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Besluit op uw Wob-verzoek inzake de diskettes
Integraal Stem Systeem

Geachte heer Gonggrijp,
In antwoord op uw brief betreffende een Wob-verzoek van 20 augustus 2007,
door ons ontvangen op 21 augustus 2007, en in vervolg op onze brief van 28
augustus 2007, berichten wij u als volgt.
In de genoemde brief wordt de Kiesraad met een beroep op de Wet openbaarheid
van bestuur (hierna te noemen: Wob) verzocht om een kopie van de drie diskettes
van het Integraal Stem Systeem (I SS).
Op deze diskettes staan de broncode en een productieversie van ISS. Deze
diskettes bevatten daarmee bedrijfs- en fabricagegevens die vertrouwelijk aan de
overheid zijn meegedeeld. Deze vertrouwelijkheid is vastgelegd in de overeenkomst
tot bewaargeving van de programmatuur d.d. 19 oktober 1990. Weliswaar is de
looptijd van deze overeenkomst verstreken, maar dit neemt uiteraard niet weg dat de
afspraken over de vertrouwelijkheid van de stukken blijven gelden. Wij hebben
daarom op grond van artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob besloten om deze
diskettes niet openbaar te maken.
Een afschrift van dit besluit is gezonden aan Bureau voor Verkiezingsuitslagen
Groenendaal.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

(

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes
weken na de dag waarop het is bekendgemaakt, een ondertekend. gedateerd en met redenen
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omkleed bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift bevat voorts in ieder geval de naam en het
adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het
bezwaarschrift wordt gericht aan de Kiesraad, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.
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