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Geachte heer Gonggrijp, 

Bij brief van 23 mei 2006 heeft u de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties gevraagd om een groot aantal documenten dat betrekking heeft op 

stemmachines, openbaar te maken. Onder punt 4 van uw brief vraagt u om 

openbaarmaking van alle processen-verbaal, correspondentie en stukken omtrent de 

juridische procedure(s) die zijn opgesteld naar aanleiding van een onderzoek van de 

officier van justitie aan een stemmachine of aan de geheugen-modules van een 

stemmachine. 

Bij brief van 28 juni 2006 heeft de Minister van BZK aan het College van procureurs- 

generaal (hierna: College) gevraagd de behandeling van dit deel van uw verzoek over te 

nemen. 

Het College is naar aanleiding van uw verzoek nagegaan of er in de periode van 

januari 2002 tot en met april 2006 bij het openbaar ministerie strafzaken zijn 

ingeschreven terzake van overtreding van het bepaalde in artikel 127 van het Wetboek 

van Strafrecht (bedrieglijke handelingen plegen bij verkiezing) en artikel 129 van het 

Wetboek van Strafrecht (stemming verijdelenluitslag vervalsen) en of deze zaken 

betrekking hadden op stemmachines. 

In het arrondissement Almelo heeft zich een zaak voorgedaan met een viertal 

verdachten die hierop betrekking had. 



Gelet op het bepaalde in artikel 10 aanhef en lid l onder d (verbod openbaarmaking 

strafrechtelijke persoonsgegevens) en artikel 10 aanhef en lid 2 onder c (eerbiediging 

van de persoonlijke levenssfeer) van de Wob is het niet mogelijk om op deze zaak 

betrekking hebbende documenten openbaar te maken, en wordt uw verzoek in zoverre 

afgewezen. 

Wel wijst het College er op dat over deze zaak is gepubliceerd in dagblad Tubantia. 

KopieÃ« van de betreffende artikelen zijn bijgevoegd. 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geÃ¯nformeerd 

Hoogachtend, 

De Minister van Justitie, 

namens deze, $ 

Het College van procureurs-generaal, 

voor deze, 

liet Hoofd van de afdeling Bestuurlijke- en Juridische Zaken, 

G.M. Munnichs 

Een ieder die door een beschikking rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan hiertegen 

ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. Ingevolge de artikelen 6:7 en 6:8 van 

deze wet kan een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na de dag 

waarop de beschikking bekend is gemaakt. Dit bezwaarschrift dient te worden gericht aan het 

College van procueurs-generaal, Psotbus 20305,2500 EH, Den Haag. 



,- "een vervolgLng voor 's:embusfraucie' 

VRIEZENVEEN - De vier leden van de vrijwiiliae brandweer ir. Vroomsnoop d-e aar. 
de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen gebruik hebben gemaakt van eeL 
s'cenurLachine, worden hiervoor niet vervolgd. Eer 0oenbae.r Ministerie ir. Almelo 
heeft besloten de zaak :e seponeren. 

. , 
De belangrijkste reden Hiervoor is dat justitie in de actie var. de 
brandweerlieden geen kwade opzet zier:. Her word: beschouwt als een u?: de kand 
gelopen grap. 'Andere dan strafrechtelijke maatregelen zijn beter', zeqt 
persofficier van justitie Geo Darn. Volgens hen-! is het aan de gemeente Twen-ceran: 
orr. verdere maarregelen re nemen. He": gemeentebestuur neef^ de vier spuitqas~en 
een voorwaardelijk strafontslag van Ewee jaar opgelegd. 
Ook het gemeentebeszuur van Twenzerand is van mening dat de brandweerlieden geen 
serieuze poging rot verkiezingsfraude hebben gepleegd. Wethouder Win Blokland 
twijfelde na een persoonlijk gesprek met de vier daders niet aan de motieven van 
de brandweerlui. 'Ze hebben op een gegeven moment de stemmachine zien staan in 
de kazerne en hebben geprobeerd her ding aan de gang te krijgen. Ze nebben zelf 
de stekker er ingestoken en hem er later ook zelf weer uitgehaald', zo l i e ~  
Blokland weten. 
'De heren hebben aangegeven er van ui^: te gaan dat de s~ernmachine 's ochtends 
weer gereset zou worden.' Dat is niet gebeurd. Voor aanvang van de verkiezingen 
is het gebruik opgemerkt en de s~em~achine vervangen. 
De brandweerlieden hadden hun stem uitgebracht op hun collega Dirk Jonker. 
Jonker stond op de kandidatenlijst van Lokaal Liberaal Twenterand. 



-VRIEZENVEEN - K - -  e r  m i s  i s  gegaar me', eer-- stemcomputer t i j d e n s  de verkiezinger-  

d insdag  i n  T'wencerand i s  nog s t e e d s  o n d u i d e l i j k .  Maar de p o l i t i e  onderzoekt  de 
computer nsg s t e e d s .  Er; ze lang dat gebeurt:, wil de gemeente n i e t  zeggen w ~ t  e r  
aan de hand 2-5. 

Burgemeester H .  Koekje m a a k t e  bekend dat e r  d insdagochtend een o n r e c h t m a t i g n e i ~  
met ee: stemcomputer was geconsia 'ceerd .  Volgens de eers-:? b e r g e r  w a s  de compu te r  
d i e z e l f d e  ochrend 21 vervangen.  



VP.ZSZENVEEN - Wa: er mis i3 gegaan mez een stemcomputer tijdens ae verkiezinge~ 
dinsdag in Twenzerand is nog steeds onduidelijk. Maar de politie onderzoekt de 
compL^er nog steeds. En zo lang da^: gebeurt, wil de gemeende niez zeggen wac er 
aan zie Land is. 
. . . , 
\!oorafgaande aar: de bekenhakin,; van de verkiezingsuitslag, dinsdagavond in het 
gemeent.ehuis in Vriez~nvee~, maakte burgemeester H. Koekje bekend da': er die 
ochtend een onrechtmatigheid met een stemcomputer was geconstateerd. Volgens de 
eerste burger was de computer diezelfde och-cend si vervanqen. 
Koerje meldde die avond ook daz er geen sprake was van verkiezingsfraude. Maar 
qisteren werd door de gemeente bekend gemaakt dar de computer nog steeds wordt 
onaerzoch-: door de politie. Daz terwijl Koerje eerder had laten doorschemeren 
dat er geen fraude was gepleegd. 
De ir~formatie van de gemeenre TwenCerand roept voorlopig meer vrager- op dan dsâ 
het antwoorden geeft. want als er niets aan de hand was geweest dan had 
burgemeester Koetje het gedoe met de computer waarschijnlijk 'een technisch 
pro~leem' genoemd en geen 'onrechtmatigheid.' 



VRIEZENVEEN - Waz is er dinsdagocn~end precies qeÅ¸eur op eer. van de stembureaus 
:r. de gemeen'ce Twen~eranÅ en waaroir. word^- er zo gehe~rr~zinnig over gedaan? 
De woordvoerder van de gemeerde T'wenrerand, 9. Boerkamp, verwi]st steevast naar 
de persverklaring die burgemeester H. Koetje dinsdagavond, voorafgaand aan het 
oekendmaken van de verkiezingsuitslag, hesâ€¢ voorgelezen. De letterlijke tekst 

geze verklar-na luidt: 'VanocArend, voor opening van de stembureaus, is bi" 
een stembureau in de gemeende Twenuerand een onreqelma~igheid geconsuareerd. De 
voorzitter vaL her betreffende stembureau heeft direcr een re~ervesten-ur~ac~ine 
laten installeren. Vervolqens is het protocol van de kieswet in werkinq gezet. 
E r  is meidinc gedaan bij de politie. Deze is in overleg met de officier van 
juszicie een onderzoek gestart naar de aard en de omvang van de 
onreqelma'cigheid. Er zijn geen consequenries voor de uinslag van de 
gemeenteraadverkiezingen in Twenrerand.'. 
Meer wil de gemeente Twenterand vooralsnog niet: over het voorval kwijt. 
Woordvoerder Boerkamp geeft toe dat de tekst veel vragen oproept. in welk 
stembureau is deze onregelmatigheid geconstateerd? Wat is precies die 
onregelmatigheid? Zijn er personen bij betrokken, en zo ja wie? Is er sprake van 
poging tot fraude? Boerkamp geeft voorlopig Geen commentaar. 'Zo lang her 
onderzoek loopt, kunnen we er niet meer over zeggen', aldus Boerkamp. Een puur 
technisch probleem lijkt echter evenwel uitgesloten, zo blijkt ook uit de 
woorden van Boerkamo. Ze geeft aan dat indien het een simpele kwestie betrof, er 
wel meer uitspraken gedaan zouden worden. 
Ze wil ook niet bevestigen of er personen betrokken zijn bij de 
'onregelmatigheden'. 'De politie is er mee bezig. Ik snap ook dat iedereen wil 
weten wat er gebeurd is. Op dit moment kunnen we er niks over zeggenr, aldus 
Boerkamp. Bijkomend probleem is dar de politie volgens Boerkamp ook nog nadere 
informarie wil over deze kwestie van burgemeester H. Koerje. Deze is echter 
sinds afgelopen dinsdagnacht opgenomen in het ziekenhuis van Almelo met 
hartritmestoornissen. 




