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Wob-verzoek internetstemmen

Tweede deelbesluit

Geachte heer Gonggrijp,

Naar aanleiding van uw Wob-verzoek van 10 januari 2008 heb ik u bij brief van

14 maart 2008 (kenmerk BPR-2008/U52165) een aantal documenten verstrekt,

en in vervolg daarop bericht ik u als voigt.

De stichting ICTU is geen bestuursorgaan is in de zin van artikel 1a van de Wob,

maar een onder verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK werkzame

instelling. Dit brengt met zich mee dat de stichting ICTU aile relevante

documenten wat betreft internetstemmen aan het ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties heeft overgedragen. Dit besluit behelst ook deze

documenten.

Met betrekking tot uw Wob-verzoek zijn de volgende documenten aangetroffen:

• Correspondentie tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties (hierna: BZK) en SenterNovem betreffende

financiering van "Basisvoorziening Internetstemmen, fase 1", te weten:

Brief van BZK aan SenterNovem, d.d. 4 december 2006

Brief van SenterNovem aan BZK, d.d. 19 december 2006
Brief van BZK aan Senternovem, d.d. 4 juni 2007

Brief van SenterNovem aan BZK, d.d. 21 juni 2007

• Correspondentie tussen BZK en de Kiesraad betreffende betrokkenheid

Kiesraad bij experiment internetstemmen:

Brief van BZK aan de Kiesraad, d.d. 23 januari 2006

Brief van BZK aan de Kiesraad, d.d. 2 mei 2006
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Op grond van artikel 4:8 van de Aigemene wet bestuursrecht zijn SenterNovem

en de Kiesraad gevraagd of zij bedenkingen hebben tegen het openbaar maken

van op hen betrekking hebbende stukken. Dit was niet het geval.

Bovengenoemde documenten maak ik derhalve openbaar.

De volgende documenten maak ik eveneens openbaar:

• Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan
aile politieke partijen, d.d. 22 juni 2006, betreffende een uitnodiging
workshop vormgeving internetstemmen. De powerpoint sheets van deze
workshop en de lijst met aanmeldingen zijn bijgesloten.

• Verslag van de werkzaamheden van de onafhankelijke deskundige be last
met het behandelen van bezwaren van kiezers, dhr. B.M.M. de Weger, d.d.
23 november 2006.

In de bijgevoegde documenten zijn namen, telefoonnummers (werk en prive) en

e-mailadressen van medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties en andere organisaties aangetroffen. De namen en

contactgegevens van deze personen zijn niet openbaar gemaakt op grond van

artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. Het bekend worden van

deze gegevens belemmert deze personen in het uitoefenen van hun functie. Het

belang van openbaarheid van namen en contactgegevens weegt in dit geval niet

op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de

betrokken personen. Ten overvloede merk ik op dat deze handelswijze in lijn is

met de huidige jurisprudentie (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van

State, 18 juli 2007, zaaknummer 200608032/1).

Voorts zijn een aantal e-mails van burgers aan het ministerie van Binnenlandse

Zaken aangetroffen:

E-mail van burger, onderwerp: Naamloos, d.d. 4 oktober 2006

E-mail van burger, onderwerp: stemmen, d.d. 19 oktober 2006

E-mail van burger, onderwerp: verkiezingen november 2006, d.d. 23

oktober 2006

E-mail van burger, onderwerp: Internetstemmen, d.d. 23 oktober 2006

E-mail van burger, onderwerp: Niet kunnen stemmen vanuit het

buitenland, d.d. 30 oktober 2006

E-mail van burger, onderwerp: Stemmen vanuit het buitenland, d.d. 30

oktober 2006
E-mail van burger, onderwerp: Stemmen vanuit het buitenland, d.d. 2

november 2006

E-mail van burger, onderwerp: Graag terugbellen, d.d. 13 november

2006

E-mail van burger, onderwerp: belgie, d.d. 19 november 2006
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E-mail van burger, onderwerp: ****geen kiesbiljet ontvangen voor

stemmen in het buitenland****, d.d. 19 november 2006

E-mail van burger, onderwerp: Fouten in internet verkiezing, d.d. 20

november 2006

E-mail van burger, onderwerp: inzake registratie, d.d. 20 november 2006

Ik maak bovengenoemde e-mails - geanonimiseerd - openbaar op grand van

artikel10, lid 2, aanhef en onder e van de Wob. De persoonlijke levenssfeer van

de desbetreffende burgers verzet zich tegen algehele openbaarmaking.

De antwoorden op deze e-mails zijn niet te achterhalen. Deze antwoorden zijn na

de evaluatie van het experiment vernietigd. Een lijst met standaard vragen en

antwoorden ten behoeve van de Helpdesk KOA is wei gevonden en treft u als

bijlage bij deze brief aan.

Wat betreft aile documenten van voor, tijdens en na de stemming, zoals

processen verbaal van het stembureau en voortgangrapportages kan ik u
meedelen dat u van deze documenten geen kopieen aantreft, maar dat ik u op

grond van artikel 7, eerste lid, onder b, van de Wob kennisneming van de inhoud

toesta. Ik heb voor deze manier van openbaar maken gekozen, omdat deze

documenten geen inhoudelijke aspecten ten aanzien van internetstemmen

bevatten. De inhoud van deze documenten is procedureel van aard. Mocht u de

documenten willen inzien, dan is dat mogelijk ten kantore van het ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U kunt hierover contact opnemen met

de heer D. Hensel, tel. (070) 361-3138.

De volgende testrapporten zijn gevonden en worden bijgesloten:

Accessibility Test, Juli 2006;

Functionele Acceptatie Test, Juli 2006;
Browser Compatibiliteits Test, Augustus 2006;

Deelsystemen Test, September 2006;

Inhoudelijke Stresstest, September 2006;

Ketentest, September 2006;

Regressietest, September 2006;

Functionele Acceptatie Test Helpdesk, Oktober 2006;

Backup en Recoverytest Stembus, Oktober 2006;

Schouwrapportage, November 2006.

In de Schouwrapportage zijn namen van medewerkers van het project Kiezen op

Afstand niet openbaar gemaakt op grond van artikel 10, lid 2, aanhef en onder e

van de Wob op grand van de reeds hierboven vermelde redenen.

De volgende documenten zijn gevonden in het archief maar zijn reeds openbaar

gemaakt:
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De volgende documenten zijn gevonden in het archief maar zijn reeds openbaar
gemaakt:

oseE report on parliamentary elections in the Netherlands, 7 march 2007, te
vinden via www.osce.org.

Presentaties expertiseseminar SURFnet: 'Internetstemmen: zegen of zorg?',
zie http://www.surfnet.nl/info/bijeenkomst content. jsp?objectnumber=171010

De inhoud van www.kiezenuithetbuitenland.nl. opgenomen in kopie in de
bijlage van dit besluit.

De overige documenten - bestaande uit een groot aantal e-mails en andere

interne notities betreffende onderlinge afstemming en het uitwisselen van
concepten van inmiddels openbare stukken - zijn aan te merken als documenten

opgesteld ten behoeve van intern beraad, uitsluitend bestaande uit persoonlijke
beleidsopvattingen. Deze documenten worden op grand van artikel 11, eerste lid,
van de Wob niet verstrekt. Deze stukken kunnen niet worden gesplitst in een deeI

dat bestaat uit persoonlijke beleidsopvattingen en een deel dat niet bestaat uit

persoonlijke beleidsopvattingen.

Aan uw subsidiaire verzoek om een overzicht van documenten die niet openbaar

worden gemaakt, voor zover beschikbaar voorzien van tenminste titel,
kenmerken, afzender, geadresseerde(n), datum en onderwerpen, kom ik niet
tegemoet. Mijn ministerie beschikt niet over een dergelijk overzicht. De Wob
verplicht bestuursorganen ook niet tot het alsnog opstellen van nieuwe
documenten, zoals het maken van dergelijke overzichten (RvS 2 maart 2005, AB

2005,213 m.nt. E.J. Daalder).

Een beperkt aantal documenten ligt thans nog voor bij derden. Een besluit

omtrent~~c9fle\baarmaking daarvan zal ik zo spoedig mogelijk nemen.
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besluit is verzanden af uitgereikt daartegen een bezwaarschrift indienen bij de

minister van Binnenlandse Zaken en Kaninkrijksrelaties, pastbus 20011 te 2500

EA Den Haag. Het bezwaarschrift kan niet per e-mail warden ingediend en dient

te zijn andertekend en ten minste te bevatten: naam en adres, dagtekening, een

amschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van

het bezwaar.
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