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Geachte mevrouw Walsmit-Genemans, 

Met verwijzing naar het telefoongesprek dat ik zojuist met u voerde, verzoek ik u 

vriendelijk mij een kort uitstel te verlenen voor het indienen van het verweerschrift in 

bovenvermelde zaak tot 1 januari aanstaande. 

De reden van dit verzoek is dat de brief van de secretaris van de Raad van State van 

13 november jl., waarbij u de staatssecretaris een termijn van vier weken heeft 

gegeven om naar aanleiding van het hogerberoepschrift van Nedap een schriftelijke 

uiteenzetting te geven, mij abusievelijk eerst vandaag heeft bereikt. Een nader uitstel 

zal niet nodig zijn. 

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.S.J. Koeman, 
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advocaat van Nedap, en aan de heer R. Gonggrijp, gemachtigde van de Stichting Wij 

vertrouwen stemcomputcrti niet. 
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