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Geachte mevrouw Maarleveld, 

In vervolg op mijn brief van 11 december 2007 en de brief van de advocaat van Nedap 

van 17 januari 2008 kan ik u berichten dat de staatssecretaris bij besluit van 7 april 

2008, met kenmerk BPR 2008/51690 de bezwaren van Nedap tegen artikel 2 van het 

besluit van 17 oktober 2007, waarbij de Regeling voorwaarden en goedkeuring 

stemmachines 1997 is ingetrokken en waarin in artikel 2 de goedkeuringen, verleend 

op grond van de Regeling, zijn vervallen, ongegrond heeft verklaard en het bestreden 

besluit gehandhaafd. Afschrift van het bestreden besluit alsmede van de overige op de 

zaak betrekking hebbende stukken voeg ik bij. Het betreft: 

Al. wijziging Kiesbesluit gepubliceerd in Staatsblad 2007, nr. 458 van 6 

december 2007; 

A2. brief van de staatssecretaris aan de Tweede kamer van 18 december 2007 

over de wijziging van het Kiesbesluit; 

A3.	 brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 17 januari 2008 over 

de actuele stand van zaken met betrekking tot de inrichting van het 

verkiezingsproces; 

Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met de naamloze vennootschap Pels Rijeken & Droogleever 
Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden 
van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 110/2005. Daarin is een aansprakelIjkheidsbeperking opgenomen. De 
algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden of zijn te raadplegen op www.pelsrljcken.nl. KwalIteitsrekening notariaat 21.30.13.495. 
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A4. het verslag van het algemeen overleg van 29 januari 200S over de inrichting 

van het verkiezingsproces; 

A5. brief van de advocaat van Nedap aan de bezwaarschriftencommissie van het 

ministerie van 20 februari 200S; 

A6. brief van de staatssecretaris aan de advocaat van Nedap van 4 maart 200S 

over de openbaarheid van het schaderapport; 

A7. email van de advocaat van Nedap van 12 maart 200S met een niet

vertrouwelijke versie van het schaderapport; 

AS.	 brief van de staatssecretaris aan de stichting Stichting Wij vertrouwen 

stemcomputers niet van lS maart 200S met niet-vertrouwelijke versie van 

het schaderapport; 

A9.	 beslissing op bezwaar van 7 april 200S. 

Blo	 bedrijfsvertrouwelijke versie van het schaderapport van Nedap. 

Bij de op de zaak betrekking hebbende stukken heb ik een onderscheid gemaakt 

tussen A- en B-stukken. Ten aanzien van het B stuk verzoek ik uw voorzieningen

rechter toepassing te geven aan artikel S:29 lid 3 Awb en te bepalen dat uitsluitend u 

van dit stuk kennis zal mogen nemen. Bijlage B1 bevat het schaderapport van Nedap. 

In dit rapport zijn enkele passages als vertrouwelijk aangemerkt door ze zwart weer te 

geven. Deze passages bevatten bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Een openbare versie 

van het schaderapport is als bijlage A7 bij de openbare stukken toegevoegd. 

Tot zover de toelichting op het beroep op artikel S:29 Awb. 

Ten aanzien van de A-stukken merk ik nog het volgende op. Bij de indiening daarvan 

ben ik er vanuit gegaan dat uitsluitend Nedap en Stichting Wij vertrouwen 

stemcomputers niet aan het geschil mogen deelnemen. Mocht de voorzieningenrechter 

in de toekomst besluiten dat ook andere partijen aan het geschil mogen deelnemen, 

dan verzoek ik u mij in staat te stellen om te bezien of, en zo ja in hoeverre, ten 

aanzien van bepaalde A-stukken een aanvullend verzoek als bedoeld in artikel S:29 

moet worden gedaan. 

Een kopie van deze brief en de A-stukken zend ik vandaag per gelijke post naar de 

advocaat van Nedap, mr. N.SJ. Koeman en naar de gemachtigde van de Stichting Wij 

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

Pels Rijeken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen 
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