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Te uwer kennisneming hierbij
een kopie van de brief die ik vandaag in bovenvermelde zaak aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State zond.
Toegezonden door
A.J. Boorsma

Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met de naamloze vennootschap Pels Rijeken & Droogleever
Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden
van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 110/2005. Daarin Is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De
aigemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden of zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl. Kwaliteitsrekening notariaat 21.30.13.495.
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Geachte mevrouw Walsmit-Genemans,
Met verwijzing naar het telefoongesprek dat ik hedenmiddag met de heer Welsch
voerde, bevestig ik hierbij voor de goede orde dat ik in bovengenoemde procedure
namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal
optreden. In het licht hiervan verzoek ik u vriendelijk voortaan alle correspondentie in
deze zaak rechtstreeks naar mij toe te sturen.
Voor de door u aan deze brief te besteden aandacht dank ik u vriendelijk.
Een afschrift van deze brief zond ik vandaag per gelijke post aan mr. N.SJ. Koeman,
advocaat van Nedap, en aan de heer R. Gonggrijp, gemachtigde van de Stichting Wij
vertrouwen stemcomputers niet.

Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever
Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden
van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 110/2005. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De
aigemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden of zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl. KwaJiteitsrekening notariaat 21.30.13.495,
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