Van: Stichting “Wij vertrouwen stemcomputers niet”
Linnaeusparkweg 98
tel: +31 20 463 6394
1098 EJ Amsterdam
fax: +31 20 663 8511
The Netherlands
mail: info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

Aan: Ministerie van BZK
t.a.v. staatssecretaris Bijleveld
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Betreft:
Wob-verzoek inzake stemcomputers
Ons kenmerk: Wob-12
Amsterdam, 7 mei 2007,

Zeer geachte staatssecretaris Bijleveld,
Betreffende stemcomputers dient onze stichting bij deze een volgend Wob-verzoek in. Het
gaat in dit Wob-verzoek om uw goede zorg inzake verkiezingen in onze democratie. Wij
sturen u bijgaande de statuten en het KvK uittreksel die onze tekenbevoegdheid staven.
Gebruik makend van de mogelijkheden die de Wob ons daartoe biedt vragen wij in kopie
bij u op: het rapport van de voorafgaand aan de recente Provinciale Statenverkiezingen
verrichtte onderzoek aan Nedap stemcomputer(s) en geheugenmodule(s), zoals
beschreven in de brief van uw ambtsvoorganger Nicolaï aan onze stichting van 1 februari
(uw kenmerk 2007-000 0029240). In een telefoongesprek met Mevr. Maria Gonzalez van
uw ministerie menen wij begrepen te hebben dat het gaat om onderzoek verricht door de
firma Fox-IT.
Dit is misschien tevens een goed moment om u op de hoogte te stellen van een gewijzigd
beleid met betrekking tot het gebruik van de Wob door onze stichting. Na grote recente
aandacht van pers en politiek voor het verleden van stemmachines en stemcomputers in
Nederland zijn onze brede onderzoeksdoelen met betrekking tot het tijdvak voor de zomer
van 2006 thans bereikt. Tijdens een recente inzage hebben wij met eigen ogen de
toestand van een deel van de papieren archieven van het departement kunnen
aanschouwen.
Mede op grond hiervan, maar vooral omdat veel van onze brede vragen nu wel
beantwoord zijn, lijkt het ons passend om u mede te delen dat wij vanaf nu alleen nog
Wob-verzoeken zullen doen die zich richten op het tijdvak na de start van onze campagne
in zomer 2006. We weten nu, mede dankzij de documenten uit eerdere verzoeken, veel
beter wat we zoeken. De uitgebreide en brede verzoeken met meerdere relatief open
vragen zoals u die van ons gewend bent zullen dus hoogstwaarschijnlijk tot het verleden
behoren. Al met al verwachten wij vanaf nu een beperkter gebruik van de Wob te kunnen
gaan maken: kleinere verzoeken, helder omlijnde (groepen van) documenten, maar vooral

aanzienlijk minder documenten, allemaal uit het digitale tijdperk. Onze verwachting is dat
de algehele bewerkelijkheid van onze Wob-verzoeken zeer aanzienlijk kleiner zal zijn en
daarmee ook de tijd die uw ambtenaren nodig hebben om de verzameling en selectie van
documenten voor onze Wob-verzoeken te volbrengen.

Met vriendelijke groet,
Hoogachtend,
Namens de stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet",
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