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: Hoogheemraadschap van Rijnland
t.a.v. Dhr. G.J. Doornbos
Postbus 156
2300 AD Leiden
Afzender: NL-1098 EJ 98hs

Betreft:
Wob-verzoek inzake internetstemmen
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: Wob-22
Amsterdam, 20 mei 2008,

Zeer geachte heer Doornbos,
In een reactie op vragen van het Tweede Kamerlid Duyvendak heeft de staatssecretaris
van BZK aan de Kamer gemeld dat het eigendom van het internet stemsysteem RIES
inmiddels geheel in handen is van de waterschappen. Wij zouden graag een meer volledig
beeld krijgen van de relatie tussen de waterschappen enerzijds en het bedrijf Mullpon
anderzijds. Om deze en andere redenen dienen wij dit Wob-verzoek in.
Wij zouden graag, gebruik makend van de mogelijkheden die de Wob ons daartoe biedt,
enkele documenten van u in kopie ontvangen. Het 'ne bis in idem' principe indachtig
betreft het hier nadrukkelijk niet die documenten die reeds onder ons vorige Wob-verzoek
vielen en derhalve door u openbaar zijn gemaakt of geweigerd. Het betreft alle bij of onder
u aanwezige documenten die:
• de relatie tussen Mullpon en waterschappen betreffen. Te denken valt aan
gespreksverslagen, contracten, correspondentie etc.
• de rechten en eigendomsverhoudingen (patenten, auteursrecht, etc.) rondom RIES
betreffen. Het gaat hier nadrukkelijk ook om documenten die de historie van deze
rechten en eigendomsverhoudingen duidelijk maken, alsmede de achtergrond
waartegen beslissingen m.b.t. RIES-eigendom zijn genomen.
• meer algemeen internetstemmen betreffen en na ons vorige Wob-verzoek (d.d. 10
januari 2008, ons kenmerk Wob-19) aan u zijn ontstaan, alsmede alle documenten die
naar aanleiding van dat verzoek zijn ontstaan.
Het gaat in dit Wob-verzoek om uw verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de
waterschapsverkiezingen.
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Bij alle documenten gaat het om de versie zoals deze bij of onder u aanwezig is. Met
documenten bedoelen wij vastlegging ongeacht de gegevensdrager, dus naast de
klassieke papieren documenten bijvoorbeeld onder andere ook e-mails, software en
andere computerbestanden. In het geval van software die bij of onder u is ontwikkeld
zouden wij graag een volledige kopie van het broncode revisie-systeem ontvangen zodat
ook de ontstaansgeschiedenis van de software voor ons inzichtelijk wordt. Daar waar
sprake is van correspondentie bedoelen wij onder meer klassieke brieven en e-mails maar
ook anderszins benoemde gewisselde documenten zoals bijvoorbeeld notaʼs, rapporten
en offertes.
Mocht u menen documenten of correspondentie zoals bedoeld in dit verzoek te moeten
weigeren dan 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 zoʼn 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. Daar waar documenten of correspondentie zich niet onder u
bevinden verzoeken wij om doorgeleiding van dit verzoek.
Mochten delen van dit Wob-verzoek onverhoopt onduidelijk zijn dan zijn wij gaarne
beschikbaar voor overleg.
Mochten de kopieerkosten naar verwachting de 2500 Euro overstijgen dan verzoeken wij
u om alvorens een beslissing te nemen met ons contact op te nemen omdat wij dan
subsidiair overwegen om ons verzoek geheel danwel gedeeltelijk om te zetten in een
verzoek om inzage. Behalve voor verkiezingen zijn wij niet bijzonder gehecht aan papier
aangezien we alles toch vrijwel direct weer inscannen. Alle documenten die u digitaal kunt
verstrekken nemen wij dan ook graag (en eventueel uitsluitend) in die vorm aan.

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

R.V. (Rop) Gonggrijp (voorzitter)
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