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Geachte

Bij brief van 22 februari 2021, ontvangen op 23 februari 2021, heeft u bij mijn
ministerie een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna; Wob). Uw verzoek heeft betrekking op het
drukken en gereed maken van de stembiljetten voor de Tweede Kamerverkiezing
2021.

Bij brief van 23 februari 2021 heb ik de ontvangst van uw verzoek aan u
bevestigd.

Bij brief van 22 maart 2021 is de termijn om op uw verzoek te beslissen met vier
weken veriengd.

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen

verwijs ik u naar biilaoe 1.

Concreet verzoekt u om

De schriftelijke berichtgeving van de Kiesraad aan het ministerie op of na
5 februari 2021 op basis waarvan de opdracht tot voorbereiding van de
stembiljetten heeft plaatsgevonden.

De schriftelijke opdracht van het ministerie aan de drukkers zoals

Joh. Enschede, Procure en mogelijk andere drukkers of digitale stembiljet
voorbereiders voor het opmaken en drukken van de kandidatenlijsten voor de
Tweede Kamerverkiezing 2021.

Met betrekking tot uw verzoek om informatie informeer ik u graag als volgt.

De organisatie van de verkiezingen is de taak en verantwoordelijkheid van de
gemeenten. De gemeenten zijn daarmee ook verantwoordelijk voor de productie

en distributie van de overzichten van de kandidatenlijsten en de stembiljetten. De

gemeentelijke leverancier verzorgt voor de gemeenten op basis van het door de

Kiesraad beschikbaar gestelde bestand de opmaak en het drukken van de

Paglna 1 van 4



stembiljetten en de overzichten van de kandidatenlijsten.
Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties berusten
hierover geen documenten.

Hierop bestaat een uitzondering. De organisatie van de verkiezingen is, zoals
gezegd, de taak en verantwoordeiijkheid van de gemeenten. Dit geidt ook voor de
openbare llchamen (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Omdat de mogelijkheden
voor drukken op deze eilanden niet of nauweiijks aanwezig zijn, faciliteert mijn
ministerie de openbare lichamen hierin. Dit houdt in dat mijn ministerie een
drukker in Europees Nederiand opdracht geeft voor de productie van de
stembiljetten en de overzichten van de kandidatenlijsten. De openbare lichamen
verzorgen zelf de distribute. Het opmaken en drukken gebeurt aan de hand van
het wettelijk voorgeschreven model (artikel J 20, tweede lid, van de Kieswet). Dit
model is gepubliceerd in Staatscourant 2021, nr. 4502, en daarmee openbaar.
Het document van de Kiesraad op basis waarvan opmaak en drukken van de
stembiljetten en de overzichten van de kandidatenlijsten plaatsvindt, is eveneens
openbaar. U vindt dit document op de website van de Kiesraad. Ik geef u hierbij
de directe link: Proces-verbaal over celdioheid en nummerino kandidatenlijsten
Tweede Kamerverkiezino 2021 I Proces-verbaal I Kiesraad.nl.

Bij mijn ministerie berusten drie documenten, te weten een offerte-aanvraag met
twee bijiagen, een offerte, en een opdrachtbrief (met bijiagen) voor het opmaken
en drukken van de stembiljetten en de overzichten van de kandidatenlijsten (en
andere stembescheiden) voor de openbare lichamen.

Ik heb besloten om aan uw Wob-verzoek tegemoet te komen voor zover het
betreft de offerte-aanvraag met de bijiagen en de opdrachtbrief met de bijiagen
door deze bij mij berustende documenten openbaar te maken. De drie bestanden
met de teksten voor de achterzijde van de overzichten van de kandidatenlijsten,
waarvan in bijiage 1 "Overzicht: Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021 BES per
document" bij de opdrachtbrief sprake is, maak ik eveneens openbaar.
U treft de documenten bijgaand aan fbiilaoen 2 en 3).

U zult zien dat op enkele plaatsen in deze documenten gegevens onieesbaar
(zwart) zijn gemaakt. Deze gegevens maak ik niet openbaar.
In de kantlijn van de bijgevoegde documenten heb ik cijfers geplaatst die
aangeven welk gegeven op grond van weike bepaling(en) van de Wob niet
openbaar wordt gemaakt. De toelichting op deze cijfers vindt u hieronder. Op
deze wijze is de motivering van het niet openbaar maken van de informatie per
document en zelfs per passage/onderdeel gegeven.
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1. Dit betreft (voor)namen, handtekeningen en directe contactgegevens zoals
doorkiesnummer, 06-nummer en e-mailadressen van individuele ambtenaren
en/of andere individuele personen. Deze gegevens maak ik niet openbaar in
verband met het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
van de betrokken individuele personen. Dit belang, dat wordt vermeld in
artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob acht ik hier
zwaarwegender dan het algemene belang van openbaarmaking van deze tot
individuele personen te herleiden gegevens.
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2. Ook betreft dit concrete bedragen, afkomstig uit een offerte/aanbieding van
een derde-partij. Deze gegevens maak ik niet openbaar omdat dit (financiele)
bedrijfsgegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen
vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld, zodat artikel 10, eerste lid,
aanhef en onder c, van de Wob zich tegen openbaarmaking verzet. Ook zai
openbaarmaking van deze gegevens de economische of financiele belangen
van het ministerie dan we! de Staat kunnen schaden, weike belangen ik
zwaarwegender acht dan het belang van openbaarmaking van deze gegevens
(artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wob). Verder zaI
openbaarmaking van deze gegevens kunnen leiden tot een onevenredige
benadeling of bevoordeling van het ministerie, de Staat dan wel de bij de
opdracht betrokken bedrijven, zoals omschreven in artikel 10, tweede lid,
aanhef en onder g, van de Wob. Ook op grond hiervan blijft openbaarmaking
van deze gegevens daarom achterwege aangezien het belang van
openbaarmaking van deze gegevens mijns inziens niet opweegt tegen het
belang van het voorkomen van deze onevenredige benadeling of
bevoordeling.

3. Tevens zijn weggelakt de gegevens van een bedrijf. De reden hiervoor is dat
met het openbaren van de bedrijfsgegevens in deze stukken, informatie zou
worden verstrekt over de door dit bedrijf vertrouwelijk aan de overheid
meegedeelde bedrijfsgegevens, waartegen artikel 10, eerste lid, aanhef en
onder c, van de Wob zich verzet. Voorts zaI openbaarmaking van deze
gegevens, gelezen in combinatie met de overige tekst van de desbetreffende
documenten, kunnen leiden tot een onevenredige benadeling
(concurrentiepositie) van het bij de opdracht betrokken bedrijf, zoals
omschreven in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. Ook op
grond hiervan blijft openbaarmaking van deze gegevens daarom achterwege
aangezien het belang van openbaarmaking van deze gegevens mijns inziens
niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van deze onevenredige
benadeling.
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De bij mijn ministerie berustende offerte van een derde-partij in dit dossier maak
ik niet openbaar omdat dit (financiele) bedrijfsgegevens betreft die door
natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn
meegedeeld (artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob).
Openbaarmaking van deze gegevens zaI voorts de economische of financiele

belangen van het ministerie kunnen schaden, welk belangen ik zwaarwegender
acht dan het belang van openbaarmaking van deze gegevens (artikel 10, tweede
lid, aanhef en onder b, van de Wob). Ook zal openbaarmaking van deze gegevens
leiden tot een onevenredige benadeling (concurrentiepositie) van de bij de
opdracht betrokken partijen, zoals omschreven in artikel 10, tweede lid, aanhef
en onder g, van de Wob. Ook op grond hiervan blijft openbaarmaking van deze
gegevens daarom achterwege aangezien het belang van openbaarmaking van
deze gegevens naar mijn oordeel niet opweegt tegen het belang van het
voorkomen van deze onevenredige benadeling.
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Directoraat-generaal
Bestuur, Ruimte en Wonen

Programma directie Covid
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Datum

Dit Wob-besluit en de stukken die hiermee voor een ieder openbaar worden
gemaakt, worden zo spoedig mogelijk na toezending gepubliceerd op de website Kenmerk
www.rijksoverheid.ni. 2021-00001673672021-

0000167367

Ik vertrouw erop u hiermee voidoende te hebben gei'nformeerd.

Hoogachtend,

De ministef-yan Binnjifniandse Zaken en Koninkrijksreiaties,
namg,ns dezej

Di^s. l^.R.^cIiufrrrt?^
Secretaris-generaal

BIjiagen:

Relevante artikelen Wob

Offerte-aanvraag met bijiagen

Opdrachtbrlef met bijiagen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per
brief bezwaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties,
DCB/CZW, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Met bezwaarschrift meet zijn ondertekend,
voorzien zijn van een datum aismede van de naam en het adres van de indiener en dient

vergezeid te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift
van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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Bijiage 1 - relevante artikelen uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal

dat gegevens bevat;

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van
een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;

c. Intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een

bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen In het kader van de
gezameniljke verantwoordelljkheld voor een bestuurlijke aangelegenheid;

d. niet-ambtelljke advlescommlssle: een van overheldswege Ingestelde Instantle, met als

taak het advlseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid
zljn, die het bestuursorgaan waaronder zlj ressorteren advlseren over de onderwerpen

die aan de Instantle zljn voorgelegd. Ambtenaren, die secretarls of advlserend lid zljn
van een advleslnstantle, worden voor de toepassing van deze bepaiing niet als leden

daarvan beschouwd;

e. ambtelljke of gemengd samengestelde advlescommlssle: een Instantle, met als taak

het advlseren van een of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelljk Is
samengesteld ult ambtenaren, tot wier functle behoort het advlseren van het

bestuursorgaan waaronder zlj ressorteren over de onderwerpen die aan de Instantle

zljn voorgelegd;

f. persoonlljke beleldsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusle van

een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen

aangevoerde argumenten;

g. mllleu-lnformatle: hetgeen daaronder wordt verstaan In artikel 19.1a van de Wet

mllleubeheer;

h. hergebrulk: het gebrulk van Informatle die openbaar Is op grond van deze of een

andere wet en die Is neergelegd In documenten berustend bIj een overheldsorgaan,

voor andere doelelnden dan het oorspronkelljke doel binnen de publleke taak

waarvoor de Informatle Is geproduceerd;

I. overheldsorgaan:

1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publlekrecht Is Ingesteld, of

2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

Artikel 3

1. Een leder kan een verzoek om Informatle neergelegd In documenten over een bestuurlijke

aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelljkheld van een

bestuursorgaan werkzame Instelling, dienst of bedrljf.

2. De verzoeker vermeldt bIj zljn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop

betrekking hebbend document, waarover hij Informatle wenst te ontvangen.

3. De verzoeker behoeft bIj zljn verzoek geen belang te stellen.

4. Indlen een verzoek te algemeen geformuleerd Is, verzoekt het bestuursorgaan de verzoeker

zo spoedig mogelljk om zljn verzoek te preclseren en Is het hem daarblj behulpzaam.

5. Een verzoek om Informatle wordt Ingewilligd met Inachtneming van het bepaalde in de
artikelen 10 en 11.

Artikel 6

1. Het bestuursorgaan besllst op het verzoek om Informatle zo spoedig mogelljk, doch ulterlljk
binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek Is ontvangen.

2. Het bestuursorgaan kan de besllssing voor ten hoogste vIer weken verdagen. Van de
verdaging wordt voor de afloop van de eerste termljn schriftelijk gemotlveerd mededeling
gedaan aan de verzoeker.

3. Onvermlnderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termljn voor het
geven van een beschlkking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het
bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing Is gegeven aan artikel 4:8 van de
Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de belanghebbende of belanghebbenden
een zlenswijze naar voren Is gebracht of de daarvoor gestelde termljn ongebrulkt Is verstreken.



4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan zo
spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen weike
de beschikking alsnog moet worden gegeven.
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de informatie
verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een
beianghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de informatie niet eerder wordt
verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-informatie:

a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee weken indien
het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te verstrekken terwiji naar
verwachting een beianghebbende daar bezwaar tegen heeft;

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, indien de
omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een verlenging
rechtvaardigt;

zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.

Artikel 10

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet

bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de

persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover

het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met Internationale organisaties;

b. de economische of financiele belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke

lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;

f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van

de informatie;

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van

derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon

heeft ingestemd met openbaarmaking.

4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het zevende

lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie betreft die

betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef
en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang

van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang.

5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu-

informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.

6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu-
informatie.

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege

voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van

het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze
informatie betrekking heeft op emissies in het milieu.


