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Geachte heren Gonggrijp en Wels,

Bij brief van 26 oktober 2006 is de ontvangst bevestigd van uw brief van 24
oktober 2006, ontvangen 26 oktober 2006, houdende een verzoek om kopieÃ«
van de in die brief omschreven documenten inzake stemcomputers.
Wegens de omvang van uw verzoek vergt de behandeling meer tijd dan de
wettelijke termijn. Er wordt langs twee sporen gewerkt.
Het ene spoor betreft de informatie vanaf 11 juli 2006. De stukken die de
verschillende ambtenaren van mijn ministerie onderling en extern hebben
gewisseld, worden thans verzameld en gesorteerd. Met dit tijdrovende proces is
vermoedelijk nog enige weken gemoeid.
Het tweede spoor betreft onderdeel 16 van uw verzoek, betreffende de
beveiliging vanaf de invoering van stemmachines. Op dit punt is
archiefonderzoek afgerond.
Voor beide sporen geldt dat op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet
bestuursrecht bij derden moet worden geâ€¢nformeeof zij bedenkingen hebben
tegen eventuele openbaarmaking. Voor het tweede spoor is hiermee reeds een
aanvang gemaakt.
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Zodra de reacties van de derden zijn ontvangen en beoordeeld, zal op het
tweede spoor worden beslist, zo nodig vooruitlopend op het besluit op de rest van
uw verzoek. Ik kan u helaas niet beloven dat deze besluitvorming voor de kerst
zal zijn afgerond.
U ontvangt zo spoedig mogelijk nader bericht.
DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN
KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
DIRECTEUR CONSTITUTIONELE ZAKEN EN WETGEVING

H.P. Heida

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
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