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Geachte heer Gonggrijp,
In antwoord op uw brief van 23 mei jl., welke brief door de minister voor
Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties bij brief van 28 juni jl. aan de
Kiesraad ter behandeling is doorgezonden voor zover betrekking hebbend op
informatie neergelegd in documenten die bij de Kiesraad berust, alsmede in
antwoord op uw aan de Kiesraad gezonden aanvullende brief van 14 juli jl.,
berichten wij u als volgt.
In genoemde brieven wordt de Kiesraad met een beroep op de Wet openbaarheid
van bestuur (hierna te noemen: Wob) verzocht om in documenten neergelegde
informatie over stemcomputers respectievelijk stemmachines openbaar te maken.
Bij brief van 17 juli 2006, kenmerk 2006-246568, heeft de Kiesraad u bericht dat
uw verzoeken in goede orde waren ontvangen en dat u zo spoedig mogelijk nader
bericht zou ontvangen.
De Kiesraad besluit de door u gevraagde informatie neergelegd in documenten,
voor zover deze niet reeds door andere betrokken partijen aan u is verstrekt,
openbaar te maken, met uitzondering van de hierna genoemde informatie die niet
wordt verstrekt vanwege het bepaalde in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e,
van de Wob, en artikel 11, eerste lid, van de Wob. De openbaar te maken
informatie treft u bijgevoegd aan. Het besluit om bepaalde informatie neergelegd in
documenten niet te verstrekken, motiveert de Kiesraad als volgt.
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
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 deze
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persoonlijke levenssfeer, 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.
De Kiesraad besluit de interne nota's waarin persoonlijke beleidsopvattingen over
stemmachines zijn geformuleerd niet openbaar te maken vanwege het bepaalde in
artikel 11, eerste lid van de Wob. Deze interne nota's zijn opgesteld door
(medewerkersvan) het secretariaat varrde Kiesraad ten behoeve van intern
beraad over stemmachines binnen de Kiesraad, met als doel de Kiesraad in deze
zo goed als mogelijk intern te informeren over de voor haar relevante
ontwikkelingen met betrekking tot stemmachines. Deze interne nota's bevatten de
persoonlijke voorstellen, opvattingen en conclusies van de betrokken
secretariaatmedewerkers, alsmede de daartoe door hen aangevoerde
argumenten. Zodanige informatie neergelegd in documenten dient de Kiesraad,
gelet op het bepaalde in artikel 11, eerste lid, van de Wob, niet openbaar te
maken. 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 persoonlijke beleidsopvattingen uitgewisseld in het kader
van het intern beraad binnen de Kiesraad over de onderhavige bestuurlijke
aangelegenheid. Ook zodanige informatie dient de Kiesraad, gelet op het
bepaalde in artikel 11, eerste lid, van de Wob, niet te verstrekken.
Tot slot merkt de Kiesraad het volgende op. In uw brief verzoekt u onder meer om
processen-verbaal zoals bedoeld in artikel N 5 van het Kiesbesluit en artikel O 3
van de Kieswet. De Kiesraad beschikt niet over de door u gevraagde processen
verbaal, aangezien deze na afloop van de verkiezingen op grond van artikel O 5
van de Kieswet worden vernietigd. 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 met stemcomputers respectievelijkstemmachines zijn, voor
zover deze aan de Kiesraad zijn gemeld, in de bijlagen opgenomen.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geÃ¯nformeerd
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Een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, kan tegen deze beslissing binnen zes
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weken na de dag van de verzending van het besluit bezwaar maken. Het maken van bezwaar dient te
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geschieden door het indienen van een bezwaar bij de Kiesraad, Postbus 2001 1, 2500 EA Den Haag.
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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.

