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Geachte mevrouw Maarleveld, 

Morgen is de mondelinge behandeling van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek 

"Nedap" geappointeerd om 11.15 uur. Nedap vordert in deze procedure dat artikel 2 

van het besluit van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

van 17 oktober 2007, gepubliceerd in de Staatscourant van 19 oktober 2007, dat 

strekt tot de vervallenverklaring van eerder verleende goedkeuringen voor het gebruik 

van stemmachines, wordt geschorst. 

Met het oog op deze voorlopige voorziening stuur Ik u hierbij een afschrift van de 

wijziging van het Kiesbesluit die vandaag in het Staatsblad is gepubliceerd (Stb. 2007, 

485. De wijziging van het Klesbesluit houdt in dat alle bepalingen met betrekking tot 

stemmen anders dan met stembiljetten uit het Kiesbeslult worden gehaald. Dit zodat 

het Kiesbesluit alleen nog stemmen met stembiljetten mogelijk maakt. 

Ik zal morgen het standpunt van de staatssecretaris nader toelichten. 

Alle werkzaamhedl!l1 worden verrlcht op grond van een overeenkomst van opdracht met de naamloze vennootschap Pels lI.ijc:ken" Droogleever 
Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en Ingeschreven In liet Handelsregist.... onder nr. 272837l6. Op de overeenkomst lijn de algemene voorwaarden 
van toepassing, die Zijn gedeponeerd ter grime rechtbank Oen Haag onder nr. 110/2005. Oaarln Is een aansprakelljkheld5beperking opgenomen. Oe 
algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden of Zijn te raadplegen op www.pelsrljcken.nl. Kwaliteitsrekening notill1aat 21.30.13.495. 
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Een afschrift van deze brief zond ik vandaag per gelijke post naar de advocaat van 

Nedap, mr. N.S.J. Koeman en de vertegenwoordiger van de Stichting "wij vertrouwen 

stemcomputers niet", de heer R.V. Gonggrijp. 
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