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Onderwerp

Wob-verzoek internetstemmen

Bij brief van 10 januari 2007 heeft u een verzoek ingediend, namens de stichting

"Wij vertrouwen stemcomputers niet", als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de

Wet openbaarheid van bestuur (hierna te noemen: Wob). U verzoekt primair om

aile zich bij het ministerie bevindende documenten en correspondentie

betreffende internetstemmen (in de ruimste zin) die ontstaan zijn na 1 januari

2006 in kopie te ontvangen, en subsidiair, ingeval van vertrouwelijkheid van

documenten of correspondentie, een overzicht van de betreffende documenten

en correspondentie, voor zover beschikbaar voorzien van tenminste titel,

kenmerken, afzender, geadresseerde(n), datum en onderwerpen of geredigeerde

versies van de betreffende documenten of correspondentie waaruit persoonlijke

beleidsopvattingen of andere informatie die de grond vormt voor de weigering zijn

verwijderd.

In vervolg op mijn brief van 6 februari 2008 maak ik op dit moment de volgende

documenten openbaar:

• Het samenwerkingsconvenant tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, het hoogheemraadschap van Rijnland en het

Waterschapshuis inzake het voorgenomen experiment internetstemmen van juli

2006 (inclusief bijlagen).

• Het samenwerkingsprotocol tussen de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en

Koninkrijksrelaties en de burgemeester van Den Haag inzake het voorgenomen

experiment met internetstemmen voor de kiezers in het buitenland bij de Tweede

Kamerverkiezingen in november 2006, inclusief bijlage.

Brief naar aile Colleges van Burgemeester en Wethouders van de minister voor

Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, van 18 juli 2006, voor het

experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal en nadere informatie over het

experiment Internetstemmen, inclusief bijlage.
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http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/e/e0/Wob-15-stuk-1.pdf
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/b/b5/Wob-15-stuk-2.pdf
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/images/b/b8/Wob-15-stuk-3.pdf


• Programmaovereenkomst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties met de Stichting ICTU inzake de Basisvoorziening

Internetstemmen (inclusief bijlagen), dd 6 december 2006.

Programmaovereenkomst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties met de Stichting ICTU inzake de Basisvoorziening

Internetstemmen van 25 juli 2007 en het werkplan Basisvoorziening
Internetstemmen van de Stichting ICTU (dd 24 juli 2007).

Advies van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken aan de

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 29 augustus

2007, betreffende de verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke

experimentenwet Kiezen op Afstand.

In de bijgevoegde documenten zijn namen en doorkiesnummers van

medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

en andere organisaties aangetroffen. De namen en doorkies nummers 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 doorkiesnummers 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).

Wat betreft de brieven van en naar het Kabinet van de Koningin en van en naar

de Raad van State - betreffende de wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit

KOA en de verlenging van de Experimentenwet - 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 de brieven geen inhoudelijke

aspecten ten aanzien van internetstemmen bevatten. De inhoud van deze

brieven is namelijk uitsluitend procedureel. Mocht u de brieven willen inzien, dan

is dat mogelijk ten kantore van het ministerie van BZK. U kunt hierover contact

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

De overige (hieronder genoemde documenten) zijn reeds eerder openbaar

gemaakt op www.overheid.nl, www.vng.nl, of www.kiesraad.nl.

Brief van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties aan de

voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 7 juni 2006, over het

ontwerp wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand.
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Brief van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties aan de Blad

voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 7 juni 2006, over het 3 van 5

ontwerp wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand.

Tijdelijke regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

tot vaststelling van enige modellen als bedoeld in de Kieswet en het Kiesbesluit,

in verband met de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten

Generaal (d.d. 4 juli 2006).

De regeling van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

van houdende tijdelijke regels ter zake van experimenten in het kader van het

project 'Kiezen op Afstand' (Tijdelijke experimentenregeling Kiezen op Afstand

2006) van 3 november 2006.

De regeling van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

tot aanwijzing van de locatie van het internetstembureau van 14 november 2006.

Brief van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties aan de

voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal van 6 februari 2007, over

de maatregelen die de minister wil nemen om de deelname van Nederlandse

kiezers in het buitenland aan de verkiezingen te vergroten.

• Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan

de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 april 2006, inhoudend het

evaluatierapport van het experiment met stemmen via het internet voor

Nederlanders in het buitenland bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22

november 2006.

• Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de staatssecretaris van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 september 2007, met een

vraag over de reikwijdte van de Experimentenwet Kiezen op Afstand.

• Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan

de voorzitter van Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer, van 10 oktober 2007, met het antwoord

op vraag die gesteld werd in brief van 27 september 2007 over de reikwijdte van

de wetsvoorstel verlenging Experimentenwet.

• Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 november 2007

met de nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet
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betreffende de wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband

met de verlenging van de werkingsduur van de wet.

• Brief van de Tweede Kamer der Staten Generaal aan de staatssecretaris van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 15 november 2007, met het

verslag over de wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband

met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

• Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan

de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 22 november 2007,

over de wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de

verlenging van de werkingsduur van die wet.

• Advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 27 juni

2007, betreffende de verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke

experimentenwet Kiezen op Afstand.

• Advies van de Kiesraad aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, van 3 juli 2007, betreffende de verlenging van de

werkingsduur van de Tijdelijke experimentenwet Kiezen op Afstand.

Ook onderstaande documenten zijn reeds eerder openbaar gemaakt via de

website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

(www.minbzk.nl):

• Besluit tot wijziging van het Tijdelijk Experimentenbesluit Kiezen op Afstand,

besluit van 21 augustus 2006.

• Tijdelijke Experimentenregeling Kiezen op Afstand, 3 november 2006.

• Het evaluatierapport van het experiment met stemmen via internet voor

Nederlanders in het buitenland bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22

november 2006 (d.d. 26 april 2007) met aile bijlagen.

• Functioneel Ontwerp RI ES Kiezen op Afstand 2006 (functionele beschrijving van

RIES-KOA voor het Waterschapshuis), 13 november 2006.

• Administratieve organisatie Internetstemmen Kiezen op Afstand, 14 november

2006.

• Proces en interactiemodel voor het experiment met Internetstemmen bij

vervroegde Tweede Kamerverkiezingen 2006, augustus 2006.

• Eindrapport CIBIT - Beoordeling KOA, een beoordeling van de integriteit van

"Kiezen op Afstand", 11 september 2006.

Er zal zo snel mogelijk een vervolgbesluit worden genomen over onder andere de

documenten die zijn ontvangen van Stichting ICTU. Er wordt momenteel
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afgestemd met derden wat betreft het openbaar maken van de volgende tranche

van documenten.

DE STAATSSI;CRE A VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN

KON INKRIJKSRELATI ES,

voor dez ,

de wnq secretaris-genera

II

/

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan ingevolge

artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het

besluit is verzonden of uitgereikt daartegen een bezwaarschrift indienen bij de

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, postbus 20011 te 2500

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

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

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

het bezwaar.
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