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Betreft: bezwaar op nader aan te voeren gronden inzake goedkeui-ing stemmachines
Ncdap 2007

I~xcellcntie,

Namens cliënte, de naamloze vennootschap N.V. Nederlandschc Apparatenfabriek Nedap te Groen
lo (Gcm. Oost Gelre), 'voor wie ik in deze als raadsman en !:,.emachtigde ortreed, wend ik mij tnt U
inzake het navolgende.

Cliënte heert kennisgenomen van Uw besluit van 22 november 2007 (bijlage I), wailrbij de aan
vraag om goedkeuring IC gevell aan de stemmachines van de typen ESB-3 en ESN-I is afgewezen.

Aangezien cliënte zich niet kan verenigen met Uw besluit {ot afwijzing van de aanvraag om goed
keuring van de gevraagde typen stemmachines brengt z.ij bij dezen, derhalve tijdig, dit bezwaar
schrift op nader aan Ie voeren gronden onder Uw aandacht.

Ctiëlltt: verzoekt U om een termijn van tcn minste vier weken om het bezwaarschrift nader ce moti
veren. Op deze nader aan te voeren gronden verzoekt cliënte U het besluit te henoepen en de
gevraagde goedkeuring alsnog tc verlenen, kosten rechtens.
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Dalum
22 november 2007
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Onóerwerp

Uw aanvraag voor goedkeuring van de

stemmachines van de typen ESB-3 en ESN-1

In uw brief van 10 oktober 2007 verzoekt u mij toepassing te geven aan de
artikelen 5 en 8 van de Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines

1997 in verband met de stemmachines van de typen ESS-3 en ESN-1. In reactie
hierop bericht ik u als volgt

Ik wijs uw aanvraag om goedkeuring af. De Regeling voorwaarden en
goedkeuring stemmachines 1997 is, zoals u bekend, ingetrokken_ Bij de
komende verkiezingen zal met met stemmachines gestemd worden. Het kabinet
bereidt thans een standpunt voor op het rapport van de Adviescommissie

inrichting verkiezingsproces. waaronder de aanbevelingen omtrent de nieuwe
wijze van stemmen in het stemlokaal.

Ik hoop u hiermee voldoende ge-Informeerd te hebben

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN

KONINKRIJKSRELATIES,

drs_ ATh.B. Bijleveld-SChouten

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na endm~king van dil besluit daartegen beZwaar

maken bij de Slaatsseçretaris \loor Binnenlandse Zaken en Konlnklljksrelalies, Postbus 200 11, 2500

EA Den Haag Hel bezwaarschrift moel zijn ondertekend, voor:z~n zIjn van een datum alsmede ce

naam en het adres van de indiener en dienl velgezekl te gaan Van het bestreden beslu;l en de

gronden w<larop het bezwaar berust.
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