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Amsterdam, 20 augustus 2007,

Zeer geachte heer Kummeling,

Op grond van uw antwoord op ons vorige Wob-verzoek stellen wij vast dat de beschreven 
feiten niet te verenigen zijn met het betoog van de firma Groenendaal voor de rechtbank in 
Amsterdam. U stelt dat de broncode nooit is teruggegeven, terwijl Groenendaal stelt “de 
Kiesraad heeft op enig moment zelf besloten de broncode aan Groenendaal terug te 
geven”. Het lijkt evident dat of Groenendaal of u in deze de waarheid geweld aandoet. 
Voor de goede orde zijn wij gaarne bereid aan te nemen dat u inderdaad nog over een 
kopie van de software beschikt, hetgeen uw lezing van de gebeurtenissen natuurlijk zou 
bewijzen.

Middels dit schrijven vragen wij met een beroep op de Wob een kopie op van de drie 
diskettes op waarvan in uw schrijven sprake is. Het gaat in dit Wob-verzoek om uw goede 
zorg inzake verkiezingen in onze democratie.

Wij zien geen gronden die een verstrekking van deze software in de weg staan. Het door u 
verstrekte document waarop de bewaargeving berust geeft weliswaar aan dat u “zorg zult 
dragen dat het pakket niet in onbevoegde handen komt”, maar de expliciet genoemde 
looptijd van deze overeenkomst is inmiddels meer dan 13 jaar geleden afgelopen. Van een 
stilzwijgende verlenging van de overeenkomst is klaarblijkelijk ook geen sprake geweest 
aangezien Groenendaal ook geen nieuwe versies van de software in bewaring heeft 
gegeven zoals punt 8 van de overeenkomst vereist. Één en ander laat natuurlijk onverlet 
dat u Groenendaal in de gelegenheid zou kunnen stellen om als belanghebbende tegen 
een voorgenomen verstrekking rechtsmiddelen aan te wenden.

Waarschijnlijk geheel ten overvloede maken wij u er op attent dat deze software nu 
onderwerp is van een gerechtelijke procedure en dat van teruggave of vernietiging dus 
geen sprake kan zijn totdat een afwijzend besluit of vonnis in dit Wob-verzoek 
onherroepelijk is geworden.

lalalala

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:Kiesraad
 t.a.v. Prof. mr. H.R.B.M. Kummeling, voorzitter
 Postbus 20011
 2500 EA  Den Haag

Afzender: NL-1098 EJ 98hs

mailto:info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl
mailto:info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl


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

R.V. (Rop) Gonggrijp, voorzitter

P.S.: Ik neem gemakshalve aan dat u nu inmiddels over voldoende kopieën van de 
statuten van onze stichting en ons KvK uittreksel beschikt en zal deze dus niet meer 
meezenden.


