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Gelieve bij coftespondentie zaaknummer: 8C041850 te vermelden.

Hierbij bevestig ik de ontuangst van uw bezwaarschrift d.d. 15-06-2004 tegen de brief van 13-05-2004,
met kenmerk RN0-2002-31 77.

Op grond van artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet het
bezwaarschrift aan een aantal vereisten voldoen. Zo moet het zijn ondertekend. In het geval van een
rechtspersoon betekent dit dat het moet zijn ondertekend door degene(n) die bevoegd is of zijn de
rechtspersoon in rechte te vertegenwoordigen. Als de rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door
een gemachtigde, zal uit de machtiging moeten blijken dat deze door het bevoegde orgaan of de
bevoegde organen aan hem is verstrekt. Voorts moet het bezwaarschrift een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Ik maak u erop attent dat het bezwaarschrift niet aan alle vereisten voldoet.

Uit de door u meegezonden statuten blijkt dat het bestuur de stichting vertegenwoordigt in en buiten
rechte. Het bestuur kan volmacht verlenen aan 66n of meer bestuursleden. alsook derden. om de
stichting binnen die volmacht te vertegenwoordigen. Het is niet duidelijk of de indiener van het
bezwaarschrift is gemachtigd de stichting te vertegenwoordigen. Als het bezwaarschrift niet
overeenkomstig de statuten is ondertekend, dan dient de ondertekenaar daarvoor alsnog te worden
gemachtigd door het orgaan of de organen die volgens de statuten wel bevoegd is/zijn het
bezwaarschrift te ondertekenen. lk verzoek u mij een machtiging als boven bedoeld te doen
toekomen.

lk nodig u uit dit verzuim te herstellen door mrj de gevraagde gegevens binnen twee weken na
dagtekening van deze brief toe te zenden. Indien deze niet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen,
zal het bezwaar niefontvankelijk worden verklaard.
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Op grond van artikel 7:10, tweede lid, van de Awb wordt de termin, bedoeld in artikel 7:10, eerste lid,
opgeschort totdat het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

Hoogachtend,

de minister van Onderwts, Cultuur en Wetenschap,
namens oeze,
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Bilage(n)

Zaaknummer

8C041850

Gelieve bij correspondentie zaaknummer: 8C041850 te vermelden.

Geachte heer Van Sijl,

Hierbij bevestig ik het telefoongesprek d.d. 09-07-2004 tussen u en mevrouw M.A. van der Meer, waarin
u in antwoord op de brief d.d. 01-07-2004, naar aanleiding van het door u ingediende bezwaarschrift
heeft medegedeeld dat u de enige bestuurder van de Stichting Boogbrug Vianen bent. Als enig
schriftelijk stuk ter onderbouwing heeft u verwezen naar de oprichtingsakte van de stichtihg, die u heeft
meegestuurd met het bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift zal voot advisering worden voorgelegd aan de Commissie voor de bezwaarschriften
van dit ministerie. U ontvangt over de verdere afhandeling nader bericht.

Door het grote aantal bezwaarschriften dat ter behandeling voorligt is het niet mogelijk op uw bezwaar
te beslissen binnen de termijn genoemd in artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
Op grond van het derde lid van dit artikel verdaag ik daarom de beslissing voor vier weken.

Indien u zich wilt laten vertegenwoordigen door een gemachtigde zal, na ontvangst van een schriftelijke
machtiging, de verdere correspondentie met de gemachtigde worden gevoerd .

Hoogachtend,

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

. H.J. Werner- van Beek)
coordinerend secretaris
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