
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Openbaar Ministerie 
Parket Generaal 
Postbus 20305 
2500 EH Den Haag 

Onderwerp 

Wob-verzoek stemmachines 

Geachte heer, mevrouw, 

Bij brief van 23 mei jl. ontving ik een verzoek als bedoeld in artikel 3, eerste lid, 
van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna te noemen: Wob) waarin wordt 
verzocht - samengevat - om informatie neergelegd in documenten over 
stemmachines. U treft dit verzoek bijgevoegd aan. Naar aanleiding hiervan 
bericht ik u als volgt. 

Bepaalde informatie neergelegd in documenten waarom wordt verzocht is niet 
aanwezig op mijn ministerie. Het betreft hier dan -voor zover hier van belang - 
de informatie neergelegd in documenten als genoemd onder nummer 4 in het 
verzoek. Ik ga ervan uit dat - voor zover deze informatie bestaat - deze 
voorhanden is bij uw organisatie. Om die reden zend ik het verzoek voor wat 
betreft voornoemde gevraagde informatie, gelet op het bepaalde in artikel 4 van 
de Wob, dan ook hierbij aan u door ter verdere behandeling. Een afschrift van 
deze brief zond ik heden aan verzoeker. 
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Onderwerp 

Wob-verzoek stemmachines 

Geachte mevrouw, 

Bij brief van 23 mei j.1. ontving ik een verzoek als bedoeld in artikel 3, eerste lid, 
van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna te noemen: Wob) waarin wordt 
verzocht - samengevat - om informatie neergelegd in documenten over 
stemmachines. U treft dit verzoek bijgevoegd aan. Naar aanleiding hiervan 
bericht ik u als volgt. 

Bepaalde informatie neergelegd in documenten waarom wordt verzocht is niet 
aanwezig op mijn ministerie. Het betreft hier dan -voor zover hier van belang - 
de informatie neergelegd in documenten als genoemd onder de nummers 6, 8, 9 
en 11 in het verzoek. Ik ga ervan uit dat - voor zover deze informatie bestaat - 
deze voorhanden is bij uw organisatie. Om die reden zend ik het verzoek voor 
wat betreft voornoemde gevraagde informatie, gelet op het bepaalde in artikel 4 
van de Wob, dan ook hierbij aan u door ter verdere behandeling. Een afschrift 
van deze brief zond ik heden aan verzoeker. 

DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN 
KONINKRIJKSRELATIES, 
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