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Zeer geachte heer Kummeling,
Wij hebben begrepen dat de Kiesraad zich sterk maakt voor hernieuwde inzet van
stemcomputers. Onze stichting volgt deze nieuwe ontwikkelingen met interesse en zou
van de Kiesraad, met een beroep op de Wob, graag stukken ontvangen om zich een beter
beeld van de huidige ontwikkelingen te kunnen vormen. Het gaat in dit Wob-verzoek om
uw goede zorg inzake verkiezingen in onze democratie. Bijgevoegd treft u een uittreksel
van de Kamer van Koophandel, een kopie van onze statuten en een machtiging die
aangeven dat ondergetekende bevoegd is dit verzoek namens de stichting te doen.
Daar waar in dit verzoek sprake is van documenten bedoelen wij vastlegging ongeacht de
gegevensdrager, dus naast de klassieke papieren documenten bijvoorbeeld onder andere
ook e-mails en computerbestanden. Daar waar sprake is van correspondentie bedoelen
wij onder meer klassieke brieven en e-mails maar ook anderszins benoemde gewisselde
documenten zoals bijvoorbeeld nota’s, rapporten en offertes. Tevens achten wij de term
“stemcomputer” inmiddels voldoende ingeburgerd om ook in officiële correspondentie het
verouderde begrip “stemmachine” te vervangen. Wij verzoeken u nochtans daar waar
nodig “stemcomputers” als “stemcomputers en/of stemmachines” te lezen.
NB: Overal waar u meent documenten of correspondentie zoals bedoeld in dit verzoek te
moeten weigeren 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 zo’n 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 de relevante delen van dit verzoek.
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Wij zouden graag alle documenten willen ontvangen die stemcomputers, veranderingen
aan stembiljetten en/of de methode van stemmen in het algemeen 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 verstrekt is.
Mochten delen van dit Wob-verzoek onverhoopt onduidelijk zijn dan zijn wij gaarne
beschikbaar voor overleg. Gezien de vermoede bewerkelijkheid van dit Wob-verzoek doen
wij afstand van ons recht op beantwoording binnen 14 dagen en gaan wij op voorhand
akkoord met beantwoording binnen de wettelijke maximumtermijn van 28 dagen.
Daar waar geen brondocumenten in het originele formaat (b.v. MS-Word of Excel)
beschikbaar zijn geven wij de sterke voorkeur aan verstrekking in de vorm van PDFbestanden. Laten we proberen te voorkomen dat u een stapel papier moet uitprinten die
wij weer moeten inscannen.
Mochten eventuele 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.

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

R.V. (Rop) Gonggrijp (voorzitter)
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