
Stibbe
 

NJl1getekclrul. mat barlc:ht van ol1tva...gM	 praf. mI', N.S.J Kooman 
atlvOCtlll!De Voorzîcningenrechtcr in de ". 

Arrondissementsrechtbank te ZutPhen Advocatan en nCltllr1lil$Eln 
Seetol;' Bestuursrecht Strawinskyllllll'l 2001 

POl)lbus 75640Postbus 9008 
1070 AP Amsterdam 

7200 Ol ZUTPHEN Nedel'1anct 
T ..31 20 545 01 86 
f +31 20546 0734 
nlell'o,koamlll1@$libhê.com 
www.slibbê.com 

Cnur"r, 
NI\IVb·1018400(2921589}
 
OA\l.m\
 

2 november 2007
 

Betreft; verzoek voorlopige voorziening Nedap !ltemmachines
 
gnffierec.bt s.v.p. teü Jaste Immgen van rekenÎng-eourallt (nr. 88 11 0(543)
 

Bdelachtbare HeerNrouwe, 

Namens cliënte, N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap te Groenlo (Gem. Oost Ge[I(~), voor 
wie ik in dC:le als raadsman en gemachtigde optreed, wend ik mij tot U inzake het navolgende. 

(1)	 Cliënte heeft heden bij de Staatsseofetaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
een Awb-bezwaarschrîfi: ingediend tegen het besluît van de Staatssecretaris van 17 oktober 
2007, gepubliceerd in de Staatscourant van 19 oktober 2007, betrekking hebbend op de Re
geling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997 en de întrekking van eerder ver
leende goedkeuringen zoals neergelegd in art. 2 van voonneJd besluit van de Staatssecreta
ris. 

(2)	 De intrekking van de goedkeurÎngen als bedoeld in art. 2 betreft diverse types stemmachi
nes zoals die door Nedap Ol'uler meer aan Nederlandse gemeenten worden geleverd. De in
trekking van de eerdor verleende goedkeuringen betekent dat het Nedap feitelijk onmoge
lijk wordt gemaakt om de door haar gefabriceerde stemmachines nog in Nederland op de 
markt te brengen. Nedap wordt daardoor z;waar en onevenredig geschaad en heeft er een 
groot en spoedeisend belang bij om op zo kort mogelijke termijn de vervallenverklaring van 
de verleende goedkeuringen ongedaan te maken. Voor wat betreft de gronden van bezwaar 
verwijst Nedap naar de inhoud van bijgevoegd bezwaarschrift. Daaruit blijkt dat art 2 van 
het besluit van de Staatssecretaris van 17 oktober 2007 onrechtmatig is en in beZ\vaar enlof 
beroep niet 1n stand zal kunnen blijven. 

Gelet op het vorenstaande verzoekt Neclap U art. 2 van het besluit van de Staatssecretaris van Bin
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 oktober 2007, nr. 2007-0000398206, CZW WSG, te 
schorsen dan wel een zodanige voorlopige voorziening te treffen als U in goode justitie zult verme· 
nen te behoren, 

O!il ~UJI(t;.tJ'I. wordt Q0YOO'O doa SUbtJe N,\i. Ongèsel"lfffVl!In in n9t HslirtdaltlF6gfalo!!lf van q", ~mer van K~hlilt1dol 6r'1f/esr nwmmlJ'l" )410070iJ)_ 015 I!iIQGmeoo VDlJrwllihr· 
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Ten slotte verzoek ik U bij het bepalen van een bl;':l1andelingsdatum van dit verzoek rekening te wil·
 
len houden met de navolgende verhinderingen dezerzijds:
 

13 november: 's middags
 

14 november tlrn 22 november
 

23 november: 's middags
 

27 november; 's middags
 

28 november: gehele dag 

29 november. 's middags 

30 november: gehele dag 

3 december: 's ochtends 

4 december: 's middags 

6 december: 's middags 

11 december: 's ochtends. 

H~gaï'end, 
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