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De Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet" heeft op 30 maart jl. bezwaar
aangetekend tegen het besluit van de minister van 2 maart jl, kenmerk 2007,
000076351 CZW/CB, waarbij de stemmachines van Nedap worden goedgekeurd
voor gebruik bij verkiezingen.
Op dinsdag 15 mei om 10 uur zal hierover een hoorzitting plaatsvinden. Als
belanghebbende wordt u uitgenodigd om bij deze zitting aanwezig te zijn.
Belanghebbenden worden op grond van artikel 7:6 Awb in elkaars aanwezigheid
gehoord. De locatie is Herengracht 17. Voor een gedetailleerde routebeschrijving
verwijs ik naar het internetadres dat in de kantlijn van deze brief is opgenomen.
De hoorcommissie bestaat uit:
dhr. G.A.C.M. Ballegooij, hoofd Juridische Zaken, Ministerie van
Financiên (extern voorzitter);
mevr. M.C.J.M. Hermus. plv. hoofd, Afdeling Kabinetszaken, Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (lid)
mevr. D. van Driel, sr. jurist, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
(secretaris).
De op de zaak betrekking hebbende stukken treft u bijgaand aan. Tot tien dagen
voor het horen kunt u nadere stukken indienen.
Overigens wijs ik u erop dat slechts bij uitzondering uitstel van de hoorzitting kan
worden verleend. Indien het zich laat aanzien dat u niet op de hoorzitting
aanwezig kunt zijn, verzoek ik u mij zo snel mogelijk daarover te berichten.
Ik verzoek u eventuele pleitaantekeningen bij aanvang van de zitting aan de
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secretaris ter hand te stellen.
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DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSRELATIES,
Voor deze,

De Directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving,

H.P. Heida
H.P. Heida
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