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Geachte heer Gonggrijp,

U hebt mij in uw brief van 23 mei 2006, met een uitdrukkelijk beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna te noemen: Wob), verzocht om informatie
neergelegd in documenten openbaar te maken over - samengevat en in uw
verzoek nader uiteengezet- stemmachines. U geeft daarbij aan dat u zich een
beeld wil vormen van de bestuurlijke, juridische, democratische en technische
omgeving van stemmachines sinds de invoering van stemmachines in Nederland.
Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt.
Ik besluit om de informatie neergelegd in documenten waarom u heeft verzocht
openbaar te maken, met uitzondering van de namen en adressen van individuele
personen die een brief aan mij hebben gezonden over stemmachines, alsmede
interne ambtelijke nota's. Deze informatie neergelegd in documenten weiger ik
openbaar te maken respectievelijk vanwege het gestelde in artikel 10, tweede lid,
aanhef en onder e, van de Wob en het gestelde in artikel 11, eerste lid, van de
Wob. Ik kom hiertoe op grond van de volgende overwegingen.
Voor wat betreft de openbaar te maken informatie neergelegd in documenten,
overweeg ik het volgende. Ik sluit hierbij aan bij de door u in uw verzoek
gehanteerde chronologie.
1. De instellingen die bevoegd zijn tot keuring
Bevoegd tot keuring is momenteel TNO-ITSEF. Daarvoor was een andere
TNO dochter keuringsbevoegd. Alle documenten met betrekking tot het
aanwijzen van TNO als keuringsinstelling worden aan u beschikbaar gesteld.
Er zijn geen andere instellingen die ooit een verzoek tot het verkrijgen van de
keuringsbevoegdheid hebben gedaan. Ook is nooit gebruik gemaakt van de
mogelijkheid de verleende aanwijzing in te trekken (artikel 2, derde lid van de
Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997, hierna de
Regeling). Overigens is de aanwijzing als keuringsbevoegde instelling
openbare informatie in de zin dat deze is gepubliceerd in de Staatscourant.
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2. De voor gebruik goedgekeurde stemmachines
In de documenten die ik openbaar maak, treft u alle documentatie aan over
de machines die voor gebruik zijn goedgekeurd, voor zover ik daarover
beschik. Van een aantal stemmachines beschikt het ministerie over het
keuringsrapport van TNO, in een aantal andere gevallen is dit rapport niet
verstrekt, dan wel op verzoek van de aanvrager achteraf geretourneerd. Ik
adviseer u daarom u eventueel rechtstreeks te wenden tot de
stemmachinefabrikanten om toegang te krijgen tot de ontbrekende
rapporten. Overigens zijn alle goedkeuringen gepubliceerd in de
Staatscourant. Een overzicht van alle goedkeuringen tot 2005 treft in aan in
Schuurman & Jordens, nummer 2 Kieswet, Kluwer 2005.
3. Overige correspondentie
Voor zover mijn departement over zodanige correspondentie beschikt, besluit
ik om deze openbaar te maken.

4. Processen verbaal en ander onderzoek door het Openbaar ministerie
Over deze informatie beschik ik niet Uw verzoek is daarom, gelet op het
bepaalde in artikel 4 van de Wob, bij brief van 28 juni 2006, kenmerk 20060000219594, doorgezonden aan het Openbaar ministerie.

5. Intrekkingen van goedkeuringen
Het ministerie heeft nooit gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de
goedkeuring in te trekken (artikel 7 van de Regeling).
6 t/m 10. Documenten met betrekking tot onregelmatigheden o.a. processenverbaal
Processen verbaal zoals bedoeld in artikel N 5 van het Kiesbesluit en artikel
O 3 van de Kieswet, worden na afloop van de verkiezingen vernietigd (artikel
O 5 van de Kieswet). De processen-verbaal in de zin van artikel P 22 van de
Kieswet zijn op grond van artikel P 23 reeds openbaar door publicatie in de
Staatscourant, dan wel via openbare kennisgeving door de commissaris van
de Koningin dan wel de burgemeester. Overige documenten met betrekking
tot onregelmatigheden, voor zover deze aan het departement zijn gemeld,
besluit ik openbaar te maken. Overigens melden gemeenten dergelijke
onregelmatigheden - als zij al gemeld worden - eerder aan de Kiesraad dan
aan het departement. Om die reden heb ik uw verzoek dan ook, gelet op het
bepaalde in artikel 4 van de Wob, bij brief van 28 juni 2006, kenmerk 2006219637, doorgezonden aan de Kiesraad.
11. Bezwaren tegen inzet stemmachines en eerdere verzoeken om

informatie
Tot en met 2003 zijn burgerbrieven en verzoeken om informatie gearchiveerd
in de dossiers over stemmachines. Van de periode na 2003 treft u bijgaand
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een aantal burgerbrieven aan die betrekking hebben op dit onderwerp. Ik kan
u helaas niet verzekeren dat deze selectie uitputtend is, omdat het digitale
archiefsysteem dat sindsdien is gehanteerd dergelijke documenten niet
langer op onderwerp rangschikt. Overigens maak ik deze documenten
openbaar met uitzondering van de namen en adressen van de
desbetreffende personen, zoals hieronder nog beargumenteerd uiteengezet
zal worden.
12. Overzicht aantallen stemmachines in gebruik in Nederland
Ik beschik niet over deze informatie neergelegd in documenten. De aanschaf
van stemmachines is namelijk de verantwoordelijkheid van gemeenten. Wel
is mij bekend dat stemmachines inmiddels in circa 95 % van de Nederlandse
gemeenten in gebruik zijn genomen.

Voor wat betreft de informatie neergelegd in documenten die ik weiger openbaar
te maken, motiveer ik mijn besluit als volgt.
Voor zover het betreft de namen en adressen van individuele personen die een
brief aan mij hebben gezonden over stemmachines, merk ik het volgende op.
Het betreft hier persoonlijke gegevens van individuele personen die zich tot mijn
departement hebben gericht met een specifieke vraag of opmerking.
Onmiskenbaar wordt inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van deze
personen wanneer ik besluit om voornoemde gegevens openbaar te maken.
Immers, met een zodanig besluit tot openbaarmaking zouden de namen en
adressen van deze personen voor een ieder vrij toegankelijk worden en derhalve
een directe koppeling inzichtelijk worden voor een ieder tussen een persoonlijk
aan mijn departement gerichte vraag of opmerking en de gegevens van de
persoon die deze vraag of opmerking aan mijn departement heeft toegezonden.
Ik ben van oordeel, mede gelet op de relevante jurisprudentie, dat de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer voor wat betreft de namen en
adressen van deze individuele personen zwaarder dient te wegen dan het
algemeen belang dat gediend is met openbaarmaking van deze informatie en
besluit dan ook openbaarmaking van deze informatie neergelegd in documenten
te weigeren.
Met betrekking tot de informatie neergelegd in ambtelijke nota's, ben ik de
volgende mening toegedaan.
Deze interne ambtelijke nota's zijn opgesteld door ambtenaren van mijn
departement ten behoeve van intern beraad binnen mijn departement over
stemmachines, met als doel de verantwoordelijk bewindspersoon in deze zo
goed als mogelijk te informeren en adviseren over mogelijk te maken keuzes en
te nemen beslissingen aangaande het beleid over stemmachines, daaronder
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begrepen de voorbereiding en de uitvoering van dat beleid. De interne nota's
bevatten zodoende opvattingen, voorstellen, aanbevelingen en conclusies en
daartoe aangevoerde argumenten over deze bestuurlijke aangelegenheid. Gelet
op het bepaalde in artikel 11, eerste lid, van de Wob, dien ik zodanige
persoonlijke beleidsopvattingen opgesteld ten behoeve van intern beraad niet
openbaar te maken. Voor zover in deze nota's naast persoonlijke
beleidsopvattingen ook feitelijkheden zijn vermeld, merk ik op dat deze
feitelijkheden zodanig verweven zijn met de persoonlijke beleidsopvattingen, dat
het voor mij niet mogelijk is om deze feitelijkheden openbaar te maken zonder
daarbij tevens de persoonlijke beleidsopvattingen prijs te geven. Mede gelet op
de relevante jurisprudentie, besluit ik vanwege deze verwevenheid voornoemde
interne ambtelijke nota's niet openbaar te maken.
Tot slot merk ik nog het volgende op.
Een afschrift van deze beschikking zal worden gezonden aan de derdebelanghebbenden in deze, te weten TNO-ITSEF, Nedap-Groenendaal en SDU.
Gelet op het bepaalde in artikel 6, derde lid, van de Wob, zal ik de informatie
eerst over twee weken na dagtekening van deze brief verstrekken. Dit geeft
voornoemde derde-belanghebbenden de mogelijkheid om eventueel
rechtsmiddelen aan
DE MINISTERVOOR
VERNIEUWING EN
KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
de plaatsvervangend Secretar' -Generaal,

f

belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, kan tegen deze beslissing binnen zes
de dag van de verzending van het besluit bezwaar maken. Het maken van bezwaar dient te
geschieden door het indienen van een bezwaar bij de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EA te Den Haag. Het bezwaar moet op grond van artikel 6:5
van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient ten minste de naam en het adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht,
alsmede de gronden waarop het bezwaarschrift rust, te bevatten. Zo mogelijk wordt een kopie van het
bestreden besluit bijgevoegd.
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