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Zoals reeds telefonisch met u besproken is de geplande hoorzitting van 15 mei
over het bezwaar van de stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet" tegen de
goedkeuring voor gebruik bij verkiezingen van de stemmachines van Nedap,
uitgesteld . In overleg met u is als nieuwe datum vastgesteld maandag 18 juni om
11.30 uur op Herengracht 17 te Den Haag. Voor een gedetailleerde
routebeschrijving verwijs ik naar het internetadres dat in de kantlijn van deze brief
is opgenomen.
U wordt uitgenodigd om bij deze zitting aanwezig te zijn . U krijgt dan de
gelegenheid uw visie nader toe te lichten. 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 wijs u er op dat belanghebbenden op grond van artikel 7:6 Awb in
elkaars aanwezigheid gehoord .
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 zijn reeds eerder aan u toegestuurd.
Tot tien dagen voor het horen kunt u nadere stukken indienen. Ik verzoek u
eventuele pleitaantekeningen bij aanvang van de zitting aan de secretaris ter
hand te stellen.

U wordt uitgenodigd om bij deze zitting aanwezig te zijn . U krijgt dan de
gelegenheid uw visie nader toe te lichten. Indien het zich laat aanzien dat u niet

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Intemetadres
www .minbzk .nl

Datum
25 mei 2007
Ons kenmerk
2007-0000184659

Ik verzoek u deze brief en een identiteitsbewijs (een geldig
paspoort/rijbewijs/gemeentekaart) mee te nemen . Mocht u zich te laat
aanmelden, dan zal de behandeling van het bezwaarschrift op het vastgestelde
tijdstip kunnen beginnen buiten uw aanwezigheid.
Tenslotte wijs ik u er op dat als gevolg van het uitstel van de hoorzitting de
termijn waarop ik mijn beslissing moet nemen wordt opgeschort tot de datum van
de hoorzitting.
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Voor deze,
De Directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving,
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