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Bezwaarschrift inzake goedkeuring

stemmachines Nedap

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw bezwaarschrift van 31 december 2007

tegen mijn beslissing van 22 november 2007, kenmer1< 2007-0000420908 waarbij

uw aanvraag tot goedkeuring van de stemmachines van de typen ESB-3 en ESN·

1 is afgewezen.

U hebt mIj verzocht u een termijn van 4 weken te stellen om het bezwaar nader te

motiveren. Hierbij stel ik u in de gelegenheid de gronden aan te vullen vóór 4

februari 2008. Als ik op die datum niet de benodigde aanvulling heb ontvangen,

zal het bezwaarschrift niet~onlvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat ik dan

niet zal ingaan op de inhoud van uw bezwaarschrift. Daarnaast wijs ik u op artikel

7:10. tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, waarin is bepaald dat de

termijn waarbinnen ik mijn beslissing moet nemen, wordt opgeschort tot de dag

waarop u de gronden hebt aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt

is verstreken.

Op basis van de Algemene wet bestuursrecht heeft u het recht uw bezwaren

mondeling toe te lichten. In verband met het instellen van een hoorcommissie

verzoek ik u bovenveOTlelde contactpersoon vóór 4 februari 2008 mee te delen of

u gebruik wilt maken van het recht om te worden gehoord conform artikel 7:2 van

de Algemene wet bestuursrecht.
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Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht

u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de bovengenoemde
contactpersoon.
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