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Betreft: Nedapl Staat der Nederlanden - aanhouding voorlopige voorziening 

Edelachtbare heer Duyvendijk, 

Namens N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap te Groenlo, voor wie ik in dezen optreed als 
raadsman en gemachtigde richt ik mij tot u inzake het volgende. 

Op 7 decem ber 2007 vond bij uw rechtbank de zitting inzake het verzoek voorlopige voorziening in 
opgeroeIde procedure plaats. Tijdens deze zitting is besloten de nadere behandeling van het verzoek 
om voorlopige voorziening aan te houden in afwachting van de beslissing op bezwaar die uiterlijk 
medio januari 2008 werd verwacht. Vervolgens is tijdens de hoorzitting bij het Ministerie van Bin
nenlandse Zaken en koninkrijksrelaties d.d. 20 december 2007 door Nedap aangegeven een scha
derapport in te willen brengen daartoe heeft zij hiertoe een termijn tot eind januari 2008 gekregen. 
Dit rapport zal Nedap derhalve eind januari 2008 in procedure brengen. De beslissing op bezwaar 
zal na het inbrengen van dit schaderapport worden genomen, is in onderling overleg afgesproken. 

In het licht van het voorstaande verzoek ik U de aanhouding van het verzoek voorlopige voorzie
ning te laten voortduren tot na het besluit op bezwaar. Alsdan zal ik U nader berichten. 

Een kopie van deze brief zend ik aan de raadsman van de staatssecretaris, mr. A.J. Boorsma te Den 
Haag alsmede aan de Stichting Wij vertrouwen stemcomputers niet. 

De praktijk wordt gevoerd door Stibba NV. (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700}. De algemena voorwaar· 
den van Stibba NV zijn van toepassing en bavatten aen aansprakelljkheidsbaperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam 
en worden op verzoek kosteloos verslrekt. Zij zijn levens te vinden op www.slibbe.com. 
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Stibbe in samenwerking met
 
Herbert Smith en Gleiss Lutz
 


