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Betreft uw aan de Kiesraad gerichte Wob-verzoek

Geachte heer Gonggrijp,

Bij brief van 13 mei 2013, kenmerk Wob-28, diende u namens de
Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet" een verzoek in op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) bij de Kiesraad ter
attentie van de voorzitter.

Bij brieven van 6 juni 2013 heeft de Kiesraad uw Wob-verzoek "ter

gedeeiteiijke behandeiing" doorgezonden aan mijn ministerie en aan de
Commissie onderzoek eiektronisch stemmen in het stemiokaai.

U bent van deze doorzending door de Kiesraad op de hoogte gesteld. Van

beide doorzendbrieven heeft u van de Kiesraad een afschrift ontvangen.
In uw Wob-verzoek vraagt u aan de Kiesraad:

"Wij zouden graag een kopie wiiien ontvangen van aile documenten bij of
onder u die stemcomputers, veranderingen aan stembiljetten en/of de
methode van stemmen in het aigemeen noemen of In de breedste zin van

het woord betreffen en die zijn ontstaan na 9 januari 2007 (de datum van
ons Wob-verzoek met het kenmerk Wob-11), met uitzondering van
datgene wat in het kader van onze verzoeken met kenmerken Wob-14,
Wob-17 en Wob-20 reeds verstrekt is".

Ik lees uw Wob-verzoek zo, dat u specifieke Kiesraad-stukken wenst.

Daarover beschikt mijn ministerie niet.
Op 11 juni 2013 heeft een medewerker van mijn ministerie teiefonisch
contact met u opgenomen om een toeiichting van u te ontvangen op uw
Wob-verzoek. U gaf in dat gesprek aan dat het niet uw bedoeiing was om
via de Kiesraad in het bezit te komen van stukken over de

bovengenoemde onderwerpen van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK). De conclusie dat u zich met een Wobverzoek rechtstreeks tot het ministerie van BZK zou wenden indien u

stukken van dat ministerie wenst, werd door u onderschreven.
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Het is dan ook niet aan mij om inhoudelijk op uw verzoek in te gaan.
Met betrekking tot de doorzending van uw Wob-verzoek aan de

Commissie onderzoek elektronisch stemmen In het stemlokaal wijs ik u
nog op het volgende.
De Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal is bij
besluit van 10 mei 2013 ingesteld (Staatscourant 2013, nr. 12547). Nog
afgezien van de vraag of deze niet-ambtelijke adviescommissie een
bestuursorgaan is waaraan een Wob-verzoek ter behandeling kan worden
doorgezonden, beschikt de Commissie op dit moment nog niet of
nauwelijks over stukken en regelt artikel 9 van de Wob, en overigens ook
artikel 5 van het Instellingsbesluit, de openbaarmaking en archivering van
de stukken wanneer na het uitbrengen van haar advies de Commissie
wordt opgeheven.

Een afschrift van deze brief zai worden gezonden aan de Kiesraad, ter
attentie van de secretaris-directeur.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geVnformeerd.

Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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