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Bij brief van 4 december jl. (ontvanqenS december jl.Iverzocht u -met

-

een beroep op

de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)- mij om een groot aantal daarin nader
genoemde kopieën van documenten, die alle betrekking hebben op de Tweede
Kamerverkiezingen van 22 november 2006.
In de bijlagen van deze brief treft u een groot deel van de door u gevraagde documenten aan. De bijlagen zijn genummerd en corresponderen met de door u in uw
brief gehanteerde nummering.
Vooropgesteld. Ik hecht aan openheid en voldoe dan ook gaarne aan uw verzoek.
Niettemin kan ik niet alle gevraagde informatie vertrekken. Ter motivering daarvan
bericht ik u in algemene zin als volgt.
Uw verzoek onder in ieder geval de nummers 1,2,3,9, 10, 11 en 12 acht ik zeer ruim
geformuleerd en daarmee in bewoordingen te weinig gespecificeerd . Wil ik aan een
dergelijk verzoek kunnen voldoen, dan kan dit alleen na een zeer bewerkelijke
selectie van en destillatie uit een grote hoeveelheid en op diverse plaatsen (mogelijk)
aanwezige stukken . De Wob verplicht mij daartoe niet. Waar u evenwel uw verzoek
staaft met voorbeelden, kom ik aan uw verzoek tegemoet.
Uw verzoek onder in ieder geval de nummers 1, 2, 3, 7, en 8 zou ik ook kunnen opvatten als een die mij oproept tot het vergaren van de gevraagde informatie uit een
(mogelijk, want niet gespecificeerd) grote hoeveelheid documenten. Zou ik dit verzoek ook zo moeten opvatten, dan wijs ik het van de hand. De Wob geeft slechts
recht op informatie, voor zover deze is neergelegd in documenten, en verplicht niet
tot het vergaren van informatie dan wel het bewerken of opstellen van documenten.
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In het bijzonder

en puntsgewijs -corresponderend

met de door in uw brief

gehanteerde nummering- bericht ik u per onderdeel als volgt.
1. In bijlage 1 treft u de door u bij wijze van voorbeeld gevraagde documenten aan,
waaronder het schema en het draaiboek van de Tweede Kamerverkiezingen.
Notulen en gespreksnotities zijn niet aangetroffen.
2. In bijlage 2 vindt u de lijst van stembureaus en het overzicht van de bezetting
ervan;
3. In bijlage 3 vindt u het overzicht van stemmachines, stemgeheugens en nummers
van verzegeling;
4. De door u gevraagde documenten berusten niet (meer) onder mij. Ingevolge
artikel N12 e.v. van de Kieswet zijn de gevraagde processen-verbaal op 23
november 2006 aan het hoofdstembureau te 's-Hertogenbosch overgebracht;
5. De door u gevraagde gegevens berusten niet onder mij. Alle, door tussenkomst
van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de Tweede
Kamerverkiezingen van 22 november jl. ter beschikking gestelde apparatuur en
toebehoren zijn in week 49 aan de firma Nedap geretourneerd;
6. De door u gevraagde gegevens berusten niet onder mij. Alle, door tussenkomst
van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de Tweede
Kamerverkiezingen van 22 november jl. ter beschikking gestelde apparatuur en
toebehoren zijn eveneens in week 49 aan de firma Nedap geretourneerd;
7. In bijlage 7 vindt u de aangetroffen informatie;
8. In bijlage 8 vindt u de aangetroffen informatie. De stemtotalen per kandidaat per
stembureau zijn opgenomen op de bijgevoegde CD-ROM;
9. In bijlage 9 vindt u de aangetroffen informatie.;
10. Buiten de in bijlage 8 opgenomen documenten zijn geen andere documenten
aangetroffen;
11.ln bijlage 11 vindt u de aangetroffen informatie. Eén aangetroffen document (email bericht) verstrek ik u niet, omdat dit document is opgesteld ten behoeve van
intern beraad binnen de gemeente. De opsteller ervan heeft onmiskenbaar de
bedoeling gehad dat dit document zou dienen voor het gebruik door anderen
binnen de overheid. Het document bevat persoonlijke beleidsopvattingen, die
bovendien dermate met de feiten zijn verweven dat openbaarmaking gelet op
artikel 11 lid 1 Wob achterwege dient te blijven.
12.ln bijlage 11 vindt u de aangetroffen informatie.
Tot slot. Van de gevraagde en hierbij verstrekte kopieën van documenten breng ik u
geen kosten in rekening.
Ingevolge artikel 6:1 jO7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunt u tegen
deze beschikking binnen zes weken na verzenddatum van deze brief bij mij een
bezwaarschrift indienen. Ingevolge artikel 7:1 jO 8:81 Awb kunt u gelijktijdig met de
indiening

van het bezwaarschrift een voorlopige

voorziening vragen van de
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voorzieningenrechtervan de Rechtbank's-Hertogenbosch(postbus90125), 5200 MA
,s-Hertogensbosch
.
Hoogachtend,

d;;;;s~ven.
/.

.a. Minister va BestuurlijkeVernieuwing en Koninkrijksrelaties
Kiesraad
NEDAP

Bijlage(n): Div.
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