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

Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  t.a.v. minister Remkes
  Postbus 20011
  2500 EA  Den Haag

Betreft: Wob-verzoek inzake stemmachines

Amsterdam, 23 mei 2006,

Zeer geachte minister Remkes,

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, danwel 
om documenten bij of onder de onder u ressorterende kiesraad.

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 ook anderszins benoemde gewisselde 
documenten zoals bijvoorbeeld nota’s, rapporten en offertes.) 

1. Inzake instellingen die op basis van de regeling voorwaarden en goedkeuring 
stemmachines 1997 (hierna te noemen ‘de regeling’), art. 2 lid 1 (of voorlopers 
daarvan) bevoegd zijn, waren of wilden worden, tot het keuren van stemmachines wil ik 
inzake ieder van de hieronder genoemde sub-onderwerpen in kopie ontvangen:

- de hieronder genoemde documenten
- de daaraan onderliggende documenten, zoals bijvoorbeeld:

- alle bescheiden waarmee alle hieronder bedoelde instellingen onderbouwden 
of meenden te onderbouwen te voldoen aan de voorwaarden genoemd in de 
regeling art. 2 lid 2

- de hierbij horende correspondentie

A. Documenten op basis waarvan ik een uitputtende lijst kan maken van die 
instellingen die deze bevoegdheid nu hebben; met in ieder geval informatie over de 
datum van ingang van die bevoegdheid alsmede de eventuele aan de bevoegdheid 
verbonden voorschriften.

B. Idem voor die instellingen die deze bevoegdheid hadden; met in ieder geval de data 
waarop en de documenten op basis waarvan deze bevoegheid aanving resp. 
ophield alsmede de eventuele aan de bevoegdheid verbonden voorschriften.



C. Idem voor die instellingen die gepoogd hebben die bevoegdheid te verkrijgen, doch 
waar de aanwijzing niet heeft plaatsgevonden; met in ieder geval de data waarop 
de poging begon resp. eindigde en de documenten op basis waarvan dit gebeurde. 

D. Idem voor instellingen die op het moment doende zijn deze keuringsbevoegdheid te 
verkrijgen.

2. Inzake stemmachines die op basis van de regeling zijn goedgekeurd voor het gebruik 
tijdens verkiezingen, wil ik het volgende in kopie ontvangen:

- de hieronder genoemde documenten
- de daaraan onderliggende documenten, zoals bijvoorbeeld:

- alle verklaringen zoals bedoeld in art. 4 lid 1, art. 5 lid 1, art. 6 lid 3 of art. 7 lid 
4 van de regeling

- alle verklaringen van de keuringsinstellingen
- de erbij horende keuringsrapporten met eventuele bijlagen
- de aanduiding of de machine goedgekeurd is voor gebruik bij meer dan één 

stemming tegelijk
- de documentatie zoals bedoeld in art. 14 van de bijlage ‘voorwaarden voor 

stemmachines’ bij de regeling
- alle gegevens en correspondentie omtrent verschillende edities/revisies van 

alle bedoelde stemmachines, alsmede gegevens betreffende alle eventuele 
wijzigingen die de verschillende stemmachines hebben ondergaan, 
bijvoorbeeld wijzigingen zoals bedoeld in artikel 8 van de regeling

- alle hierbij horende correspondentie, waaronder in het bijzonder ook alle 
correspondentie met de resp. fabrikanten en keuringsinstellingen.

A. Documenten op basis waarvan ik een uitputtende lijst kan maken van alle op dit 
moment voor verkiezingen goedgekeurde stemmachines met vermelding van 
fabrikant en ingangsdatum van de goedkeuring.

B. Idem inzake alle stemmachines die in het verleden goedgekeurd zijn geweest, met 
de data van ingang en einde van de goedkeuring.

C. Idem inzake alle stemmachines waarbij een eenmaal aangevangen keuringstraject 
niet heeft geleid tot een goedkeuring, met vermelding van fabrikant en de data 
waarop de verschillende stappen van het goedkeuringstraject werden doorlopen.

D. Idem inzake alle stemmachines met vermelding van fabrikant die zich op dit 
moment in enige fase van de goedkeuringsprocedure bevinden.

3. Alle documenten en correspondentie met fabrikanten, keuringsinstituten en/of derden 
die betrekking hebben op problemen met, danwel wijzigingen of verbeteringen aan 
stemmachines.

4. Indien er aan een stemmachine of aan de geheugen-modules van een stemmachine 
ooit onderzoek van een officier van justitie heeft plaatsgevonden: Alle processen 
verbaal, correspondentie en stukken omtrent de juridische procedure(s). Mochten deze 
documenten zich niet bij of onder u bevinden dan verzoek ik u dit deel van het verzoek 
overeenkomstig Wob art.4 aan het OM door te geleiden.

5. Alle documenten en correspondentie met betrekking tot voornemens tot intrekking, 
zoals bedoeld in art. 7 lid 1 van de regeling, alsmede alle documenten en 



correspondentie met betrekking tot schorsingen van voornemens tot intrekking, zoals 
bedoeld in art. 7 lid 6 van de regeling.

6. Alle documenten en correspondentie omtrent bekende onregelmatigheden of 
vermeende onregelmatigheden die zich bij verkiezingen in Nederland met 
stemmachines hebben voorgedaan, inclusief het proces-verbaal zoals bedoeld in 
artikel N 5 van het kiesbesluit alsmede alle beschikbare documentatie, (bijvoorbeeld 
betreffende eventuele evaluaties van zulke incidenten), onderzoeksrapporten en 
andere documenten en correspondentie met betrekking tot deze incidenten.

7. Alle correspondentie betreffende eventuele vervolgtrajecten na onregelmatigheden, 
bijvoorbeeld indien een onregelmatigheid heeft geleid tot wijzigingen aan 
stemmachines of de procedures omtrent de inzet van stemmachines.

8. Alle processen-verbaal, correspondentie en overige documenten zoals bedoeld in 
artikel N 5 van het kiesbesluit waarbij sprake was van bezwaren die gerelateerd zijn 
aan het gebruik van een stemmachine.

9. Alle processen-verbaal, correspondentie en overige documenten gerelateerd aan 
gevallen waarbij een burgemeester gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid 
volgens artikel N 8 van het kiesbesluit.

10.Alle processen-verbaal, correspondentie en documentatie gerelateerd aan alle 
gevallen waarbij ooit nader onderzoek heeft plaatsgevonden aan een stemmachine of 
de geheugen-modules van een stemmachine, inclusief de resultaten van het 
onderzoek.   

11.Alle documenten en correspondentie met betrekking tot algemene of specifieke 
bezwaren tegen de inzet van stemmachines alsmede documenten en correspondentie 
inzake eerdere verzoeken om informatie die specifiek stemmachines betroffen.

12.Alle documenten en correspondentie op grond waarvan ik een zo uitputtend mogelijk 
historisch overzicht kan maken waaruit zo goed mogelijk blijkt welke aantallen van 
welke stemmachines in gebruik zijn of zijn geweest bij de verschilende gemeenten.

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 overeenkomstig het besluit tarieven openbaarheid van bestuur 
naar verwachting de 5000 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


