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Besluit op uw Wob-verzoek van 6 december
2007 inzake besluitvorming gebruik
uitslagberekeningssoftware
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Geachte heer Hoeflaak,
In antwoord op uw brief belreffende een Wob-verzoek van 1 december 2007,
door ons ontvangen op 7 d.ecember 2007, en in vervolg op onze brief van 20
':::.'JsNnbel 2007, berichten wij Ij als volgt U verzoel\! om documenten die
betreklling hebben op ons besluit over het gebruik van uw software. Uil hel
archief van de Kiesraad zijn de hierop belrekking hebbende documenten
verzameld.
Uit deze documenten is een aantal e-maiIs en andere interne notities die betrekking
hebben op onderling overleg en uitwisseling van concepten van stukken die al
openbaar zijn of bij dit verzoek openbaar gemaakt worden, verwijderd. De interne
stukken bevatten de persoonlijke voorstellen, opvattingen en conclusies van de
betrokken secretariaatsmedewerkers, alsmede de daartoe door hen aangevoerde
argumenlen. 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 met betrokken medewerkers van de
minister voor Bestuurlijke Vemieuwing en Koninkrijksrelaties, 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.
Daarnaast zijn de volgende documenten aangetroffen:
1) een brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties aan de voorzitter van de Kiesraad over programmatuur
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voor de berekening van de uitslag van de verkiezing en de zetelverdeling van Kiesraad
16 oktober 2007.
2) een brief van de Kiesraad aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties over programmatuur berekening uitslag verkiezing en
zetelverdeling van 16 november 2007.
De Kiesraad heeft besloten deze documenten openbaar te maken. De openbaar te
maken informatie treft u bijgevoegd aan.
Een afschrift van dit besluit, inclusief de hierbij gevoegde brieven, is aan de
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend.
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J. Schipper-Spanninga.
secretaris-directeur

Op grond

van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen di! besluit. binnen zes

weken na de dag waarop het is bekendgemaakt, een ondertekend, gedateerd en me! redenen
omkleed bezwaarsehrifl indienen. Het bezwaarschrift bevat voorts in ieder geval de naam en het
adres van de indiener en een omschrîjving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. He!
bezwaarschrift wordt gericht aan de Kiesraad. Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.
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