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Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet"

t.a.v. de heren R.V. Gonggrijp en B.G.J. Wels

Linneausparkweg 98

1098 EJ Amsterdam

Onderwerp

Besluit op uw Wob-verzoek inzake de bewaring

van de broncode van ISS

Geachte heer Gonggrijp en heer Wels,

In antwoord op uw brief betreffende een Wob-verzoek van 26 juni 2007, door ons

ontvangen op 28 juni 2007, en in vervolg op onze brief van 3 juli 2007, berichten

wij u als volgt.

In de genoemde brief verzoekt u om:

'Betreffende de bewaring van broncode in kopie alle documenten en

correspondentie die:

1. de overdracht van broncode van ISS aan de Kiesraad beschrijven,

2. het doel van de bewaring van deze broncode beschrijven,

3. aangeven wie er, op welke voorwaarden, toegang hadden tot de

broncode,

4. de teruggave van broncode aan het bedrijf beschrijven,

5. op enigerlei wijze gewag maken van bewaring van de broncode van ISS'.

In antwoord op uw eerste, tweede en derde vraag kunnen wij mededelen dat het

volgende document is aangetroffen:

1. het ontvangstbewijs bewaargeving programmatuur van 19 oktober 1990.

Dit document wordt door de Kiesraad openbaar gemaakt en zal aan u worden
verstrekt.

In antwoord op uw vierde vraag kunnen wij u mededelen dat de Kiesraad niet

beschikt over zodanige documenten vanwege het feit dat de broncode nooit is

geretourneerd. Overigens merken wij hier nog op dat het de broncode van een

rudimentaire versie van een voorloper van het huidige ISS betreft, een 'gemeentelijk
verkiezingensysteem'.
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In antwoord op uw vijfde vraag zijn de volgende documenten aangetroffen:

1. Een afschrift van de onderhoudsovereenkomst gemeentelijk

verkiezingensysteem van 1 oktober 1990

2. Een verslag van de Kiesraadvergadering van 9 januari 1991 waarin melding

wordt gemaakt van de bewaargeving van ISS bij de Kiesraad.

Het afschrift van de onderhoudsovereenkomst wordt door de Kiesraad openbaar
gemaakt en zal aan u worden verstrekt.

Het verslag van de Kiesraad wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 11,

eerste lid, van de Wob. Het verslag is een document dat is opgemaakt ten behoeve
van intern beraad binnen de Kiesraad. Het bevat persoonlijke beleidsopvattingen van

leden van de Kiesraad en van medewerkers van het secretariaat. Deze persoonlijke

beleidsopvattingen zijn zodanig verweven met de beschreven feiten, dat het niet
mogelijk is een deel van het document zonder deze beleidsopvattingen te

verstrekken.

Een afschrift van dit besluit is gezonden aan Bureau voor Verkiezingsuitslagen

Groenendaal.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Dalum
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Hoogachtend,

G.J. Schutte,

ondervoorzitter

• l~1j<::-
J. Schipper-Spanninga,

secretaris-d irecteur

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes

weken na de dag waarop het is bekendgemaakt, een ondertekend, gedateerd en met redenen

omkleed bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift bevat voorts in ieder geval de naam en het

adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het

bezwaarschrift wordt gericht aan de Kiesraad, Postbus 20011,2500 EA Den Haag.
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Zuiderterras 78
 

3083 BX Rotterdam
 
BUREAU VOOR VERKIEZINGSUITSLAGEN
 

Aan : Secretariaat Kiesraad, Mevr.Mr.drs. A.G. van Dijk 
Van: Bureau voor Verkiezingsuitslagen, J.W. Groenendaal 
Dd. : 19-10-1990 

Betreft: Bewaargeving Programmatuur 

1.	 Met gemeenten die overgaan tot aanschaf van het gemeentelijk verkiezingenpakket wordt een 
onderhoudsovereenkomst (zie bijlage) aangegaan voor de duur van vier jaar. 

2.	 In artike13.3. van genoemde overeenkomst is, bij wijze van continuïteitsgarantie, gesteld dat 
de broncode van de programmatuur is gedeponeerd bij een onathankelijke derde, waarvoor 
in dit geval het secretariaat van de Kiesraad een geëigende instantie is. 

3.	 Mocht in voorkomend geval, als beschreven in artikel IO.l.b., leverancier in gebreke 
blijven, dan kunnen de gezamenlijke opdrachtgevers afgifte van deze broncode claimen. 

4.	 Praktische uitvoering daarvan verloopt als volgt; 
Indien J.W.Groenendaal, in persoon, niet meer in staatis de verplichtingen ingevolge de 
onderhoudsovereenkomst na te komen, is het in het belang van de afnemers dat eerst wordt 
vastgesteld of de andere partners in het Bureau voor Verkiezingsuitslagen, te weten 
A.W. Hoeflaak te Haarlem en/of J .Janson te NoordwijKerhout in staat zijn de activiteiten 
voort te zetten. 
Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn dan komt als eerstvolgende mogelijkheid in 
aanmerking, de NV NEDAP te Groenlo, waarmee een samenwerkingsverband bestaat in het 
licht van de automatische koppeling met stemmachines. 

5.	 Het in bewaring gegeven pakket bestaat uit 
*	 De prograrnma-documentatie 
*	 De gebruikershandleiding 
*	 1 Diskette met de broncode van versie 3.04 van het gemeentelijk verkiezingensysteem 
*	 2 Diskettes met de productie-versie van de programmatuur 
*	 Een afscluift van de onderhoudsovereenkomst 
*	 Een copie-exemplaar van dit ontvangstbewijs. 

6.	 De bewaarder draagt zorg dat het pakket niet in ongerede raakt en niet in handen kan komen 
van onbevoegden. 

7.	 De geldigheidstennijn van de bewaargeving is gelijk aan de looptijd van het eerste 
onderhoudscontract (tot 1 mei 1994). ~ 

8.	 Bij zeer ingrijpende wijzigingen zal het Bureau voor Verkiezingsuitslagen tussentijds 
zorgdragen voor vervanging van de broncode. 

's-Gravenhage, 19 oktober 1990. 

,/ 

J.W.Groenendaal. . 

Tel. 010 - 480 72 21 - Fax: 010 - 481 8286 - Bank: NMB 69.40.13.005 



BUREAU VOOR VERKIEZINGSUITSLAGEN

'ONDERHOUDSOVEREENKOMST
GEMEENTELIJK VERKIEZINGENSYSTEEM

De ondergetekenden:

J.w. GROENENDAAL

A.

en

Namens Gemeente
hierna te noemen: Opdrachtgever

B. Namens Bureau voor Verkiezingsuitslagen J.W. Groenendaal
hierna te noemen: Leverancier

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

I Begrippen.

1.1 Programmaruur: Programmaruur welke door leverancier op grond van deze overeenkomst dient te worden onderhouden. Onder
Programmatuur wordt ook verstaan Programmatuur, die door leverancier is verbeterd of gewijzigd, alsmede Nieuwe versies van de
Programmatuur, door leverancier verstrekt.

1.2 Gebrek: het niet (volledig) voldoen van de Programmatuur aan de daaraan gestelde eisen, als blijkend uit de Documentatie, danwel
het anderszins niet naar behoren functioneren van de Programmaruur.

" 1.3 Nieuwe versies: gewijzigde en/of verbeterde versies van de.Programmatuur.

1.4 Documentatie: de Documentatie behorende bij de Programmaruur welke door leverancier zal worden gewijzigd, verbeterd of aange
past, in de Nederlandse taal zal worden geschreven en welke steeds zodanig dient te zijn:

dat zij een juiste weergave is van de door leverancier te onderhouden Programmatuur;
dat gebruikers op eenvoudige wijze van alle mogelijkheden van de Programmatuur gebruik kunnen maken;

l.S Apparatuur: Apparatuur (inclusief de daarbij behorende systeemprogrammatuur) waarop de Programmatuur wordt gebruikt en dient
te functioneren.

2 Voorwerp van de overeenkomst; duur.

2.1 Leverancier zal de Programmaruur overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst onderhouden.

2.2 Met betrekking tot het onderhoud is deze overeenkomst aangegaan voor de duur van 4 jaren ingaande op de darum van
ondertekening van de overeenkomst.

2.3 Na ommekomst van de sub 2.2 genoemde periode zal deze stIlzwijgend worden verlengd, met een periode van telkens 1 jaar, tenzij
één van beide partijen uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de lopende periode schriftelijk ~ kennen geeft geen verlenging
meer te wensen.

2.4 Het ondetboud zal omvatten:
a. Preventief onderhoud
Het archiveren van de Programmatuur, d.w.Z. door het nemen van geëigende maatregelen, zowel preventief als correctief,
waarborgen dat de Programmatuur voor de duur van deze overeenkomst zal functioneren.

b. COrrectief onderhoud
Het opsporen en herstellen van Gebreken in de Programmatuur, nadat deze door Opdrachtgever zijn gemeld.

c. Vernieuwend onderhoud
Het beschikbaar stellen van minimaal 1 Nieuwe versie van de Programmatuur per verlciezing, welke een kwalitatieve verbetering van
de Programmatuur inhoudt, waardoor het systeeuibeheer wordt vereenvoudigd of waardoor de Programmatuur.aan nieuwe ofgewij
zigde eisen gaat voldoen. Tot nieuwe versies worden niet gerekend versies waardoor Gebreken van de Programmatuur worden
hersteld.

d. Ondersteuning
Het verlenen van telefonische assistentie bij Gebreken, alsmede het telefonisch adviseren over het gebruik en het functioneren van de
Programmatuur. Gebreken dienen door Opdrachtgever onverwijld telefonisch ter kennls van leverancier te worden gebracht.

1



BUREAU VOOR VERKIEZINGSUITSLAGEN J.W. GROENENDAAL

2.5 Indien zich een Gebrek voordoet zal Leverancier onmiddellijk, na telefo~emelding aanvangen met het .correctÎeve onderhoud.

2.6 Onderhoudswerkzaamheden zullen bij Leverancier plaallivinden.

3 Levering & implementatie.

3.1 Leverancier zal de Programmatuur met inbegrip van Documentatie per post aan Opdrachtg~ leveren.

3.2 Opdrachtgever dient de Programmatuur ze1CstaJldig te implementeren. Leverancier is gehouden indien Opdrachtgever daarom
verzoekt, kosteloos telefonische assistentie te verlenen.

3.3 De laalste versie van de broncode van de Programmatuur is gedeponeerd bij het secretariaat van de Kiesraad te 's-Gravenhage. In het
geval de onderhavige overeenkomst door in gebreke blijven van Leverancier wordt ontbonden, zal afgifte van die broncode namens
de gezamenlijke Opdrachtgevers aan een in de plaatstret\ende leverancier kunnen plaatsvinden.

4 Acceptatie.

4.1 Tenminste 5 werkdagen voor een verkiezing zal Opdrachtgever de Programmatuur aan een Acceptatietest onderwerpen. De
Acceptatietest zal op de bij Opdrachtgever aanwezige Apparatuur worden uitgeVOerd.

4.2 Indien Opdrachtgever de Programmatuur niet bij de eerste uitvoering van de Acceptatietest heeft goedgekeurd, zal uiterlijk binnen 2
werkdagen na de melding van het gebrek en het verhelpen daarvan, de Acceptatietest worden herhaald.

4.3 Ten genoegen van Leverancier zal het resultaat van de Acceptatietest moeten kunnen worden overgelegd.

"

4.4 Indien de Programmatuur door Opdrachtgever wordt goedgekeurd, zal de datum waarop de betreffende test is uitgevoerd, gelden als
de datum van Acceptatie.

4.5 Het risico van beschadiging, verlies of diefstal van de Programmatuur gaat over op Opdrachtgever bij Acceptatie.
Indien de Programmatuur voor Acceptatie door beschadiging, verlies of diefstal geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is Leverancier
verplicht tegen kostprijs kopieën daarvan te leveren.

5 Garantie.

5.1 Leverancier garandeen dat de Programmatuur, ook bij vol operationeel gebruik op de Apparatuur, de overeengekomen
eigenschappen zal blijven bevanen, alsmede dat de Programmatuur vrij zal zijn van gebreken, welke naar de mening van
Opdrachtgever de werking daarvan belemmeren.

5.2 Indien Leverancier aantoont dat Gebreken te wijten zijn aan Opdrachtgever, dan wel aan de Apparatuur, is Leverancier niettemin
gehouden de betreffende gebreken confonn de bepalingen van dezeovereerikomst te herstellen.

5.3 De verplichting tot onderhoud vervalt indien Leverancier aantoont dat het gebrek is onlsraan doordat:
Opdrachtgever de Apparatuur entor Programmatuur onoordeeJkundig heeft gebruikt;
Opdrachtgever zonder toestemming van Leverancier wijzigingen in de Programmatuur heeft aangebracht.

6 AansprakelIIkheId.

6.1 Na acceptatie van de Programmatuur is Leverancier niet meer aansprakelijk voor gebreken in deze Programmatuur behoudens
voorzover:
a Opdrachtgever aanspraak kan maken op rechten uit de garantie sub 5 bedoeld;
b de gebreken bij behoorlijke nakoming door Leverancier van zijn onderhoudsverplichtingen niet zouden zijn opgetreden;
c de gebreken bij acceptatie van de Programmatuur verborgen waren en door Opdrachtgever redelijkerwijs niet konden worden

geconstateerd. Leverancier is in dat geval verplicht tot herstel op kOrlst mogelijke termijn.

6.2 Na Acceptatie is Leverancier gevrijwaard van enigerlei aansprakelijkheid voor gevolgschade bij operationeel gebruik van de
Programmatuur.

7 Prijzen.

7.1 Als vergoeding van het door Leverancier te verrichten onderhoud zal Opdrachtgever aan Leverancier voldoen een onderhoudsbedrag
van f 150,- per verkiezing.

7.2 De in deze overeenkomst vennelde bedragen worden verhoogd met het ten tijde van het ~erzenden van de factuur geldende
percentage omzetbelasting. De prijzen zullen steeds vastgesteld zijn in Nederlandse valuta.
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8 Intellectuele eigendomsrechten.

aUREAU VOOR VERKIEZINGSUITSLAGEN JW. GROENEN DAAL

8.1 De inceIJectueie eigendomsrechten met betrekking tot Nleuweversies en gewijzigde Programmaruur in verband met wijziging van de
Appararuur komen toe aan Leverancier of door hem te bepalen derden. Voorzover voor de overdracht van deze rechten enige
handeling is vereist, verplichten partijen zich onvoorwaardelijk hieraan hun ~erkIng te verlenen.

9 Wijziging documentatie.

"9.1 Leverancier zal ervoor zorgdragen.dat de door hem te OIlderlwuden Documentatie en bij wijziging van de Programmawur te leveren
Documentatie zo spoedig mogelijk op zijn kosten zal worden vervangen, gewijzigd of aangepast indien op enig tijdstip modI[ hlijken
dat de l)ocumentatie onjuiste informatie bevat of anderszins onVQlledig. (>Dvoldoende of verouderd Is.

10 Ontbinding.

10.1 Onverlet latende hetgeen elders is deze overeenkomst is bepaald, Is:

a. leder der partijen gerechtigd deze overeenkomst d.m.V. een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden indien de andere partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn
verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

b. Opdrachtgever gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn
vereist, de overeenkomsrd.m.v. een aangetekend schrijven te ontbinden indien leverancier (voorlopige) surséance van betaling
aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, leverancier zijn faillissement aanvraagt of in staat van
faillissement wordt ve{k1aard, de onderneming van Leverancier wordtgellquideerd, Leverancier ZIJn huidige onderneming
staalct, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Levmmclerbes1ag wordt gelegd, danwe1 LeverancIer anderszins niet
langer in staat moer worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te kunnen komen.

10.2 Indien deze overeenkolDSt door Opdrachtgeve{ wordt ontbonden op grond van lid 10.1, is Opdrachtgever tevens gerechtigd afgifte te
vorderen van broncode(s) van door LeVerancier voor Opdrachtgever ontwlkkelde Programmawur en/of Nieuwe veI$Ïes daarvan,
alsmede alle overige gegevens te verlangen welke benodigd zijn voor het gebnilk en onderhoud van de Programmaruur.

11 Geschillen en toepasselijk recht.

11.1 In geval van een geschil geeft de meest gere<le van partijen aan de andere partij scluiftelijk te kennen, dat er sprake is van een
ge&chil, alsmede een summiere opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van het geschil is.

11.2 leder geschU lUSSen partijen terzake van deze overeenkomst zal bij uitsluiting woeden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter
tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies zullen overeenkomen.

11.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en vastgelegd op drie pagina's tekst en in tweevoud ondertekend te
Rotterdam op 1 oktober 1990

'e
Opdrachtgever

naam

Leverancier

naam J.W. Groenendaal
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