
datum 

onderdeel 

contactpersoon 

doorkiesnummer 

ons kenmerk 

uw kenmerk 

bijlage(n) 

onderwerp 

de Rechtspraak 

Rechtbank Zutphen 

Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet" 

Linnaeusparkweg 98 
1098 El Amsterdam 

30 mei 2008 
Zittingadministratie Voorlopige Voorz. 
mevr l.A.S. Maarleveld-Schmidt 
(0575) 59 37 58 
procedurenummer 07 / 1897 en 08 / 776 BESLU 257 
casusnummer 

Voorlopige voorziening en beroep van N.Y. Nederlandsche 
Apparatenfabriek "Nedap" te Groenlo 

Geachte heer/mevrouw, 

Sector Bestuursrecht 

bezoekadres 
Martinetsingel 2 
7201 DT Zutphen 

correspondentieadres 
postbus 205 
7200 AE Zutphen 

t 0575 593 500 
f 0575 54 33 03 
www.rechtspraak.nl 

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 

Ter completering van uw dossier zend ik u hierbij een kopie van (de) gedingstuk(ken):
 

- een schrijven van deze rechtbank d.d. 30 mei 2008;
 
- een beslissing ex artikel 8:29, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
 

Hoogachtend,
 

Uw persoonsgegevens en • indien van toepassing· die van uw cllênt worden voor zover nodig, ten behoeve van een goede procesvoering verwer1<l in een 

TGVP1 registratiesysteem van het gerecht. 



beslissing
 
RECHTBANK ZUTPHEN GEH 5 

Sector Bestuursrecht
 
Enkelvoudige kamer
 

Reg.nr.: 07/ 1897 (voorlopige voorziening) en 08 / 776 

Beslissing ex artikel 8:29, lid 3, van de Algemene wet bestuursrecht 

inzake het beroep en het verzoek om een voorlopige voorziening van N.V. Nederlandsche 
Apparatenfabriek "Nedap", 
gevestigd te Groenlo 
tegen 
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
en 
Stichting "Wij vertrouwen Stemcomputers niet", gevestigd te Amsterdam, derde partij. 

1. Overwegingen 

De partij die het hierna te noemen stuk heeft overgelegd, respectievelijk de daarin 
opgenomen inlichtingen heeft verstrekt, heeft aan de rechtbank medegedeeld dat uitsluitend 
de rechtbank daarvan kennis zal mogen nemen: 

Vertrouwelijke versie van het schaderapport van Nedap. 

De rechtbank acht deze beperking van de kennisneming gerechtvaardigd en beslist daarom 
als volgt. 

2. Beslissing 
J,/ 

De rechtbank bepaalt dat de kennisneming van het genoemde stuk is voorbehouden aan 'd~ / 
rechtbank. 

Aldus gegeven op:'30 MEI 2008 
door mr. EJJ.M. Weyers 

,Verzonden op: JOHE' 2008 / 

/ 

// 
,./.,/ 

/ //
j' // 

/// 

(// 


