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Edelachtbare Vrouwe, 

 

Naar aanleiding van de brief d.d. 14 december 2004 van de ‘Fusiepartners’ bericht ik u 

namens verzoekers als volgt. 

 

Tijdens de hoorzitting van 29 november 2004 hebben de ‘Fusiepartners’ u verzocht om 

‘rapport Hoek’ van 30 mei 2003 als nieuw materiaal te mogen indienen. 

 

Aan verzoekers heeft u gevraagd of zij hiertegen bezwaar hebben, waarop ik u heb 

medegedeeld dat dat niet het geval is indien en voorzover  ook verzoekers in de gelegenheid 

zullen worden gesteld om met de vordering samenhangende stukken, zoals correspondentie 

 in te brengen, die strekken tot verduidelijking. Het “rapport Hoek” staat namelijk niet op zich 

zelf, maar moet in een kader worden beoordeeld. Ik memoreer voorts dat eerst ter zitting de 

procureur van verweerster verzocht om dit rapport te mogen inbrengen.  

 

Tijdens de hoorzitting van 29 november 2004 is  in goed overleg besloten dat partijen nog de 

volgende producties zullen indienen, waarna de rechtbank zal beoordelen of een verdere 

mondelinge behandeling noodzakelijk is- eventueel met het oogmerk om een schikking te 

beproeven – dan wel of een schriftelijke voortzetting geïndiceerd is:  

Archief Philip Staal
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1. Op verzoek van de ‘Fusiepartners’ - Rapport Hoek van 30 mei 2003. 

2. Door u verzocht.  

• Brieven van de heer Hoek, mevrouw Verhey en de heer Staal   

  betrekking hebbende op ‘Rapport Hoek’. 

• Kopie van de originele rapporten ‘Vos’ en eindafrekening Le- 

  Be Ezrath Ha-Jeled. 

• Brief van Staal aan JMW d.d. 20 januari 2004. 

 

Verzoekers hebben zich, anders dan verweersters menen, hebben zich beperkt tot die 

producties, betrekking hebbende op uw verzoek. 

De brief, ingediend samen met de producties, is slechts een samenvatting van de producties 

met uitleg waarom deze producties relevant zijn. 

Voor de zorgvuldigheid hebben verzoekers ook verschillende producties ingediend uit het 

 rapport ‘Le Be-Ezrath Ha-Jeled’. Dit zijn echter geen nieuwe producties daar deze ook te 

vinden zijn in het reeds in u bezit zijnde rapport van Staal. 

 

Samenvattend: 

• Verzoekers hebben zich volledig aan de afspraken gehouden en heeft slechts die 

producties ingediend om welke is verzocht op 29 november 2004. 

• Er zijn geen nieuwe conclusies naar voren gebracht en er is geen wijziging in de 

gronden van het verzoek opgetreden.  

• Indien en voorzover er vertraging zou optreden dan is die niet te wijten aan 

verzoekers. 

 
Hoogachtend, 

 

 

E. Pasman  

 
 
 


