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onderwerp	 verzoek voorlopige voorziening van Stichting "Wij vertrouwen
 
stemcomputers niet", t.a.v. dhr. R.V. Gonggrijp te Amsterdam
 

Bij beantwoording de datum en 
ons kenmerk vermelden. Wilt u 
slechts één zaak in uw brief 
behandelen. 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij deel ik u mede dat het verzoek om een voorlopige voorziening zal worden behandeld ter zitting 
van de voorzieningenrechter op vrijdag 21 september 2007, om 12.00 uur te Amsterdam, 
Parnassusweg 220 -228, Het Gerechtsgebouw, Toren F. 

Ik nodig u uit om daarbij aanwezig te zijn. U bent niet verplicht om ter zitting te verschijnen, tenzij u 
naast deze uitnodiging een oproeping ontvangt. 

De voorzieningenrechter heeft in deze procedure opgeroepen: 
correspondent: Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet", t.a.v. dhr. R.v. Gonggrijp 
verweerder: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, voor deze, de plaatsvervangend 
secretaris-generaal 

U kunt getuigen en deskundigen ter zitting meebrengen of hen bij aangetekende brief of 
deurwaardersexploot oproepen om ter zitting te verschijnen. 

Aan de door u opgeroepen of meegebrachte getuigen en deskundigen bent u een vergoeding wegens 
reis- en verblijfkosten en tijdverzuim verschuldigd, die na de zitting op uw verzoek bij de 
informatiebalie wordt vastgesteld. 

U kunt tot één dag voor de zitting nadere stukken bij de voorzieningenrechter indienen. 

Indien u het woord wenst te voeren aan de hand van een pleitnota, dan dient u deze in drievoud over te 
leggen. 
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Ingevolge artikel 8:86 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan de voorzieningenrechter
 
onmiddellijk uitspraak doen in de hoofdzaak indien hij van oordeel is dat na zitting nader onderzoek
 
redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak.
 

De voorzieningenrechter kan ingevolge artikel 8:75 van de Awb een partij veroordelen in de kosten die
 
een andere partij redelijkerwijs heeft moeten maken in verband met de behandeling van het
 
beroep/verzoek.
 
Indien u de voorzieningenrechter wilt verzoeken om een andere partij te veroordelen in de door u
 
gemaakte kosten, kunt u dit doen door middel van een formulier, dat u kunt verkrijgen via internet
 
(www.rechtspraak.nl. site rechtbank Alkmaar).
 
Voorts is het mogelijk om dit formulier bij de rechtbank op te vragen.
 
U dient dit formulier uiterlijk ter zitting over te leggen.
 

Hoogachtend,
 

De griffier
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