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Betreft beroepschrift Nedap/ Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks

relaties
 

Griffierechten s. v.p. ten laste van rekening courant brengen o. v. v. "1018400" 
(debiteurnummer mr. Koeman: 881100543) 

Edelachtbaar college, 

Namens cliënte, de naamloze vennootschap N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap te Groen
lo (Gem. Oost Gelre), voor wie ik in dezen als raadsman en gemachtigde optreed, wend ik mij tot U 
inzake het navolgende. 

Cliënte heeft kennisgenomen van de beslissing op bezwaar d.d. 7 april 2008 van de staatssecretaris 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bijlage), waarbij het bezwaar tegen het niet verle
nen van goedkeuring zoals gevraagd voor de stemmachines van de typen ESB-3 en ESN-) onge
grond is verklaard. 

Aangezien cliënte zich niet kan verenigen met dit besluit brengt zij bij dezen, derhalve tijdig, dit be
roepschrift op nader aan te voeren gronden onder Uw aandacht. 

Cliënte verzoekt U om een termijn van ten minste vier weken om het beroepschrift nader te motive
ren. Op grond van deze nader aan te voeren gronden verzoekt cliënte U het bestreden besluit te 
vernietigen, kosten rechtens. 
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. .1. Koeman Bijlage 

De praktijk wordt gevoerd dOOf Slibbe N.V (ingeschreven In hel Handelsregisier van de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700). Oe algemene voorwaar
den van Stibbe N V zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheIdsbeperkIng. De algemene voorwaarden ZIJn gedeponeerd bij de rechtbank '9 Amslerdam 
en worden op verzoek kosteloos vers1rekt. Zij zjjn tevens Ie VInden op 'NWW sfrbbe,com. 
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