
van:  R.V. (Rop) Gonggrijp
  Linnaeusparkweg 98
  1098 EJ  Amsterdam

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Amsterdam
  Postbus 202
  1000 AE  Amsterdam

Betreft: Wob-verzoek inzake stemmachines

Amsterdam, 30 mei 2006,

Geacht college,

Ik wil mij een goed beeld vormen van de bestuurlijke, juridische, democratische en 
technische omgeving van stemmachines sinds de invoering. Gebruik makend van de 
mogelijkheden die de Wob mij daartoe biedt vraag ik de hieronder omschreven 
documenten in kopie op. Het gaat in alle gevallen om documenten bij of onder u.

Het gaat in dit Wob-verzoek om uw goede zorg inzake verkiezingen in onze democratie.

(Daar waar in dit verzoek sprake is van documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de 
gegevensdrager, dus naast de klassieke papieren documenten bijvoorbeeld onder andere 
ook e-mails en computerbestanden. Daar waar sprake is van correspondentie bedoel ik 
onder meer klassieke brieven en e-mails maar bijvoorbeeld ook anderszins benoemde 
gewisselde documenten zoals bijvoorbeeld nota’s, rapporten en offertes, alsmede 
bijvoorbeeld gespreksverslagen.) 

1. Documenten op basis waarvan ik mij een zo compleet mogelijk beeld kan vormen van 
de kosten van verkiezingen voor en na de invoering van stemmachines:

A. Alle documenten die mij een beeld geven van de kosten van de voorlaatste 
gemeenteraadsverkiezingen. Hieronder vallen onder meer alle documenten en 
correspondentie (zoals bijvoorbeeld facturen en offertes) betreffende:

- de voor de verkiezingen benodigde materialen, producten en diensten
- alle bedragen betaald aan personen als vergoeding voor inzet of onkosten 

tijdens de verkiezingen, bijvoorbeeld aan leden van de stembureaus
- afschrijving licenties en/of aanschafkosten gebruikte software en hardware
- alle overige kosten die direct of indirect met deze verkiezingen te maken hebben

B. Idem voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

C. Alle overige documenten (bijvoorbeeld begrotingen en financiële jaarverslagen) die 
ik nodig heb om een beeld te krijgen van de vaste kosten die direct of indirect 
samenhangen met de organisatie van verkiezingen in de gemeente Amsterdam 
gedurende de laatste zes jaar. 



D. Organogrammen die de verantwoordelijkheden, gezagsverhoudingen en/of 
communicatielijnen van/binnen de dienst verkiezingen alsmede/danwel daarvoor 
ambtelijk danwel bestuurlijk direct verantwoordelijken weergeeft.

E. Prognoses, budgetten en alle andere documenten en correspondentie die 
omschrijven welke bedragen de gemeente Amsterdam verwacht in de toekomst uit 
te geven in verband met het organiseren van verkiezingen.

2. Alle documenten waarop de gemeente Amsterdam haar besluit baseert om voor de 
verkiezingen gebruik te gaan maken van stemmachines, alsmede alle documenten die 
de gemeente heeft opgesteld met het oog op onderhandelingen met de verschillende 
leveranciers van stemmachines en/of verkiezings-gerelateerde producten en/of 
diensten.

3. Documenten op basis waarvan ik mij een beeld kan vormen van alle interactie tussen 
potentiële leveranciers van stemmachines en/of verkiezings-gerelateerde producten 
en/of diensten enerzijds en de gemeente Amsterdam anderzijds.

A. Alle documenten en correspondentie betreffende eventuele 
aanbestedingsprocedures met betrekking tot goederen of diensten die specifiek in 
verband staan met het organiseren van verkiezingen.

B. Documenten en correspondentie betreffende besprekingen met en/of 
productdemonstraties door leveranciers van stemmachines en/of verkiezings-
gerelateerde producten en/of diensten die gedurende de laatste 6 jaar hebben 
plaatsgevonden bij of ten overstaan van ambtenaren van de gemeente Amsterdam. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan:

- documenten die locatie en/of tijdstip van gesprek of demonstratie weergeven
- alle correspondentie die aan het gesprek of de demonstratie vooraf ging
- alle correspondentie achteraf
- alle eventuele evaluaties, verslagen of andere aan het gesprek of de 

demonstratie gerelateerde documenten en correspondentie 

C. Alle aanbiedingen van de verschillende leveranciers van stemmachines en/of 
verkiezings-gerelateerde diensten.

D. Allle documenten en correspondentie op grond waarvan de uiteindelijke keuze voor 
Sdu tot stand is gekomen, alsmede alle documenten en correspondentie die mij 
een beeld kunnen geven van de gevoerde onderhandelingen.

E. Alle contracten die stemmachines en/of verkiezings-gerelateerde producten en/of 
diensten betreffen, alsmede bijbehorende/onderliggende documenten en 
correspondentie, alsmede alle documenten betreffende betalingen hiervoor.

F. Alle overige documenten van, naar en/of betreffende leveranciers van 
stemmachines en/of verkiezings-gerelateerde producten en/of diensten.



4. Alle documenten die beschrijven hoe de verkiezingen in Amsterdam tijdens de 
voorlaatste gemeenteraadsverkiezingen technisch functioneerden, zoals bijvoorbeeld

A. Documenten die (een onderdeel van) de gang van zaken beschrijven nadat de 
uitslag van een stembureau binnen kwam

B. Documenten die mij in staat stellen een uitputtend overzicht te maken van alle 
gebruikte software en/of hardware.

C. Als het software en/of hardware betreft die speciaal voor het gebruik tijdens 
verkiezingen bedoeld is, waaronder alle handleidingen en documenten die de te 
volgen procedures beschrijven.

5. Idem voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

6. Alle documentatie betreffende de NewVote machines en de achterliggende 
procedures. Te denken valt bijvoorbeeld aan handleidingen voor de medewerkers van 
het buro verkiezingen, handleidingen voor de leden van het stemburo en 
gebruikershandleidingen.

7. Alle documenten, correspondentie en overige materialen betreffende de instructie die 
de verschillende soorten gebruikers van het NewVote systeem hebben ontvangen.

8. Documenten die mij in staat stellen mij een nauwkeurig beeld te vormen van de 
precieze gang van zaken omtrent de logistiek met betrekking tot de aanvoer en afvoer 
van de Sdu NewVote stemmachines van en naar de stemlokalen.

9. Documenten die mij in staat stellen een uitputtend overzicht te maken van alle 
getroffen maatregelen die moeten voorkomen dat onbevoegden op enig moment 
toegang krijgen tot de stemmachines, alsmede documenten die beschrijven hoe deze 
verantwoordelijkheid juridisch en/of in de praktijk is opgedeeld tussen Sdu en de 
gemeente Amsterdam.

10.Documenten en correspondentie met betrekking tot maatregelen die getroffen zijn om 
inhoud te geven het bepaalde in art. J 16 van het kiesbesluit.

11.Documenten die de procedure omschrijven die gevolgd is of gevolgd had moeten 
worden indien duidelijk was geworden dat onbevoegden op enig moment toegang 
hadden of zouden hebben gehad tot één of meerdere stemmachines.

12.Alle documenten en correspondentie betreffende eventuele verzekeringen met 
betrekking tot de Sdu apparatuur.

13.Alle documenten waarin gewag wordt gemaakt van de motie van PvdA raadslid Peter 
Klerks betreffende stemcomputers, alsmede alle andere documenten die betrekking 
hebben op verzet tegen de komst van stemmachines.

14.Alle documenten en correspondentie betreffende klachten die de gemeente heeft 
ontvangen met betrekking tot de laatste en de voorlaatste gemeenteraadsverkiezingen.

15.Alle documenten en correspondentie van de laatste zes jaar die onregelmatigheden bij 
verkiezingen betreffen.



Mochten delen van dit Wob-verzoek onverhoopt onduidelijk zijn dan ben ik gaarne 
beschikbaar voor overleg. Gezien de vermoede bewerkelijkheid van dit Wob-verzoek doe 
ik afstand van mijn recht op beantwoording binnen 14 dagen en ga ik op voorhand 
akkoord met beantwoording binnen de wettelijke maximumtermijn van 28 dagen.

Mochten de kopieerkosten naar verwachting de 2500 Euro overstijgen dan verzoek ik u 
om alvorens een beslissing te nemen met mij contact op te nemen omdat ik dan subsidiair 
overweeg om mijn verzoek geheel danwel gedeeltelijk om te zetten in een verzoek om 
inzage. 

Met vriendelijke groet,
Hoogachtend,

R.V. (Rop) Gonggrijp


