
Amsterdam, 4 april 2007,

Zeer geachte staatssecretaris Bijleveld,

Als ex-lid van de commissie Korthals Altes bent u op de hoogte van de belangrijke rol die 
onthullingen van onze stichting op dit moment spelen in het verkiezingsproces. Namens 
de stichting wend ik mij nu tot u.

Nederland heeft zich medio 1990 in OVSE-verband verplicht tot het toelaten van 
waarnemers bij verkiezingen. Zo was er tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen 
bijvoorbeeld een waarnemingsmissie van de OVSE/ODIHR in Nederland. Paragraaf 8 van 
het “1990 Copenhagen Document” zegt over waarnemers:

“The participating States consider that the presence of observers, both foreign and 
domestic, can enhance the electoral process for States in which elections are taking 
place. They therefore invite observers from any other CSCE participating States and 
any appropriate private institutions and organizations who may wish to do so to 
observe the course of their national election proceedings, to the extent permitted by 
law. They will also endeavour to facilitate similar access for election proceedings held 
below the national level. Such observers will undertake not to interfere in the 
electoral proceedings.” 

Mede in het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden zijn wij thans zo vrij 
onze stichting als “appropriate private institution and organization” in de zin van deze 
verplichting te zien. Voordat wij beginnen met het plannen van waarneming bij komende 
verkiezingen zouden wij graag van u bevestigd zien dat onze stichting als “local observer” 
erkend wordt en dat de door ons bestuur aangewezen waarnemers de voor 
verkiezingswaarneming gebruikelijke toegang tot plaatsen, personen en informatie zullen 
krijgen.

Met vriendelijke groet,
Hoogachtend,

Namens de stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet",
R.V. (Rop) Gonggrijp, voorzitter
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Van:Stichting “Wij vertrouwen stemcomputers niet”
 Linnaeusparkweg 98  tel: +31 20 463 6394
 1098 EJ  Amsterdam  fax: +31 20 663 8511
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