
Betreft:   Wob-verzoek inzake internetstemmen
Uw kenmerk: BPR-2008/U51171
Ons kenmerk:  Wob-15 en Wob-16

Amsterdam, 7 maart 2008,

Zeer geachte staatssecretaris Bijleveld,

Op 10 januari 2008 zonden wij u een Wob-verzoek (ons kenmerk: Wob-15) over 
Internetstemmen. Op 6 februari meldde u dat een besluit vanaf dat moment nog een 
“maand of langer” in beslag zou gaan nemen. Het is nu meer dan een maand later.

Ons plan was eigenlijk om nu een groot onderzoek naar internetstemmen te doen, en 
daarbij gebruik te maken van zoveel mogelijk van de bij de diverse bestuursorganen 
aanwezige stukken. De oogst valt tot nu toe eerlijk gezegd nogal tegen, en wij krijgen, met 
het oog op de waterschapsverkiezingen van november, een beetje haast.

Verder ontvingen wij van de stichting ICTU een mededeling dat men ons verzoek (ons 
kenmerk: Wob-16) aan u heeft doorgeleid en dat u op dit verzoek zult reageren. 

Ik verzoek u met klem om voor 1 april 2008 in beide Wob-verzoeken te besluiten. Hebben 
wij op die datum nog geen besluit dan hebben wij, gezien het strakke tijdspad, weinig 
andere keus dan dit als een fictieve weigering op te vatten waartegen we in bezwaar 
gaan. Gezien de tijdsdruk zullen wij dan waarschijnlijk ook direct een voorlopige 
voorziening aanvragen. Vooralsnog hopen en vertrouwen wij er op dat dit niet nodig zal 
zijn. Wij zijn zoals altijd gaarne bereid tot nader overleg.

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

R.V. (Rop) Gonggrijp (voorzitter)
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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:De staatssecretaris van BZK
 ministerie van BZK
 Agentschap BPR
 postbus 20011
 2500 EA  Den Haag Afzender: NL-1098 EJ 98hs
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