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KIESRAAD

Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet"

t.a.v. de heren R.V. Gonggrijp en B.G.J. Wels
Linneausparkweg 98

1098 EJ Amsterdam

Onderwerp

besluit WOb-verzoek Stichting inzake

correspondentie internetstemmen

Geachte heer Gonggrijp en heer Wels,

In antwoord op uw brief betreffende een Wob-verzoek van 10 januari jl., in

vervolg op onze brief van 18 januari jl., berichten wij u als voigt.

In de genoemde brief wordt de Kiesraad met een beroep op de Wet openbaarheid

van bestuur (hierna te noemen: Wob) verzocht om in documenten neergelegde

informatie over internetstemmen openbaar te maken.

Van aile betrokken medewerkers zijn aile op uw verzoek betrekking hebbende

documenten verzameld. Uit deze stapel documenten is een aantal e-mails en andere
interne notities die betrekking hebben op onderling overleg en het uitwisseling van

concepten van stukken die al openbaar zijn of bij dit verzoek openbaar gemaakt

worden, verwijderd. De interne notities bevatten de persoonlijke voorstellen,

opvattingen en conclusies van de betrokken secretariaatsmedewerkers, alsmede de
daartoe door hen aangevoerde argumenten. Deze zijn aan te merken als

documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad, uitsluitend bestaande uit
persoonlijke beleidsopvattingen en worden daarom op grond van artikel 11, eerste

lid, van de Wob niet verstrekt. Het betreft hier stukken die niet kunnen worden

gesplitst in een deel dat bestaat uit persoonlijke beleidsopvattingen en een deel dat
daar niet uit bestaat. Dit geldt evenzo voor bepaalde correspondentie die gevoerd is

tussen derden, waaronder betrokken medewerkers van de minister voor Bestuurlijke

Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en betrokken medewerkers van de Kiesraad,
namelijk die correspondentie waarbij tussen de betrokkenen onderling op

vertrouwelijke basis standpunten zijn uitgewisseld, voorstellen gedaan en
opvattingen gedeeld over de onderhavige bestuurlijke aangelegenheid.

Onmiskenbaar zijn deze persoonlijk beleidsopvattingen uitgewisseld in het kader van

intern beraad binnen de Kiesraad over de onderhavige bestuurlijke aangelegenheid.

Eventuele namen en adresgegevens van individuele personen die de Kiesraad

hebben benaderd zijn op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van
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de Wob om privacyredenen onleesbaar gemaakt. Met het openbaar maken van

deze specifieke gegevens zou namelijk ernstig inbreuk worden gemaakt op de

persoonlijke levenssfeer van deze personen. Naar het oordeel van de Kiesraad

weegt in dit geval zodoende het algemeen belang dat met het openbaar maken

van deze gegevens gediend is niet op tegen het eerbiedigen van de persoonlijke

levenssfeer van deze personen, zodat de Kiesraad om die reden dan ook besluit

om vanwege het bepaalde in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de

Wob, voornoemde namen en adresgegevens niet te verstrekken.

Daarnaast zijn uit een aantal e-mails persoonlijke opvattingen van medewerkers

onleesbaar gemaakt op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob.

Daarnaast heeft de Kiesraad besloten om het volgende document niet openbaar

te maken:
Een notitie van een medewerker van het waterschapshuis aan de

voorzitter van de Stuurgroep Landelijke Waterschapsverkiezingen van 9

juli 2007 met betrekking tot vragen over de waterschapsverkiezingen. Het

betreft hier een stuk dat is opgesteld in het kader van intern beraad

binnen deze stuurgroep en bovendien betrekking heeft op intern beraad

tussen deze stuurgroep en een lid van de Kiesraad.

De Kiesraad heeft de volgende documenten aangetroffen:

1. Brief van de directeur CZW van het ministerie van BZK aan de Kiesraad over

de betrokkenheid van de Kiesraad bij het experiment internetstemmen van

23 januari 2006.
2. Brief van de projectleider Kiezen op Afstand aan de Kiesraad over Kiezen op

Afstand van 2 mei 2006.

3. Brief van de Kiesraad aan de minister voor BVK over de betrokkenheid van

de Kiesraad bij Kiezen op Afstand van 20 juni 2006 met bijlage.

4. e-mail aanR.Krimmer van 15 juni 2006.

5. e-mail aan B. Jacobs over contact over Kiezen op afstand van 27 juni 2006.

6. e-mail van R. Krimmer over possible flight schedule van 3 juli 2006.

7. e-mail van R. Krimmer over next Monday van 10 juli 2006.

8. e-mail van BZK over enquete kiezers uit het buitenland Wereldomroep van

23 februari 2007.

9. e-mail van BZK over Dutch Election Administration: programme Finish

delegation van 5 april 2007.

10. e-mail over aankondiging workshop 'Internetstemmen, hoe verder? van 17

april 2007.

11. e-mail van Surfnet bevestiging inschrijving RIES-internetstemmen 15 mei
2007 van 17 april 2007.

12. e-mail over advies waterschapsbesluit van 16 juli 2007 met bijlage.
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13. e-mail over wijziging experimentenwet Kiezen op Afstand van 5 december

2007.

14. Programma van de bijeenkomst Waterschapsbesluit en de uitvoering op

maandag 26 februari 2007.

15. Presentatie over RIES gehouden voor Finse delegatie op 24 april 2007.
16. Presentatie van de Finse delegatie over Finnish Election system, gehouden

op 24 april 2007.

17. Presentatie van de Finse delegatie over Technical Implementation and

Security, gehouden op 24 april 2007.

18. Presentatie Internetstemmen, ervaringen en een impressie van 18 juli 2007.

De openbaar te maken informatie treft u bijgevoegd aan.

Hopende u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd.

Hoogachtend,
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DE KIESRAAD,

'voor deze, .

I
/

H.R.~.M. Kummeling,

voorzitter

J. Schipper-Spanninga,

secretaris-directeur

Op grand van de Aigemene weI besluursrechl kan een belanghebbende legen dil besluil, binnen zes

weken na de dag waarop hel is bekendgemaakt, een ondertekend, gedaleerd en mel redenen

omkleed bezwaarschrifl indienen. Hel bezwaarschrifl beval voorts in ieder geval de naam en hel

adres van de indiener en een omschrijving van hel besluil waartegen hel bezwaar zich riehl, Hel

bezwaarschrifl wordl gerichl aan de Kiesraad, Poslbus 20011, 2500 EA Den Haag.


