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Heden, de tweeduizendzeven. ten verzoeke

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I!UREAU VOOR

VERKIEZINGSUITSLAGEN J.W. GROENENDAAL B.V., gevestigd en

kantoorhoudende te Noordwijkerhout, te dezer zake domicilie kiezende te Velsen-Zuid, ge

meente Velsen, aan de Velserbeek no. I ten kantore van de advocaat en procureur Mr. A.G.

Moeijes (Tanger c.s. Advocaten, Postbus 397, 1970 Al lJmuiden, telefoon 0255-547800),

alsmede woonplaats kiezende te Amsterdam aan het Gustav Mahlerplein no. 50, ten kantore

van mr. F.E. Falkena (Houthoff'Buruma, Postbus 75505,1070 AM Amsterdam), die ten

deze tot procureur wordt gesteld en als zodanig in het onderhavige geding zal optreden;

Krachtens verstrekte last van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam;

GEDAGVAARD IN KORT GEDING:

J. De stichting STICHTING "WIJ VERTROUWEN STEMCOMPUTERS

NIET", gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Linnaeusparkweg no.

98 - 2 hg, 1098 El, aldaar mijn exploit doende en afschrift dezes latende aan:

2. De heer ROBBERT VALENTIJN GONGGRIJP, wonende te Amsterdam aan de

Linnaeusparkweg no. 98 - 2 hg, 1098 El, aldaar mijn exploit doende en afschrift

dezes latende aan:

3. Mevrouw JOHANNE MARIE OOSTVEEN, wonende te Amsterdam aan de

Zeeherstraat 9 H, J054 LP, aldaar mijn exploit doende en afschrift dezes latende

aan:

4. De heer BARRY GERRIT JOHANNES WELS, wonende te Amsterdam aan het

H Kuipers-Rietberghof 84, 1J06 WE, aldaar mijn exploit doende en afschrift dezes

latende aan:

5. De heer PETER KNOPPERS, wonende te Delft aan de Prins Mauritsstraat J7,

2628 SR, aldaar mijn exploit doende en afschrift dezes latende aan:

Op dinsdag de twee en twintigste mei tweeduizendzeven. des narniddags te 13.30 uur,

vertegenwoordigd door een procureur dan wel in persoon, doch niet bij een gemachtigde

die geen procureur is, te verschijnen ter terechtzitting van Voorzieningenrechter van de
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Rechtbank te Amsterdam, alsdan aldaar gehouden wordende in een van de zalen in het

Gerechtsgebouw aan de Parnassusweg no. 220 aldaar;

Met mededeling aan gedaagden:
dat bij verschijning door ieder van hen een vastrecht verschuldigd is van € 251,-

waarvan aan on- en minvermogende gedeeltelijk vrijstelling kan worden verleend

op vertoon van een bij de gemeente te verkrijgen verklaring omtrent inkomen en

vermogen.
dat zij op de hiervoor genoemde zitting mondeling op de inhoud van de dagvaarding

kunnen reageren bij gebreke waarvan de Voorzieningenrechter de vordering van de

eisende partij zal toewijzen, tenzij die vordering hem onrechtmatig of ongegrond

lijkt.
dat wanneer één van de gedaagden in het geding verschijnt, tussen eiser en

gedaagden één vonnis worden gewezen dar ook ten aanzien van de niet verschenen

gedaagden als een vonnis op tegenspraak zal worden beschouwd.

TENEINDE:

Alsdan namens eiser te horen eis doen en concluderen dat:

...
I, Eiser is maker en rechthebbende van het computerprogramma genaamd "Integraal

Stem Systeem".
Deze programmatuur ondersteunt gemeenten in binnen- en buitenland bij alle

stappen in het verkiezingstraject,

Van het genereren van openbare kennisgevingen die een verkiezing aankondigen tot

en met het berekenen van de zetelverdeling en het in detail publiceren van de uitslag

aan de kiezers.
Daarnaast wordt enkel bij gemeenten die N edap-sternmachincs gebruiken deze

programmatuur gebruikt om de stemmachines te voorzien van de juiste

kandidatenlijsten en, na sluiting van de sternbureau's, parallel aan de officiele

schriftelijke uitslagvcrwerking. de uitgebrachte stemmenaantallen in te lezen om

deze snel en adequaat aan de kiezers te presenteren.

Daarnaast worden, bij landelijke en/of provinciale verkiezingen direct afgeleide

versies van deze programmatuur ingezet door de hoofdsternbureau's en centraal

sternbureau's om, wederom parallel aan de officiële schriftelijke procedure, de

deel-uitslagen te verzamelen en een einduitslag te berekenen en te publiceren.

Eiser sluit met de overheden onderhoudsovereenkomsten teneinde de betreffende

programmatuur te wijzigen en te verbeteren en ondersteuning te bieden bij het

gebruik daarvan.
Per verkiezing wordt doorgaans één nieuwe versie van de programmatuur uit dien

hoofde beschikbaar gesteld, waarmee het systeembeheer wordt vereenvoudigd of

waarmee de programmatuur aan nieuwe of gewijzigde eisen gaat voldoen.

2. Eiser werkt sinds 199 I nauw samen met Nedap, de producent van stemmachines, en

presenteert zich aan gemeenten onder de naam Nedap\Groenendaal.

Daarmee is eiser direct belanghebbende in de opgelaaide discussie over het gebruik

van stemmachines.
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3. Gedaagde sub I is in 2006 opgericht.

Gedaagden sub 2 tot en met 4 zijn bestuurders van gedaagde sub 1.

Gedaagde sub I, hierna ook te noemen "WVSN", vraagt publiekelijk aandacht voor

haar stelling dat sterncomputers niet kunnen worden vertrouwd.

4. Dat WVSN publiekelijk aandacht zoekt voor het stemsysteem is voor eiser geen

probleem, ook eiser heeft in het verleden aandacht gevraagd voor verbetering van de

noodzakelijke regierol van de overheid in deze.

Eiser heeft er wel bezwaar tegen dat WVSN onder valse voorwendselen overheden

beweegt stemmachines afte geven ofte verkopen.

Zo heeft de vennootschap van gedaagde sub 4 onder valse voorwendselen 2

stemmachines gekocht van de gemeente Wijderneren, stellende dat deze

stemmachines bestemd waren voor ondemerningsraadverkiezingen, terwijl de

betreffende onderneming geen ondernemingsraad heeft (producties I a en Ib).

Daarbij is ook door de gemeente Naarden een stemmachine met toebehoren aan

derden afgegeven (productie 1cl.
Dit terwijl de gemeente Naarden geen eigenaar is en was van de programmatuur,

maar slechts beschikte over het gebruiksrecht.

In werkelijkheid waren de betreffende stemmachines en programmatuur bestemd

voorWVSN.
WVSN heeft deze stemmachines gebruikt om in de media, onder andere een

uitzending van één vandaag, proberen aan te tonen dat de betreffende stemmachine

te manipuleren is.

Naar aanleiding van deze televisie-uitzending zijn stemmachines/computers van de

twee leveranciers die aan Nederlandse overheden leveren, Nedap-Groenendaal en

SDU, onderzocht door de AIVD.

De stemmachine van Nedap'Groenendaal bleek aan de daaraan te stellen eisen te

voldoen.

5. WVSN pretendeert aan te tonen dat stemmachines ondeugdelijk zijn, maar

onderbouwt dat niet met feiten.

Wel is het juist dat procedures rond het gebruik van sternmachines verbeterd konden

worden, maar dit heeft niets van doen met de kwaliteit van de stemmachines die

worden geleverd.
WVSN brengt ten onrechte de betrouwbaarheid van de stemmachines, en daarmee

het gehele Integraal Stern Systeem, van Nedap\Groenendaal in diskrediet.

6. Zulks is evenwel niet de reden van deze procedure.

Door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de commissie

Besluitvorming Stemmachines ingesteld, die op 16 april 2007 haar rappon heeft

uitgebracht en aanbevelingen heeft gedaan.

Voorts is een commissie ingesteld die de mogelijkheden voor een hernieuwde

inrichting van het verkiezingsproces bezi et, de commissie Korthals Altes.

Eiser heeft het volste vertrouwen dat Nedap apparatuur en de programmatuur van

eiser elke toets kan doorstaan.
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7. Reden voor deze procedure is dat WVSN de onder 1 bedoelde programmatuur met

bijbehorende handleiding recentelijk heeft geplaatst op haar website en dusdoende

openbaar maakt.
Door dit te doen kan een ieder de betreffende programmatuur en handleiding

verkrijgen door die te downloaden.

1, Ga naar de website www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl.

Beginscherm is productie za,
2. Klik "Nedap" in de linker kantlijn,

Dan verschijnt scherm productie 2b,

3, Klik onder aan deze bladzijde, onder hoofdstuk "De ruwe gegevens",

op "Package contents'',
Zie productie ze.

4, Op deze bladzijde staat een hoofdstuk "ISS software",

Zie productie 'ld.
Door te klikken op "IS S Handleiding Gerneenten.pdf' kan de

handleiding worden gedownload terzake de programmatuur

gemeenteraadverkiezingen 2006,

Door te klikken op "Setup.exe" kan de ISS-programmatuur

van deze verkiezingen gedownload.

Het betreft weliswaar geen software van recente verkiezingen, maar het is technisch

mogelijk deze programmatuur terug te ontwikkelen en de broncode, het geheel van

programmeerinstructies. te herleiden (het zogeheten "reverse-engineering"),

Dit kan derden in staat stellen om de programmatuur van eiser voor eigen

doeleinden aan te passen en te gebruiken.

8, Op de betreffende programmatuur rust het auteursrecht van eiser,

WVSN maakt inbreuk op dit auteursrecht door de programmatuur openbaar te

maken.
Dusdoende handelt WVSN in strijd met de Auteurswet en onrechtmatig jegens

eiser,

9. Eiser heeft WVSN bij schrijven van 3 april 2007 gesommeerd om onder meer

(productie 3);
a. de ISS programmatuur van de website

www,wijvertrouwenstemcomputersniet.nl te verwijderen;

b zich te onthouden van het openbaar maken van deze programmatuur;

c. de programrnatuur te verwijderen van andere gegevensdragers in bezit van

WVSN:
d. zich te onthouden van het gebruiken van deze software;

10, Bij schrijven van 11 april 2007 heeft WVSN laten weten aan deze sommatie geen

gevolg te geven (productie 4),

WVSN stelt ten eerste dat de programmatuur niet door het auteursrecht beschermd

zou zijn,
WVSN kan in dit standpunt niet worden gevolgd,
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11.

12

Computerprogramma's zijn ingevolge artikel 10 lid I sub 12 werken die door

auteursrecht beschermd zijn.

WVSN stelt ten tweede dat haar gebruik van de software op grond van de

Auteurswet ZOu zijn toegestaan.

Deze stelling wordt niet onderbouwd.

De Auteurswet biedt geen enkele mogelijkheid om programmatuur als de

onderhavige openbaar te maken op de wijze als WVSN dat doet.

WVSN stelt ten derde dat de vrijheid van meningsuiting prevaleert boven het

auteursrecht.
Nog afgezien van de vraag ofdit überhaupt juist is, wijst eiser er op dat er geen

enkel belang wordt gediend door de programmatuur openbaar te maken.

Ook zonder de programmatuur openbaar te maken heeft WVSN haar rol in de

discussie omtrent sterncomputers.

De website van WVSN is voorzien van meer dan voldoende informatie om publieke

aandacht te verkrijgen.
Daarnaast is gebleken dat WVSN de weg naar de diverse media en de politiek prima

weet te vinden.

Het gebruik van de vrijheid van meningsuiting door WVSN leidt er reeds toe dat de

goede naam van eiser, van Nedap en van de stemmachines, wordt aangetast.

Hoewel de door WVSN verstrekte informatie deels onjuist en in elk geval

onvolledig is, zal eiser daar in dit stadium geen actie tegen ondernemen.

Maar eiser heeft wel recht en een spoedeisend belang om onmiddellijk op te treden

tegen moedwillige schending van haar auteursecht.

WVSN is een stichting die geen verhaal biedt.

Eiser heeft daarom niet alleen WVSN gesommeerd de inbreuk ongedaan te maken

en te houden, maar ook de individuele bestuurders van WVSN.

Deze bestuurders handelen onechtmatig door leiding te geven aan onrechtmatig

handelen door de door hen bestuurde rechtspersoon.

Ook deze bestuurders geven geen gevolg aan de sommatie, zodat eiser recht en een

spoedeisend belang heeft ook hen in rechte te betrekken.

Eiser heeft mitsdien recht en belang bij na te melden vorderingen.

Het belang is spoedeisend omdat sprake is van een voortdurende inbreuk op de

intellectuele eigendomsrechten van eiser en voor eiser zeer aanzienlijke en moeilijk

ongedaan te maken schade dreigt.

MITSDIEN:

Het U E.A. Voorzieningenrechter behage, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. a. Gedaagde sub I te verbieden om aan enig persoon te verschaffen of aan te

bieden of aan derden in het algemeen openbaar te maken enig gegeven

betreffende het "Integraal Stem Systeem" computerprogramma.
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b. Gedaagde sub I te verbieden direct of indirect inbreuk te maken op de

auteursrechten van eiser op het "Integraal Stem Systeem"

computerprogramma.

c. Gedaagde sub I te gebieden om binnen 24 uur na betekening van het in deze

te wijzen vonnis programmatuur en handleiding betreffende het "Integraal

Stern Systeem" computerprogramma te verwijderen van de website

http://www.wijvertrouwenstelTICOmputersniet.nl en van andere

gegevensdragers in bezit van gedaagde sub 1.

Ia, 1b en 1c ieder afzonderlijk op straffe van een aan eiser te verbeuren dwangsom

van € 10.000,-- per dag ofper dagdeel dat enige overtreding voortduurt.

2. Gedaagden sub 2, 3 en 4 hoofdelijk te veroordelen er voor zorg te dragen dat

gedaagde sub 1 aan dit vonnis zal voldoen, zulks op straffe van een aan eiser te

verbeuren dwangsom van € 10.000,-- per dag of per dagdeel dat gedaagde sub 1

nalatig is om aan het in deze te wijzen vonnis te voldoen.

3. Gedaagden hoofdelijk op voet van artikel 14 EG richtlijn 2004/48 te veroordelen in

de volledige advocaatkosten, een en ander zoals ter zitting door eiser te specificeren,

althans hen te veroordelen in de kosten van deze procedure zoals door U E,A. in

goede justitie te bepalen.

4. De termijn waarbinnen eiser ingevolge artikel 260 Rv de hoofdzaak aanhangig dient

te hebben gemaakt, te bepalen op 6 maanden na het in deze te wijzen vonnis.

De kosten dezes zijn voor mij, deurwaarder,
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