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Amsterdam, 26 juni 2007,

Zeer geachte heer Kummeling,
Ter zitting van een Kort Geding dat de firma Bureau voor verkiezingsuitslagen J.W.
Groenendaal (hierna ‘het bedrijf’) onlangs tegen onze stichting heeft aangespannen heeft
het bedrijf gewag gemaakt van broncode van het programma ISS dat door zich onder
gezag van de Kiesraad in een kluis zou hebben bevonden. Er is ter zitting gesproken over
een ‘koffertje’ met daarin de broncode van een ‘oerversie’ van ISS, dat op enig moment
weer teruggeven zou zijn aan het bedrijf. De advocaat van het bedrijf, de heer Moeijes,
schrijft in zijn pleitnota:
“De stichting maakt er een punt van dat de broncode niet bij en Escrow-agent
gedeponeerd is. Maar zowel de stichting als trouwens ook de heren Hermans en Van
Twist in hun rapport, gaan er aan voorbij dat de broncode tot enkele jaren geleden in
handen was van de Kiesraad. De Kiesraad heeft op enig moment zelf besloten de
broncode aan Groenendaal terug te geven.”
Betreffende deze gang van zaken dient onze stichting middels dit schrijven een Wobverzoek in. Bijgevoegd treft u een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een kopie
statuten die aangeven dat ondergetekenden bevoegd zijn dit verzoek namens de stichting
te doen. Gebruik makend van de mogelijkheden die de Wob ons daartoe biedt vragen wij
de hieronder omschreven documenten in kopie op. Het gaat voor zover wij weten om
documenten bij of onder u.
Het gaat in dit Wob-verzoek om uw goede zorg inzake verkiezingen in onze democratie.
Daar waar in dit verzoek sprake is van documenten bedoelen wij vastlegging ongeacht de
gegevensdrager, dus naast de klassieke papieren documenten bijvoorbeeld onder andere
ook e-mails en computerbestanden. Daar waar sprake is van correspondentie bedoelen
wij onder meer klassieke brieven en e-mails maar ook anderszins benoemde gewisselde
documenten zoals bijvoorbeeld nota’s, rapporten en offertes.

NB: Overal waar u meent documenten of correspondentie zoals bedoeld in dit verzoek te
moeten weigeren vragen we subsidiair om een overzicht van de betreffende documenten
en correspondentie, voor zover beschikbaar voorzien van tenminste titel, kenmerken,
afzender, geadresseerde(n), datum en onderwerp(en). Tevens vragen we in zo’n geval
subsidiair om een geredigeerde versie van de betreffende documenten of correspondentie
waaruit persoonlijke beleidsopvattingen of andere informatie die de grond vormt voor de
weigering zijn verwijderd.
Aangezien sommige vragen elkaar waarschijnlijk ten dele zullen overlappen zouden wij
graag in uw beslissing per genummerd/geletterd item zien welke van de geleverde
documenten naar uw mening in antwoord op die vraag geleverd zijn. Dit omdat wij anders
niet goed kunnen onderscheiden waar documenten ontbreken.
Daar waar documenten of correspondentie zich niet onder u bevinden verzoeken wij om
doorgeleiding van de relevante delen van dit verzoek.
Betreffende de bewaring van broncode vragen wij in kopie alle documenten en
correspondentie die:
1. de overdacht van broncode van ISS aan de Kiesraad beschrijven,
2. het doel van de bewaring van deze broncode beschrijven,
3. aangeven wie er, op welke voorwaarden, toegang hadden tot de broncode,
4. de teruggave van broncode aan het bedrijf beschrijven,
5. op enigerlei wijze gewag maken van bewaring van de broncode van ISS.
Mocht dit Wob-verzoek onverhoopt onduidelijk zijn dan zijn wij gaarne beschikbaar voor
overleg.
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