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23 augustus 2016 

Geachte heer Kaisiepo, 

Op 15 augustus jI. vond in bovengenoemde zaak bij uw rechtbank een comparitie van 
partijen plaats. Op 18 augustus jI. ontving ik in goede orde het proces-verbaal van de 
comparitie. U stelt partijen in de gelegenheid om binnen een week na ontvangst van 
het proces-verbaal eventuele aanvullingen of correcties op de inhoud bij brief kenbaar 
te maken. Van die gelegenheid maak ik, namens mijn cliënt de Staat der Nederlanden, 
gebruik. 

Het proces-verbaal behoeft naar de mening van de Staat op één punt correctie, te 
weten op bladzijde 3, achter het laatste bolletje. Hier is in het proces-verbaal 
opgenomen: 

"Met betrekking tot de totstandkomingsgeschiedenis van de Richtlijn merkt 
de Staat het volgende op: de verschillende amendementen zijn met elkaar 
verweven. Er is wél een koppeling gemaakt tussen Bijlage III en artikel13 en 
artikel23. Uiteindelijk is in artikel 13 niet verwezen naar de losse onderdelen 
van Bijlage III (dus niet verwezen naar onderdeel A, Ben CJ, maar in het 
algemeen naar Bijlage III. Het blijft een samenspel tussen macro- en micro 
regels. " 

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. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De 
algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden of zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl. Kwaliteitsrekening notariaat 21.30.13.495 
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Abusievelijk is hier verwezen naar "artikel 23". Dat moet zijn "amendement 23". Dat is 
het amendement dat in productie ga van eiseressen, dat ter zitting besproken is, aan 
de arde is. 

De Staat gaat ervan uit dat hier sprake is van een verschrijving. Ik verzoek u het 
proces-verbaal op dit punt aan te passen. 

Voor het overige kan de Staat zich vinden in het proces-verbaal zoals dat is 
opgemaakt. 

Een kopie van deze brief stuurde ik per gelijke post aan mr. G.C.W. van der Feltz, 
advocaat van eiseressen. 

E.H.P. Brans 

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen 


