
Betreft:    Wob-verzoek inzake verkiezingen
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:   Wob-24

Amsterdam, 5 september 2008,

Geachte heer Van Aartsen,

Onze stichting doet onderzoek naar verkiezingen met nadruk op de overhaaste invoering 
van automatisering in het stemproces. Door toedoen van onze stichting zijn inmiddels 
meerdere overheidscommissies benoemd en zijn zowel elektronisch stemmen als 
internetstemmen afgeschaft. 

Wij onderzoeken op het moment onder meer diverse publieke uitlatingen rond het internet-
stemsysteem RIES, zoals gebruikt bij Tweede Kamerverkiezingen voor kiezers in het 
buitenland. Zoals u waarschijnlijk weet is uw gemeente het stembureau voor deze groep 
kiezers.

Wij zouden graag, met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob), de volgende 
documenten in kopie ontvangen: 

- alle opkomstcijfers, stemtotalen en overige statistische informatie die sinds 1 januari 
1990 rond stemmen voor kiezers in het buitenland zijn samengesteld;

- alle documenten waaruit wij zo precies mogelijk kunnen afleiden hoeveel in het 
buitenland woonachtige kiezers zich voor elke verkiezing sinds 1 januari 2000 hebben 
geregistreerd. Onze bijzondere interesse hebben geanonimiseerde totalen per land 
alsmede totalen gesplitst naar post- of internetstemmen.

- alle documenten waaruit wij opkomst en stemtotalen voor de kiezers in het buitenland 
kunnen afleiden, dit voor alle verkiezingen sinds 1 januari 2000;

- alle documenten die ons in staat stellen kiezersregistraties en uitgebrachte poststemmen 
en internetstemmen in die periode te vergelijken;

- alle (overige) documenten en correspondentie die internetstemmen betreft, dit in de 
ruimste zin van het woord;
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- alle (overige) documenten en correspondentie, ontstaan sinds 1 januari 2000, die het 
stemmen voor kiezers in het buitenland betreft;

- documenten die ons in staat stellen een nauwkeurig beeld te vormen van de te volgen 
procedure rond het poststemmen.

Het gaat bij dit Wob-verzoek om uw verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de 
verkiezingen. 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. 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. 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. 

Mochten de kopieerkosten naar verwachting de 1500 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.

Bijgesloten treft u een uittreksel KvK en de statuten van onze stichting, alsmede een 
machtiging om het bestuur te vertegenwoordigen en een kopie van het paspoort van 
ondergetekende. 

Met vriendelijke groet,
Hoogachtend,

Namens de stichting “Wij vertrouwen stemcomputers niet”,
R.V. (Rop) Gonggrijp (voorzitter)
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