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Ontvangstbevestiging

Geachte heer Gonggrijp,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief (d.d. 19 november 2007) waarin u mij
verzoekt om als belanghebbende tot de bezwaarprocedure, ingezet op 2 november
2007 door de NV Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, tegen de beslissing van
17 oktober 2007 (2007-0000398206) te worden toegelaten.

Naar aanleiding van uw verzoek, bericht ik u als volgt.

In verband met de behandeling van het bezwaarschrift zal op grond van de
Algemene wet bestuursrecht een hoorzitting gehouden worden. U krijgt dan de
gelegenheid uw standpunt mondeling toe te lichten. Indien u dat wenst, kunt u zich
tijdens deze hoorzitting laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. De
gemachtigde moet op verzoek zijn bevoegdheid aantonen door middel van een
schriftelijke machtiging. Op grond van art. 7:6 Awb worden belanghebbenden in
elkaars aanwezigheid gehoord.

De hoorzitting is vastgesteld op 20 december 2007 om 10.00 uur en zal plaatsvinden
op Herengracht 17, 2511 EG Den Haag.

De hoorcommissie bestaat uit:
de heer mr. G.J. Bronkhorst, Basisadministratie Persoonsgegevens en
Reisdocumenten, Hoofd Beleid, Research en Juridische Zaken (voorzitter);
de heer mr. A.E. Schilder, CZW, Hoofd Constitutioneel Beleid;
mevrouw drs. O. E. G. H. Laurent, Basisadministratie Persoonsgegevens en
Reisdocumenten, Beleidsmedewerker (secretaris).

Ik verzoek u deze brief en een identiteitsbewijs (een geldig
paspoortlrijbewijs/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.
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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.

De op de zaak betrekking hebbende stukken zijn u reeds in uw bezit in het kader
van de voorlopige voorziening bij de rechtbank Zutphen. U kunt tot drie dagen voor
het horen nadere stukken indienen. Ik verzoek u eventuele pleitaantekeningen bij
aanvang van de zitting aan de secretaris ter hand te stellen.

De procedure wordt opgeschort tot de dag van de hoorzitting.

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u
nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de bovengenoemde
contactpersoon.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSRELATIES,
Voor deze,
DE DIRECTEUR AGENTSCHAP BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS
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