vanjouw bezwaar op het
besluit om geen verdere inzage in het rapport·
van PWC te geven in verband met de privacy
van daarin genoemde personen hebben wij hier
overleg gehad. Ik heb op mij genomen om
contact met jou te zoeken om te bespreken wat
er voor jou nodig is om aanjou behoefte
tegemoet te komen. Het lijkt me goed om daar
even over te spreken, in persoon of telefonisch.
Ben jij daartoe bereid? Zo ja, je kunt mij bellen
op 06ofterugmailen en mij jouw
numm er geven waarop ikje kan bereiken.

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

Arjan van Noort

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Gebruik door anderen is niet toegestaan.
Indien u niet de geadresseerde(n) bent wordt u verzocht de
verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te
verwijderen.
Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van dit
bericht geen rechten worden ontleend.

~Denk svp aan uw verantwoordelijkheid voor het milieu. Bedenk
voordat u deze e-mail gaat printen of u wel echt een afdruk nodig
heeft.
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Bijlage 5

Leonie

Mombarg [ Pels Rijcken

Van:

.
maandag 15 december 2014 16:42
Arjan van Noort
Re: bezwaarschrift WOB-verzoek

Verzonden:

Aan:
Onderwerp:

Hoi Arjan,
Volgende week dinsdagmiddag is prima. Laat me weten waar en hoe laat.
Met vriendelijke groeten,

Op 15 december 2014 om 14:48 schreef Arjan van Noort <
Beste

@haarlem.nl>:

,

Deze week lukt dat niet voor mij, maar volgende week kan ik wel op dinsdagrniddag. Schikt
dat ook?
Groet, Arjan
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 15 dee. 2014 om 13:38 heeft

> het volgende geschreven:

Beste Arj an,
Bedankt voor je email. lk ben natuurlijk altijd bereid om de zaak te bespreken.
Mijn voorkeur gaat uit naar gesprek in persoon. lk kan deze week afspreken
tussen dinsdag en vrijdag na 14.00 in de middag.
Met vriendelijke groeten,

Op 12 december 2014 om 15:25 schreef Arjan van Noort<
@haarlem.nl>:
Beste

,

Naar aanleiding van jouw bezwaar op het besluit om geen
verdere inzage in het rapport van PWC te geven in verband met
de privacy van daarin genoemde personen hebben wij hier
overleg gehad. Ik heb op mij genomen om contact met joute

zoeken om te bespreken water voor jou nodig is om aan jou
behoefte tegemoet te komen. Het lijkt me goed om daar even
over te spreken, in persoon of telefonisch. Ben jij daartoe
bereid? Zo ja,je kunt mij bellen op 06of

terugmailen en mij jouw nummer geven waarop ikje kan
bereiken.

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

Arjan van Noort

Dit e-mailbericht is alteen bestemd voor de geadresseerde(n).
Gebruik door anderen is niet toegestaan.
Indien u niet de geadresseerde(n) bent wordt u verzocht de verzender hiervan op de
hoogte te stellen en het bericht te verwijderen.
Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten
worden ontleend.

~ Denk svp aan uw verantwoordelijkheid voor het milieu. Bedenk voordat u deze email gaat printen of u wel echt een afdruk nodig heeft.

2

Bijlage 6

Leonie Mombarg[_Pels
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Beste

Rijcken
Arjan van Noort
maandag 15 december 2014 14.49
.
Re: bezwaarschrift WOB-verzoek

,

Deze week lukt dat niet voor mij, maar volgende week kan ik wel op dinsdagmiddag. Schikt dat ook?
Groet, Arjan
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 15 dee. 2014 om 13:38 heeft

> het volgende geschreven:

Beste Arjan,
Bedankt voor je email. lk ben natuurlijk altijd bereid om de zaak te bespreken. Mijn voorkeur
gaat uit naar gesprek in persoon. Ik kan deze week afspreken tussen dinsdag en vrijdag na
14.00 in de middag.
Met vriendelijke groeten,

Op 12 december 2014 om 15:25 schreef Arjan van Noort
<
t@haarlem.nl>:
Beste

,

Naar aanleiding vanjouw bezwaar op het besluit om geen verdere inzage in
het rapport van PWC te geven in verband met de privacy van daarin
genoemde personen hebben wij hier overleg gehad. Ik heb op mij genomen
om contact met jou te zoeken om te bespreken wat er voor jou nodig is om
aan jou behoefte tegemoet te komen. Het lijkt me goed om daar even over te
spreken, in persoon of telefonisch. Ben jij daartoe bereid? Zo ja, je kunt mij
bellen op 06ofterugmailen en mij jouw nummer geven waarop ik
je kan bereiken.

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

Arjan van Noort

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Gebruik door anderen is niet toegestaan.
Indien u niet de geadresseerde(n) bent wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en
het bericht te verwijderen.
Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend.

¡J,_Denk

svp aan uw verantwoordelijkheid voor het milieu. Bedenk voordat u deze e-mail gaat printen of u wel
echt een afdruk nodig heeft.

2

Bijlage 7

Leonie

Mombarg] Pels Rijcken

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

.
maandag 15 december 2014 13:39
Arjan van Noort
Re: bezwaarschrift WOB-verzoek

Beste Arj an,
Bedankt voor je email. lk ben natuurlijk altijd bereid om de zaak te bespreken. Mijn voorkeur gaat uit naar
gesprek in persoon. lk kan deze week afspreken tussen dinsdag en vrijdag na 14.00 in de middag.
Met vriendelijke groeten,

Op 12 december 2014 om 15:25 schreef Arjan van Noort

@haarlem.nl>:

Beste

Naar aanleiding vanjouw bezwaar op het besluit om geen verdere inzage in het rapport van
PWC te geven in verband met de privacy van daarin genoemde personen hebben wij hier
overleg gehad. Ik heb op mij genomen om contact metjou te zoeken om te bespreken water
voor jou nodig is om aanjou behoefte tegemoet te komen. Het lijkt me goed om daar even
over te spreken, in persoon of telefonisch. Benjij daartoe bereid? Zo ja,je kunt mij bellen op
06ofterugmailen en mij jouw nummer geven waarop ikje kan bereiken.

lk hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

Arjan van Noort

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Gebruik door anderen is niet toegestaan.
Indien u niet de geadresseerde(n) bent wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te
verwijderen.
Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend.

.JjDenk

nodig heeft.

svp aan uw verantwoordelijkheid voor het milieu. Bedenk voordat u deze e-mail gaat printen of u wel echt een afdruk

Bijlage 8

Leonie

Mombarg ] Pels Rijcken

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 16 december 2014 08:13
Arjan van Noort
Re: bezwaarschrift WOB-verzoek

Geen probleem. lk ben om 14.00 uur op het stadhuis. Tot dinsdag!
Met vriendelijke groeten,

Op 15 deeember 2014 om 16:43 sehreef Arjan van Noort

@haarlem.nl>:

Vind je het goed om op het stadhuis te komen?
Ik kan vanaf 14.00 uur.
Vriendelijke groeten
Arjan van Noort
Op 15 dee. 2014 om 16:42 heeft

> het volgende gesehreven:

Hoi Arjan,
Volgende week dinsdagmiddag is prima. Laat me weten waar en hoe laat.
Met vriendelijke groeten,

Op 15 deeember 2014 om 14:48 sehreef Arjan van Noort<
@haarlem.nl>:
Beste
Deze week lukt dat niet voor mij, maar volgende week kan ik
wel op dinsdagmiddag. Sehikt dat ook?
Groet, Arj an
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 15 dee. 2014 om 13:38 heeft
het volgende gesehreven:
Beste Arjan,

>

Bedankt voor je email. Ik ben natuurlijk altijd
bereid om de zaak te bespreken. Mijn voorkeur
gaat uit naar gesprek in persoon. Ik kan deze
week afspreken tussen dinsdag en vrijdag na
14.00 in de middag.
Met vriendelijke groeten,

Op

12 december 2014 om 15:25
schreef Arjan van Noort<
@haarlem.nl>:

Beste

Naar aanleiding vanjouw
bezwaar op het besluit om geen
verdere inzage in het rapport van
PWC te geven in verband met de
privacy van daarin genoemde
personen hebben wij hier overleg
gehad. Ik heb op mij genomen
om contact metjou te zoeken om
te bespreken water voor jou
nodig is om aanjou behoefte
tegemoet te komen. Het lijkt me
goed om daar even over te
spreken, in persoon of
telefonisch. Ben jij daartoe
bereid? Zo ja, je kunt mij bellen
op 06ofterugmailen
en mij jouw nummer geven
waarop ikje kan bereiken.

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

Arjan van Noort

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de
geadresseerde(n).

2

Bijlage 9

Leonie Mombarg]

Pels Rijcken

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Jan Scholten
vrijdag 21 juni 2013 09:27
Jan Scholten
FW: conceptuele rapportage fase 1
onderzoek
Rapport van bevindingen 1 e fase dd 07062013.pdf; ATT00001.txt

From:
To:
@haarlem.nl
Subject: FW: conceptuele rapportage fase 1
Date: Fri, 21 Jun 2013 09:05:10 +0200

onderzoek

From:
Subject: conceptuele rapportage fase 1
Date: Fri, 7 Jun 2013 19:51:02 +0200
To:

onderzoek

Mijne heren,
Hierbij doe ik het conceptuele rapport van het onderzoek toekomen.

Het rapport is nog in concept en wil ik graag met jullie bespreken en aan de hand van
het gesprek nog nader aanscherpen. Van het onderzoek beschik ik over een compleet
dossier met aanwezige documentatie.
Gezien de
:ijd is dit niet meer gelukt.

Met vriendelijke greet,
Met vriendelijke greet,

Bijlage 10

Leonie Mombarg [ Pels
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Rijcken
Jan Scholten
vrijdag 21 juni 2013 09:28
FW: conceptuele rapportage fase 1
onderzoek
Rapport van bevindingen 1e fase dd 07062013.pdf; ATT00001.tt

Van: Jan Scholten
Verzonden: vrijdag 21 juni 2013 9:27
Aan: Jan Scholten
Onderwerp: FW: conceptuele rapportage fase 1

From:
To:
@haarlem.nl
Subject: FW: conceptuele rapportage fase 1
Date: Fri, 21 Jun 2013 09:05:10 +0200

From:
Subject: conceptuele rapportage fase 1
Date: Fri, 7 Jun 2013 19:51:02 +0200
To: S

onderzoek

onderzoek

onderzoek

Mijne heren,
Hierbij doe ik het conceptuele rapport van het onderzoek toekomen.

Het rapport is nog in concept en wil ik graag met jullie bespreken en aan de hand van
het gesprek nog nader aanscherpen. Van het onderzoek beschik ik over een compleet
dossier met aanwezige documentatie.
Gezien de
tijd is dit niet meer gelukt.

Met vriendelijke groet,
Met vriendelijke groet,

Bijlage 11

Leonie Mom barg] Pels Rijcken
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Jan Scholten
vrijdag 6 september 2013 19:59
Fwd: Reactie
Aan[1].doc; ATT00001.htm

Verstuurd vanaf mijn iPad
Begin doorgestuurd bericht:
Van:
haarlem.nl>
Datum: 2 september 2013 18:49:08 CEST
Aan: Jan Scholten
@haarlem.nl>
Onderwerp: Reactie
Beste Jan,
Hierbij mijn reactie op de uitkomsten van het bijzondere onderzoek

Groet

.

Bijlage 12

Leonie

Mombag ]

Pels Rijcken

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Jan Scholten
maandag 16 september 2013 14:56
Fwd: Reactie
Aan[1].doc; ATT00001.htm

Verstuurd vanaf mijn iPad
Begin doorgestuurd bericht:

Van:
@haarlem.nl>
Datum: 2 september 2013 18:49:08 CEST
Aan: Jan Scholten
@haarlem.nl>
Onderwerp: Reactie
Beste Jan,
Hierbij mijn reactie op de uitkomsten van het bijzondere onderzoek

Groet

Bijlage 13

Leonie

Mombarg[Pels Rijcken

Onderwerp:
Locatie:

Jan Scholten, Arjan van Noort en Martin Jonker
3 JS/kamer Jan

Begin:
Einde:
Tijd weergeven als:

di 10-9-2013 09.00
di 10-9-2013 10.00
Voorlopig

Terugkeerpatroon:
Type terugkeerpatroon:

Wekelijks
elke 2 weken op woensdag van 14:00 tot 15:00

Vergaderingsstatus:

Nag niet gereageerd

Organisator:
Verplichte deelnemers:

Jan Scholten
Martin Jonker; Arjan van Noort

Bijlage 14

Leonie Mombarg[ Pels
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Rijcken
maandag 2 september 2013 18:49
Jan Scholten
Reactie
Aan[1].doc

Beste Jan,
Hierbij mijn reactie op de uitkomsten van het bijzondere onderzoek

Greet

Bijlage 15

Leonie Mombarg[ Pels
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Rijcken
Jan Scholten
vrijdag 21 juni 2013 09:27
Jan Scholten
FW: conceptuele rapportage fase 1
nderzoek
Rapport van bevindingen 1e fase dd 07062013.pdf; ATT00001.txt

From:
To:
@haarlem.nl
Subject: FW: conceptuele rapportage fase 1
Date: Fri, 21 Jun 2013 09:05:10 +0200

onderzoek

From:
Subject: conceptuele rapportage fase 1
Date: Fri, 7 Jun 2013 19:51:02 +0200
To:

onderzoek

Mijne heren,
Hierbij doe ik het conceptuele rapport van het onderzoek toekomen.

Het rapport is nog in concept en wil ik graag met jullie bespreken en aan de hand van
het gesprek nog nader aanscherpen. Van het onderzoek beschik ik over een compleet
dossier met aanwezige documentatie.
Gezien de
tijd is dit niet meer gelukt.

Met vriendelijke greet,
Met vriendelijke greet,

Bijlage 16

Leonie

Mombarg [

Pels Rijcken

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Jan Scholten
vrijdag 21 juni 2013 09:28
FW: conceptuele rapportage fase 1
onderzoek
Rapport van bevindingen 1 e fase dd 07062013.pdf; ATT00001.txt

Van: Jan Scholten [
Verzonden: vrijdag 21 juni 2013 9:27
Aan: Jan Scholten
Onderwerp: FW: conceptuele rapportage fase 1

From:
To:
@haarlem.nl
Subject: FW: conceptuele rapportage fase 1
Date: Fri, 21 Jun 2013 09:05:10 +0200

From:
Subject: conceptuele rapportage fase 1
Date: Fri, 7 Jun 2013 19:51:02 +0200
To:

onderzoek

onderzoek

onderzoek

Mijne heren,
Hierbij doe ik het conceptuele rapport van het onderzoek toekomen.
'

Het rapport is nog in concept en wil ik graag met jullie bespreken en aan de hand van
het gesprek nog nader aanscherpen. Van het onderzoek beschik ik over een compleet
dossier met aanwezige documentatie.
Gezien de
tijd is dit niet meer gelukt.

Met vriendelijke groet,
Met vriendelijke groet,

Bijlage 17

Leonie Mombarg[Pels
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Rijcken
Jan Scholten
vrijdag 21 juni 2013 09:27
Jan Scholten
FW: conceptuele rapportage fase 1
onderzoek
Rapport van bevindingen 1 e fase dd 07062013.pdf; A TT00001.txt

From:
To:
@haarlem.nl
Subject: FW: conceptuele rapportage fase 1
Date: Fri, 21 Jun 2013 09:05:10 +0200

From:
Subject: conceptuele rapportage fase 1
Date: Fri, 7 Jun 2013 19:51:02 +0200
To:

onderzoek

onderzoek

Mijne heren,
Hierbij doe ik het conceptuele rapport van het onderzoek toekomen.

Het rapport is nog in concept en wil ik graag met jullie bespreken en aan de hand van
het gesprek nog nader aanscherpen. Van het onderzoek beschik ik over een compleet
dossier met aanwezige documentatie.
Gezien de
:ijd is dit niet meer gelukt.

Met vriendelijke groet,
Met vriendelijke groet,

Bijlage 18

Leonie

Mombarg [

Pels

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Rijcken
Jan Scholten
vrijdag 21 juni 2013 09:28
FW: conceptuele rapportage fase 1
onderzoek
Rapport van bevindingen 1e fase dd 07062013.pdf; ATT00001.txt

Van: Jan Scholten
Verzonden: vrijdag 21 juni 2013 9:27
Aan: Jan Scholten
Onderwerp: FW: conceptuele rapportage fase 1

From:
To:
@haarlem.nl
Subject: FW: conceptuele rapportage fase 1
Date: Fri, 21 Jun 2013 09:05:10 +0200

From:
Subject: conceptuele rapportage fase 1
Date: Fri, 7 Jun 2013 19:51:02 +0200
To:

onderzoek

onderzoek

onderzoek

Mijne heren,
Hierbij doe ik het conceptuele rapport van het onderzoek toekomen.
'

Het rapport is nag in concept en wil ik graag met jullie bespreken en aan de hand van
het gesprek nag nader aanscherpen. Van het onderzoek beschik ik over een compleet
dossier met aanwezige documentatie.
Gezien de
tijd is dit niet meer gelukt.

Met vriendelijke groet,
Met vriendelijke groet,

Bijlage 19

Leonie Mombarg [

Pels Rijcken

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 10 oktober 2013 14:41
Arjan van Noort; Jan Scholten; Martin Jonker
Aangevulde agenda Directie 14 oktober 2013 met bijlagen
Agenda 2 Directie 14 oktober 2013 met bijlagen.pdf; D11 Onderzoek

Dag heren,
In vorige zending ontbrak de nota Venters op bedrijfsvoering, nu toegevoegd als nr 12. Voor julllie gemak een
integraal nieuw bestand. En afzonderlijke bestand voor beveiligde nota lnformatievoorziening.
Groet,
Strategie & Beleidscoördinatie, directiesecretaris
Concernstaf, Gemeente Haarlem
haarlem.nl
+31 6

Onderwerp
1

Opening
Mededelingen en rondvraag

2

Concept-Besluitenlijst Directie 7 oktober 2013

3

Concept-Verslag DT 9 oktober 2013

4
5

Voorstellen externe inhuur

6

Rapport RKC Arbeidsmarktbeleid

7

Directiebesluiten tijdelijke aansturing M&S/Financiën en M&S/ K&C

8

Opdracht interim-hoofd Financién

9

Nota voorschotten en declaraties

1O

PwC meerwerk

11

Onderzoek

12

Venestersvoor bedrijfsvoering

Inventarisatie onderwerpen DT
Wat verder ter tafel komt

Agenda overleg Directie 14 oktober 2013
Kamer Secretaris, 11.00-12.30 uur

Bijlage / Besluit / Actie

Onderwerp

oto

te

Opening
Mededelingen en rondvraag
2

Concept-Besluitenlijst Directie 7 oktober 2013

D2

3

Concept-Verslag DT 9 oktober 2013

D3

4

Terugkoppeling stuurgroepen

Mondeling

5

Voorstellen externe inhuur

D5

6

Rapport RKC Arbeidsmarktbeleid

D6

7

Directiebesluiten tijdelijke aansturing
M&S/Financiën en M&S/ K&C

D7

8

Opdracht interim-hoofd Financiën

D8

9

Nota voorschotten en declaraties

D9

lO

PwC meerwerk

D10

11

Onderzoek

Dl 1 (afzonderlijk en beveiligd bestand)

12

Venestersvoor bedrijfsvoering

D12

Inventarisatie onderwerpen DT
Wat verder ter tafel komt

Voor meer informatie:

ia

@haarlem.nl, telefoon 023

.

p. l

Bijlage 20

Rapport gemeente Haarlem
am:
@ni.pwc.com Toevoegen aan contactpersonen

24-09-2014 09:14

Aan:

Geachte heer Jonker,
Namens de heer

stuur ik u hierbij het rapport van gemeente Haarlem toe.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
PwC

I Medewerker document productions

Tel: 088

E-mail:
@nl.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287)
Thomas R. Malthusstraat 5 [ 1066 JR ] Postbus 9616 / 1006 GC [ Amsterdam

Bijlage 21

Re: Conceptrapportage PwC
Man:
Aan;

30-05-2014 10:08

Toevoegen aan contactpersonen
@ni.pwc.com

Beste

het concept rapport heb ik gelezen en besproken met de directie van de gemeente Haarlem.
Het rapport is een uitvloeisel van een opdracht die half januari 2014 aan PWC is verstrekt voor fase 1. Oe verwachte
doorlooptijd van fase 1 was twee tot drie weken.
Het conceptrapport geeft invulling aan de benoemde onderdelen van fase 1 van het onderzoek.

1

De gespreksverslagen voor zover opgenomen in het rapport geven meningen weer die niet geverifieerd zijn bij de directie.
De meningen waar vanuit een ander perspectief kanttekeningen bij zijn te plaatsen, zijn niet relevant voor de uitkomst van
de opdrachtonderdelen van fase 1.
Het rapport kan daarom gefinaliseerd worden tot een definitief rapport.
De directie wil graag dat het definitieve rapport besproken worden in een gesprek tussen de heren

van PWC

en de heren Van Noort en Jonker van de gemeente Haarlem, waarbij dan ook het procesverloop geevalueerd zal worden.
groet, Martin Jonker

----- Original Message
From:

---@nl.pwc.com

To:
Cc:

@nl.pwc.com,

@nl.pwc.com

Sent: Don, 22 Mei 2014 14:28
Subject: Conceptrapportage PWC

Geachte heer Jonker,
Bijgaand zend ik u, op verzoek van
onze conceptrapportage inzake het
bijzonder onderzoek
n gemeente Haarlem.

Tot een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,
Kind regards,

PwC I Senior Manager Forensics
Tel: +31 (0)88
Mobile: +31 (0)6

Email:
@nl.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287)
Thomas R. Malthusstraat 5 / 1066 JR ] P.O. Box 9616 ] 1006 GC ] Amsterdam, The Netherlan

Bijlage 22

Re: vraag naar voortgang en rapport
ia:

@ni.pwc.com

Aan:

28-04-2014 07:27

Toevoegen aan contactpersonen
Meer

Goedemorgen Martin,
Door omstandigheden aan de zijde van de advocaat
heeft het
gesprek echter niet eerder plaatsgevonden dan afgelopen vrijdag. Hierdoor is de
vertraging ontstaan. Excuses dat ik jou niet eerder heb bericht.
Het was een goed gesprek en heeft niet geleid tot nieuwe inzichten. Het
gespreksverslag van het interview ga er vandaag uit. Ik zal een korte termijn stellen
en vragen aan
om binnen drie werkdagen te reageren.
Met vriendelijke groet,

PwC Senior manager
Tel: +31 (0)88
Mobile: +31 (0)6
Email:
@nl.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287)
Thomas R. Malthusstraat 5 / 1066 JR] P.O. Box 9616 / 1006 GC [ Amsterdam, The Netherlands

From:
To:
Date:
Subject:

"
/NLJCFRIPWC@EMEA-NL
26-04-2014 12:16
vraag naar voortgang en rapport

Dag
de laatste keer dat wij contact hebben gehad is vrijdag 11 april. Jij hebt toen
aangegeven dat er op 16 april een gesprek plaatsvindt met
advocaat.
Het concept rapport had je geschreven en diende aangevuld te worden met de
uitkomst van het interview met
Voorts heb je toegezegd dat ik vrijdag 18 april het concept rapport voor review zou
ontvangen.
Het is vrijdag 25 aprii geweest. lk heb noch een rapport noch een bericht van je
ontvangen.
Hoe staat het met de voortgang en wanneer mag ik het concept rapport verwachten?
gr, Martin Jonker

Van:
@nl.pwc.com [mailto:c
nl.pwc.com]
Verzonden: dinsdag 18 maart 2014 14:41
Aan:
Onderwerp: RE: Brief inzake verzoek medewerking

Beste Martin,
Zojuist gesproken met de advocaat. Op korte termijn komt hij met een voorstel voor
een afspraak. Ik zai hem morgen weer nabellen als ik nog niets hebt ontvangen.
met vr gr
PwC

Senior manager

Tel: +31 (0)88

]obile:M
+31 (0)6
Email:
@nl.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287)
Thomas R. Malthusstraat 5 [ 1066 JR ] P.O. Box 9616 / 1006 GC ] Amsterdam, The Netherlands
From:

"

To:
Cc:
Date:
Subject:

/NLCFRIPwC @EMEA-NL
NL/CFR/PwC@EMEA-NL

07-03-2014 17:47
RE: Brief inzake verzoek medewerking

vandaag gepost
gr, Martin

Van:
@nl.pwc.com [mailto:
Verzonden: vrijdag 7 maart 2014 12:38
Aan:
CC:
nl.pwc.com
Onderwerp: Brief inzake verzoek medewerking

@n].pwc.com]

Geachte heer Jonker,
Bijgaand doe ik u een concept brief toekomen ten behoeve van het verzoek tot
medewerking namens de gemeente Haarlem aan

Kunt u ons een kopie verstrekken van de definitieve brief die verzonden is namens
de gemeente Haarlem?
Alvast bedankt voor uw medewerking.
9

Met vriendelijke groet, Kind regards,
PwC Manager

Tel: +31 (0)88

Mobile: +31 (0)6
/ Fax: +31 (0)88
Email:
@nl.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287)
Thomas R. Malthusstraat 5 } 1066 JR[ P.O. Box 9616 [ 1006 GC ] Amsterdam, The Netherland

Bijlage 23

Re: telefoonnummer en contact
/an;

@ni.pwc.com

16-02-2014 09:43

Toevoegen aan contactpersonen

Aan:

Goedemorgen Martin,
Half twaalf lukt mij niet In de middag vijf uur past dat jou?
Met vr gr

PwC I Senior manager
Tel: +31 (0)88
[ Mobile: +31 (0)6
Email:
@nl.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Advisor y N.V. (KvK 34180287)
Thomas R. Malthusstraat 5 ] 1066 JR] P.O. Box 9616 ] 1006 GC ] Amsterdam, The Netherlands

m.a.jonker---14-02-2014 13:31:34-maandag 12.00 uur begint mijn
wethoduersstaf.Tussen half 12 en 12 00 kan wel. Schikt dat?
From:
To:
NL/CFR/PwC@EMEA-NL
Date: 14-02-2014 13:31
Subject: Re: telefoonnummer en contact

maandag 12.00 uur begint mijn wethoduersstaf. Tussen half 12 en 12 00 kan wel. Schikt dat?

gr, Martin

---

---- Original Message
From:
@nl.pwc.com
To:
Sent: Vi, I4 Feb 2014 12:49

Subject:. Re: telefoonnummer en contact

Martin,
Door onvoorziene omstandigheden zit in vanmiddag heel erg krap. Past het jou als wij
maandag omstreeks 12.00 uur bellen?
Ik hoor graag van je.
PwC Senior manager
Tel: +31 (0)88
Mobile: +31 (0)6
Email:
@nl.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287)
Thomas R. Malthusstraat 5 [ 1066 JR ] P.O. Box 9616 ] 1006 GC ] Amsterdam, The Netherlands

From:
To:

"m.a.jonker"
/NL/ CFR/Pw C@EMEA-NL

Date.
Subject:

14-02-2014 11.29
telefoonnummer en contact

Dag
ik heb
esproken. Hij is bereid mee te werken en je kunt hem
uitnodigen voor een gesprek. Zijn nummer is: 06
.
Wij hebben afgesproken vandaag contact te hebben over de voortgang binnen de

afgesproken termijnen. Is het mogelijk begin van de middag elkaar te spreken?
groet, Martin Jonker

Bijlage 24

Re: toegangsinformatie
Van:
4an:

@n!.pwc.com

29-01-2014 14:02
Toevoegen aan contactpersonen

Beste Martin,
Mogelijk kunnen wij toch iets veiligstellen. Mijn coilega is op locatie bezig
PwC Senior manage
Tel: +31 (0)88

{

Mobile: +31 (0)

Email:
@nl.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287)
Thomas R. Malthusstraat 5 [ 1066 JR [ P.O. Box 9616 [ 1006 GC { Amsterdam, The Netherlands

From:
To:

Cc:
Date:
Subject:

"
/CFRIPwC@EMEA-NL
NUCFR/PwC@EMEA-NL

27-01-2014 21:00
toegangsinformatie

bijgaand de informatie over de toegangspoortjes van de gemeentelijke gebouwen.
Mijn indruk is dat er geen bruikbare informatie meer beschikbaar is. Mogelijk hebben
jullie meer expertise en komen tot een andere voorlopige conclusie.
De afdeling waar de informatie wordt beheerd is:
groet,

Martin Jonker

Van:
Verzonden: maandag 27 januari 2014 8:28
Aan: Martin Jonker

CC:
Onderwerp: RE: Vragen ivm toegangsbeveiliging panden.
Goedemorgen Martin,
Hieronder volgen de antwoorden op de door jou gestelde vragen:
Ad. 1: deze data worden 90 dagen bewaard. Daarna wordt de bestaande data
overschreven door nieuwe data (continuproces).
Ad. 2: deze data worden beheerd door medewerkers van onze afdeling, de
coördinator beveiliging en bewaking en de functioneel beheerder van Simsweb (het
programma van de toegangsbeveiligingsinstallatie) .
Ad. 3: Simsweb is gekoppeld aan ons gemeentelijk netwerk. De back-up wordt
hierdoor verricht.

Bijlage 25

Fw: opdrachtbevestiging Gemeente Haarlem
/am;
Aan:

@n4.pwc.com
"m.a.jonker" <

22-01-2014 15:33

Toevoegen aan contactpersonen

Beste Martin,
Bijgaand een scan van de getekende opdrachtbevestiging. Zou jij deze aub
ondertekend kunnen retoumeren.
Thanks
PwC Senior manager
Tel: +31 (0)88
Mobile: +31 (0)6
Emal:
@nl. pwc.com
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287)
Thomas R. Malthusstraat 5 ] 1066 JR] P.O. Box 9616 ] 1006 GC ] Amsterdam, The Netherlands

--- Forwarded boy

NL/CFR/PwC 0n 22-01-2014 15:32----

Bijlage 26

7

/

I
l

Info zoais gisteren besproken
/an:
Aan:

@ni.pwc.com

22-01-2014 14:34

Toevoegen aan contactpersonen

Beste Martin,
Zoals gisteren telefonisch besproken bijgaand nadere info.
De volgende personen worden/zijn al onderzocht. Van hen konden wij de gegevens
in open bronnen traceren.

•
Van.de volgende personen ontvang ik nog graag geboortedatum, woonplaats en
adres:

Voor wat betreft het veiligstellen van de elektronische data en de usb stick heb ik een
technische man beschikbaar op dinsdag en woensdag as. Contactpersoon voor dit
veiligstellen is
s voor
bereikbaar
op +31 88
Hoe vaar jij aan jouw kant. Heb jij aub de contactgegevens van

)

Thanks
PwC ] Senior manage
Tel: +31 (0)
Mobile: +31 (0)
Email:
@nl.pwe.com
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK34180287)
.
Thomas R. Malthusstraat 5 [ 1066 JR ] P.O. Box 9616 [ 1006 GC ] Amsterdam, The Netherlands

From:
To:
Cc:.
Date:
Subject:

"m.a.jonker"
/CFR/PwC@EMEA-NL
/CFR/PwC@EMEA-NL
19-01-2014 00:57
RE: Opstart Project

À

Beste
zodra Jan Scholten

maandag 20 januari heeft gesproken

word ik

geinformeerd.
lk zal dan contact opnemen met de personen die geinterviewed gaan worden.
Daarna laat ik jou weten dat er afspraken gemaakt kunnen worden.
lk heb gespeurd, maar kan niet vinden wie bedoeld wordt met
Kun je de passage aangeven?
gr, Martin

Van:
@ni.pwc.com [mailto:
Verzonden: vrijdag 17 januari 2014 9:13
Aan:

@nl.pwc.com
Onderwerp: RE: Opstart Project

ni.pwc.com]

CC:

,

Beste Martín,
Zoals telefonisch besproken zou ik nog terugkomen op onderstaand
Interview melders:
•

Achtergrondonderzoek

[7

Met vr gr
PwC Senior manager
Tel: +31 (0)88
Mobile: +31 (0)6
Email:
@nl.pwe.com
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287)
Thomas R. Malthusstraat 5 ] 1066 JR ] P.O. Box 9616 / 1006 GC [ Amsterdam, The Netherlands

I2

From :

To:
Date:
Subject:

"m .a.jonker"
/NL/CFRIPwC @EMEA- NL

15-01-2014 00:40
RE: Opstart Project

aanvullende vragen:

1) interview met de melders: bedoel je daarmee de personen die
(moet ik navragen wie nog meer)
2) laatste bullit

gr, Martin

bedoel je daarmee de

Bijlage 27

¥

/

¥

I

Re: Opstar Project
Van;
an:

@n1.pwc.com
"m.a.jonker"

15-01-2014 04:45
Toevoegen aan contactpersonen

Goedemorgen Martin
das zojuist je berichten Duidelijk dat wij niet eerder dan maandag kunnen
aanvangen
Helaas kan ik niet tussen acht en negen bellen Heb jij een ander voorstel later op
de dag
De vragen zal ik in de loop van de dag beantwoorden

Verzonden vanaf mijn BlackBerry 10-smartphone.
Van: m.a.jonker
Verzonden: wcensdag 15 januari 2014 00:16
Aan:

Onderwerp: RE: Opstart Project

Vandaag heb ik contact gehad met

. Namens de directie aangegeven

dat er vervolg komt.
voor jou. Echter:

an als praktsich aanspreekpunt
s met vakantie t/m vrijdag a.s..
lijft voor mij mobiel
bereikbaar. Ergo: PWC kann niet eerder op lokatie starten dan volgende week

maandag.
Of vrijdag aanstaande indien PWC kan werken onder de account gegevens van

met Jan Scholten gesproken met verzoek om
n te lichten. Jan
spreekt
maandag aanstaande en zou bij voorkeur in dat gesprek
willen
infomeren.
noch een ander informeren totdat hij signaal van mij heeft dat
door Jan geinformeerd is.
==> onderzoek kan niet eerder starten dan na maandagmorgen.
Ik weet niet met welk aantal mensen PWC komt. Mijn voorkeur is dat mensen
PWC (desk search)
maar bij mij in de gang op de Grote Markt. Kan dat gelet op de werkzaamheden?
Morgen ben ik om 800 op het werk en tot 900 bereikbaar. Telefonisch
afstemmen?
gr, Martin

Van:

@ni.pwc.com [mailto:
verzonden: dinsdag 14 januari 2014 8:43
Aan: m.a.jonker
Onderwerp: Re: Opstart Project

ni.pwc.com]

Beste Martin
Via de Black berry dus sorry voor de korte teksten
Punt 1 eens directie stelt in kennis

Punt

de directie goede suggestie Laat de directie melden dat ik ze bel
voor nadere afspraak
Punt drie start via

maar vanzelfsprekend daarna uitvoerend

contactpersoon
Punt vier geen opmerkingen
Met vrgr
Verzonden vanaf mijn BlackBerry 10-smartphone.
Van: m.a.jonker
Verzonden: maandag 13 januari 2014 21:05
Aan:

Onderwerp: RE: Opstart Project

Beste
1 je mail lezende denk ik dat de eerste stap is dat directie morgen aan
kennis stelt van vervolg opdracht
aan PWC.
2 Daarna kan of dírectie of ik
nformeren dat zij uitgenodigd worden voor
gesprek maandag a.s. bij PWC Amsterdame n zorg ik dat jij de contactgegevens
krijgt.
3
wordt contactpersoon voor veiligstellen electronische data. Of heb je
liever de persoon
die daadwerkelijk gaat regelen. Ik denk dat dit
dan
ordt, maar zeker weet ik dat niet en zal ik met
dan
moeten overleggen. Geef jij je voorkeur aan.
4 lk verzamel via
e gegevens van de gevraagde
graag je reactie,
Martin

Van:

@nl.pwc.com [mailto:

nl.pwc.com]

Verzonden: maandag 13 januari 2014 18:24
Aan:

Onderwerp: Opstart Project
Beste Martin,
Zeals telefonisch besproken bijgaand een actielijst om de eerste fase van het project
op te starten.

•

Kennismak:ingsgesprek/ oriënterend interview met de leidinggevende van de
Kan jij aub hem in kennis stellen, zodat ik hem
kan benaderen om bij voorkeur vrijdagmorgen een afspraak in te plannen. Ik
ontvang graag zijn contactgegevens.;

•

Interviews met
mogelijk kan jij deze personen benaderen. Ik zal
vervolgens proberen om
p maandag in te plannen. Ik ontvang
graag de contactgegevens. De afspraak zal ik laten plaatsvinden bij ons op
kantoor in Amsterdam. Graag ontvang ik hun contactgegevens .

•
•

Veiligstellen van elektronische data als e-mail bestanden van de
raag ontvang ik een contactpersoon,
zodat mijn technische man op woensdag of donderdag deze gegevens kan
veiligstellen;

•
•

Achtergrondonderzoek naar betrokken personen, onder wie
Graag ontvang ik van deze personen voornamen,
naam, geboortedatum en geboorteplaats, adres en eventuale oude adressen
die bekend zijn, en voor zover beschikbaar naam

lk ben zoals afgesproken beschikbaar voor overleg.
PwC Senior manager
Tel: +31 (0)88
Mobile: +31 (0)6
Email :
@nl.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287)
Thomas R. Malthusstraat 5 ] 1066 JR] P.O. Box 9616 / 1006 GC [ Amsterdam, The Netherlands

Bijlage 28

»

Geachte heer Jonker, beste Martin,
Bijgaand de aangepaste concept opdrachtbevestiging. Voor wat betreft de
prijsstelling heb ik in de vorm van een korting iets kunnen doen. Tevens heb ik voor
fase twee de verwachte tijdsbesteding uitgewerkt.
Voor vragen en een nadere toelichting vanzelfsprekend beschikbaar.
Met vriendelijke groet,
PwC Senior manager
Tel: +31 (0)88
Mobile: +31 (0)6
Email:
@nl.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287)
Thomas R. Malthusstraat 5 [ 1066 JR] P.O. Box 9616 / 1006 GC ] Amsterdam, The Netherlands

From:
To:
Date:
Subject:

"m.a.jonker"
CFR/PwC@EMEA-NL
21-12-2013 17:11
RE: Concept opdrachtbevestiging

Beste
gisteren met directie overeenstemming bereikt over vervolg.
Haarlem wil verder met PWC en komen tot een bijgestelde offerte.
De offerte dient qua prijsstelling scherper te
Daarnaast wilde directie met betrekking tot de inhoud:
- zicht hebben op de prijsstelling van fase 2
- expliciet opgenomen zien dat bij afronding fase 1 de afweging wanneer wederhoor
gaat plaatsvinden. Het is de voorkeur van de directie om de wederhoor in fase 2 op
te nemen.
- dat de verwachte tijdsduur per fase in de offerte wordt opgenomen.

zijn.

Graag wil ik zo spoedig mogelijk een bijgestelde offerte van je ontvangen. Voor
eventuele vragen ben ik mobiel bereikbaar: 06 .
Groet, Martin Jonker

Van:
@nl.pwc.com [mailto:
@ni.pwc.com]
Verzonden: donderdag 28 november 2013 15:49
Aan:
Onderwerp: Concept opdrachtbevestiging
Geachte heer Jonker, beste Martin,
Bijgaand zenden wij u de concept opdrachtbevestiging voor het besproken
onderzoek. Tevens kunnen wij u melden dat uit onze risk management procedures
niet is gebleken van enig bezwaar om de opdracht te accepteren. Wij vernemen
graag jouw eventuele opmerkingen.

Een vraag mijnerzijds: Hoever sta jij met het inplannen van de afspraak?
Met vriendelijke groet,
PwC I Senior manager
Tel: +31 (0)88
Mobile: +31 (0)6
. Email:
@nl.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287)
Thomas R. Malthusstraat 5 ] 1066 JR ] P.O. Box 9616 /[ 1006 GC [ Amsterdam, The Netherlands

Bijlage 29

27-05-2015
17:15

FW : wetrans fer

Toevoegen
aan contactpersonen
Martin Jonker

Dag Martin,
Ik heb na overdracht van het complete dossier aan PwC

) gezien de

gevoeligheid van het dossier alle bestanden van mijn computer verwijderd.
Met vriendelijke groet,
, managing partner

Mobiel

06

] E-mail

I
De informatie verzonden in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen is
verboden, evenals openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking aan derden. Wij staan niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdlge ontvangst ervan en accepteren ter zake evenmin aansprakelijkheid.
Linden Associates is een besloten vennootschap. Op alle opdrachten, aanbiedingen en correspondentie zijn de Algemene Voorwaarden van Linden
Associates van toepassing.

Van:
Datum: zaterdag 1 februari 2014 14:48
Aan: artin Jonker
Onderwerp: FW: wetransfer
Dag Martin, gegevens zijn bij PwC aangekomen.

Van: "
@nl.pwc.com"
Datum: vrijdag 31 januari 2014 18:28
Aan:
Onderwerp: Re: wetransfer

@nl.pwc.com>

Got it goed weekend.
PwC I Senior manager
Tel: +31 (0)88
/Mobile: +31 (0)6
Email:
@n].pwc.com
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK34180287)
Thomas R. Malthusstraat 5 / 1066 JR ] P.O. Box 9616 / 1006 GC ] Amsterdam, The Netherlands

From:
To:
Date:
Subject:

/NLCFR/PwC@EMEA-NL
31-01-2014 17:.40
Re: wetransfer

kan wel even duren, is totaal 0,5 G
Met vriendelijke groet,

DOe informatie verzonden in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen is
verboden, evenals openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking aan derden. Wij staan niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige onvangst ervan en accepteren ter zake evenmin aansprakelijkheid.
gen besloten vennootschap. Op alle opdrachten, aanbiedingen en correspondentie zijn de Algemene Voorwaarden van
van toepassing. Zie ook

Van:
@nl.pwc.com"
Datum: vrijdag 31 januari 2014 17:38

@nl.pwc.com>

Aan:
Onderwerp: Re: wetransfer
Is nog bezig
Verzonden

vanaf mijn BlackBerry 10-smartphone.

Van:
Verzonden: vrijdag 31 januari 2014 17:34
Aan:
Onderwerp: Re: wetransfer

Lukt ie?

Met vriendelijke groet,

De informatie verzonden in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen is
verboden, evenals openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking aan derden. Wij staan niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan en accepteren ter zake evenmin aansprakelijkheid.
s een boesloten vennootschap. Op alle opdrachten, aanbiedingen en correspondentie zijn de Algemene /oorwaarden van
an toepassing. Zie ook

Van :
@nlpwc.com"
Datum: vrijdag 31 januari 2014 16:58
an:

@nlpwc.com>

Onderwerp: Re: wetransfer

hij is nu aan het downloaden keep your fingers crossed
PwC I Senior manager

Tel: +31 (0)88
Email:

Mobile: +31 (0)
@n].pwc.com
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287)
Thomas R. Malthusstraat 5 / 1066 JR ] P.O. Box 9616 / 1006 GC[ Amsterdam, The Netherlands

From:
To:
Cc:
Date:
Subject:

"
/NLICFR/PwC@EMEA-NL

31-01-2014 15:21
Re: wetransfer

Ben je nog verder gekomen met dropbox?
Van:

Datum: vrijdag 31 januari 2014 15:18
Aan:

@nl.pwc.com"
CC: Martin Jonker

@nlpwc.com>

Onderwerp: wetransfer
Dag
vandaag meer malen geprobeerd om bestanden via wetransfer met een
winzip.file over te zetten. Programma wetransfer blijft jammer genoeg bij het uploaden
hangen. Er komt niet het scherm met voortgang op mijn scherm zoals in de file.
Met vriendelijke groet,
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