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Geachte heer Gonggrijp en heer Wels,
In antwoord op uw brief betreffende een Wob-verzoek van 9 januari jl. , door ons
ontvangen op 10 januari jl. , berichten wij u als volgt.
In de genoemde brief wordt de Kiesraad met een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuu r (hierna te noemen : Wob) verzocht om in documenten
neergelegde informatie over stemcomputers respectievelijk stemmachines
openbaar te maken. Op 9 februari 2007 heeft een gesprek plaatsgevonden
tussen vertegenwoordigers van uw stichting en het secretariaat van de Kiesraad
waarin u uw Wob-verzoek voorlopig heeft ingeperkt. Deze inperking is schriftelijk
op 14 februari 2007 door u bevestigd. Conform deze afspraken is bij de
beoordeling van uw Wob-verzoek alleen gekeken naar documenten die
betrekking hebben op de punten 4 , 5 en 8 van uw verzoek van 9 januari 2007 en
dan uitsluitend naar die documenten die betrekking hebben op documenten die
betrekking hebben op Nedap/Groenendaal en haar medewerkers. Van de overige
punten van uw verzoek heeft u aangegeven deze voorlopig aan te houden .
Hierop is daarom in dit besluit niet ingegaan. Zoals afgesproken zal de rest van
uw verzoek worden ingetrokken indien de op basis van dit besluit openbaar
gemaakte stukken de informatie bevatten waarnaar u op zoek bent.
Conform de telefonische afspraak met de heer Gonggrijp op 13 februari 2007 is
afgezien van het maken van een lijst van documenten die niet openbaar worden
gemaakt aangezien dat de behandeling van uw verzoek zou hebben vertraagd.
Van alle betrokken medewerke rs zijn alle op uw verzoek betrekking hebbende
documenten verzameld. Uit deze stapel documenten is een aantal e-mails en andere
interne notities die betrekking hebben op onderling overleg en het uitwisseling van
concepten van stukken die al openbaar zijn of bij dit verzoek openbaar gemaakt
worden , verwijderd . De interne notities bevatten de persoonlijke voorstellen ,
opvatt ingen en conclusies van de betrok ken secretariaatsmedewerkers , alsmede de
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daartoe door hen aangevoerde argumenten. Deze zijn aan te merken als
documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad, uitsluitend bestaande uit
persoonlijke beleidsopvattingen en worden daarom op grond van artikel 11, eerste
lid, van de Wob niet verstrekt. Het betreft hier stukken die niet kunnen worden
gesplitst in een deel dat bestaat uit persoonlijke beleidsopvattingen en een deel dat
daar niet uit bestaat. Dit geldt evenzo voor bepaalde correspondentie die gevoerd is
tussen derden, waaronder betrokken medewerkers van de minister voor Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en betrokken medewerkers van de Kiesraad,
namelijk die correspondentie waarbij tussen de betrokkenen onderling op
vertrouwelijke basis standpunten zijn uitgewisseld, voorstellen gedaan en
opvattingen gedeeld over de onderhavige bestuurlijke aangelegenheid.
Onmiskenbaar zijn deze persoonlijk beleidsopvattingen uitgewisseld in het kader van
intern beraad binnen de Kiesraad over de onderhavige bestuurlijke aangelegenheid.
Eventuele namen en adresgegevens van individuele personen die de Kiesraad
hebben benaderd zijn op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van
de Wob om privacyredenen onleesbaar gemaakt. Met het openbaar maken van
deze specifieke gegevens zou namelijk ernstig inbreuk worden gemaakt op de
persoonlijke levenssfeer van deze personen. Naar het oordeel van de Kiesraad
weegt in dit geval zodoende het algemeen belang dat met het openbaar maken
van deze gegevens gediend is niet op tegen het eerbiedigen van de persoonlijke
levenssfeer van deze personen, zodat de Kiesraad om die reden dan ook besluit
om vanwege het bepaalde in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de
Wob, voornoemde namen en adresgegevens niet te verstrekken.
Tenslotte heeft de Kiesraad besloten om een brief van het ministerie van BZK
over de uitkomst van de controle steekproef stemmachines en de daarbij
behorende bijlagen niet openbaar te maken. Dit besluit is primair gebaseerd op
het feit dat in deze documenten gegevens staan die betrekking hebben op de
opsporing en vervolging van strafbare feiten en gegevens die betrekking hebben
op bedrijfs- en fabricagegevens. Op grond van artikel 10, eerste lid, onder c, en
tweede lid, onder c, worden deze stukken daarom niet openbaar gemaakt.
Subsidiair heeft de Kiesraad overwogen dat hoewel deze stukken bij de Kiesraad
berusten en de Kiesraad dus een eigen afweging moet maken over de
openbaarheid van deze documenten, het in dit geval meer in de rede ligt dat de
minister voor BVK, die deze stukken aan de Kiesraad heeft verstrekt, besluit over
de openbaarmaking van deze stukken, mede gelet op het feit dat u ook bij hem
een Wob-verzoek heeft ingediend dat op dezelfde materie betrekking heeft.
De Kiesraad heeft de volgende documenten aangetroffen:
1. e-mail van Burgerzaken en Recht aan de Kiesraad over plaatsing van een
reactie van de Kiesraad van 12 februari 2007.
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2.

Kiesraad
e-mail van de Kiesraad aan Burgerzaken en Recht over plaatsing van een
reactie van de Kiesraad van 9 februari 2007.
Blad
3. Brief van de Kiesraad aan Jan Groenendaal over het artikel in Burgerzaken 3 van 4
en Recht van 8 februari 2007.
4. e-mail over artikel uit Amigoe van 6 februari 2007.
5. e-mail aan Nedap/Groenendaal over werkzaamheden rondom
verkiezingsuitslagen op de website van 12 januari 2007.
6. Brief van de Kiesraad aan de minister voor BVK over stemmachines van 22
december 2006.
7. e-mail van de Kiesraad aan Groenendaal over de PS verkiezingen van 20
december 2006, tijdstip 21 :25.
8. e-mail van Groenendaal aan de Kiesraad over de PS-verkiezingen van 20
december 2006, tijdstip 18:49.
9. e-mail van de Kiesraad aan Groenendaal over de PS-verkiezingen van 20
december 2006, tijdstip 14:29.
10. e-mail van Groenendaal aan de Kiesraad over de PS-verkiezingen van 11
december.
11. Contracten tussen de Kiesraad en Nedap/Groenendaal van 1 december
2006.
12. Brief van de Kiesraad aan de SG van het ministerie van BZK over informatiewisselingscontrole stemmachines van 22 november 2006.
13. Brief van de Kiesraad aan de minister voor BVK over niet doorgaan bewaring
broncode van 22 november 2006.
14. e-mail over persbericht over stemmachines in Roermond van 22 november
2006.
15. Brief van de gemeente Gemert-Bakel aan de minister van BZK over het
experiment gebruik stemvellen van 22 november 2006.
16. Verkiezingsbulletin van Nedap/Groenendaal van 16 november 2006.
17. Brief van de Kiesraad aan de voorzitters van de hoofdstembureaus over
aanvullende informatie voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22
november 2006 van 15 november 2006.
18. Verklaring van Groenendaal over het verkiezingsproces.
19. Reactie van het ministerie van BZK op de verklaring van Groenendaal over
het verkiezingsproces.
20. Brief van de Kiesraad aan de minister voor BVK over de brief van 13
november 2006.
21. e-mail over het integraal stemsysteem van 11 november 2006.
22. e-mail van Nedap/Groenendaal over de bemoeienis met voorbereiding
verkiezingen van 10 november 2006.
23. e-mail over stemvel gemert/bakel van 6 november 2006.
24. Brief van Nedap over de pilot draadloos versturen stembureau uitslagen van
3 november 2006.
25. e-mail van Nedap/Groenendaal over stemvellen voor Gemert-Bakel van 1
november 2006 (met bijlagen).
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26 . Brief van het ministerie van BZK aan de Kiesraad over stemmach ines van 30 Kiesraad
oktober 2006.
Blad
27. Advies van de Kiesraad aan het ministerie van BZK over diakrieten van 31 4 van 4
oktober 2006 .
28. Brief van het ministerie van BZK aan de Kiesraad over een verzoek om
advies over diakrieten van 30 oktober 2006.
29. Brief van Nedap/Groenendaal over de vrijgave van broncodes van 27oktober
2006 .
30. e-mail over de procedure wijziging na verzegeling van de stemmachine van 7
oktober 2006.
31. e-mail van Nedap/Groenendaal over strafrechtelijk onderzoek van 7 oktober
2006.
Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht is aan
Nedap/Groenendaal gevraagd of zij bedenkingen heeft tegen openbaar maken van
op hen betrekking hebbende stukken. Nedap/Groenendaal heeft aangegeven geen
bezwaar te hebben hiertegen.
De openbaar te maken informatie treft u bijgevoegd aan.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd .

voorzitter

R. Hoorweg
plv. secretaris-directeur

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit , binnen zes
weken na de dag waarop het is bekendgemaakt, een ondertekend, gedateerd en met redenen
omkleed bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift bevat voorts in ieder geval de naam en het
adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het
bezwaarschrift wordt gericht aan de Kiesraad, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.
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