Op twintig december tweeduizend eenentwintig,
op verzoek van
[Eiser 1],
wonende te [woonplaats] ("[eiser 1]"),
[Eiser 2],
wonende te [woonplaats], [land] ("[eiser 2]"),
Stichting RADAR Inc.,
een stichting gevestigd te Rotterdam ("Radar")
die woonplaats kiezen op het kantooradres van Houthoff gevestigd te (1082 MA) Amsterdam aan het Gustav Mahlerplein 50, van welk kantoor A.M. van Aerde deze zaak als advocaat behandelt,
alsmede op verzoek van
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten,
een vereniging gevestigd te Leiden Eindhoven ("NJCM"), en
Amnesty International (afdeling Nederland),
een vereniging gevestigd te Amsterdam ("Amnesty International")
die woonplaats kiezen op het kantooradres van PILP-NJCM aan de Nieuwe Achtergracht
164 te (1018WV) Amsterdam, van welk kantoor mr. J. Klaas en mr. M.B. Hendrickx deze
zaak als advocaten behandelen,
gezamenlijk “Amnesty International c.s.”,
heb ik:
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de Staat der Nederlanden (Ministerie van Defensie en Ministerie van Justitie en Veiligheid),
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een publiekrechtelijke rechtspersoon die in eerste aanleg laatstelijk woonplaats heeft gekozen aan het kantooradres van mr. C.M. Bitter bij het kantoor Pels Rijcken aan de Bezuidenhoutseweg 57 te (2594AC) Den Haag
1.

op laatstvermeld adres exploot gedaan en afschrift hiervan gelaten bij/aan:

2.

aangezegd dat Amnesty International c.s. in hoger beroep komen van het vonnis, op 22 september 2021 door de rechtbank te Den Haag gewezen tussen Amnesty International c.s. als eisers en de Staat als gedaagde;

3.

gedagvaard om op dinsdag 15 februari 2022 om 10:00 uur 's ochtends, niet in
persoon, maar vertegenwoordigd door een advocaat te verschijnen op de zitting
van Gerechtshof 's-Gravenhage in het Paleis van Justitie te Den Haag aan de
Prins Clauslaan 60;

4.

aangezegd dat het hof verstek zal verlenen, indien de Staat niet op de aangegeven wijze ter zitting verschijnt, tenzij de voor de dagvaarding voorgeschreven
formaliteiten en termijnen niet in acht zijn genomen;

5.

aangezegd dat indien de Staat wel verschijnt, zij een griffierecht verschuldigd
zal worden dat binnen vier (4) weken na verschijning in het geding dient te worden betaald, waarvan de hoogte staat vermeld in de meest recente bijlage behorende bij de Wet griffierechten burgerlijke zaken die wordt gepubliceerd op
http://www.kbvg.nl/griffierechtentabel en dat van een persoon die onvermogend
is, een bij of krachtens de wet vastgesteld griffierecht voor onvermogenden wordt
geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt geheven heeft
overgelegd:
een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet
op de rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijze niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift
van de aanvraag om een toevoeging als bedoeld in artikel 24, tweede lid,
van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel
een verklaring van het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, als bedoeld in artikel 7, derde lid, onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand,
waaruit blijkt dat zijn inkomen niet meer bedraagt dan de inkomens bedoeld
in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 35, tweede lid, van
die wet;
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6.

aangezegd dat indien de Staat wel op de aangegeven wijze ter zitting verschijnt
maar het door haar verschijning verschuldigde griffierecht niet tijdig voldoet, het
hof verstek zal verlenen en geen gelegenheid zal geven tot het voeren van verweer in hoger beroep of het instellen van incidenteel hoger beroep;

EIS
op nader aan te voeren gronden:
1.

te vernietigen het vonnis waarvan beroep;

2.

alsnog toe te wijzen de door Amnesty International c.s. in eerste aanleg ingestelde vorderingen;

3.

de Staat te veroordelen tot betaling van de kosten van beide instanties, te vermeerderen met de nakosten ten belope van EUR 157,- zonder betekening, dan
wel EUR 239,- in het geval van betekening, een en ander te voldoen binnen
veertien dagen na dagtekening van het arrest, en - voor het geval voldoening
van de (na-)kosten niet binnen die termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de
wettelijke rente over de (na-)kosten te rekenen vanaf veertien dagen na dagtekening van het arrest,

een en ander, voor zover de wet het toelaat, uitvoerbaar bij voorraad.
Kosten exploot: EUR

440000280/27387501.1

Deurwaarder

Deze zaak wordt behandeld door A.M. van Aerde
Postbus 75505 1070 AM Amsterdam T +31 20 605 65 93
E t.van.aerde@houthoff.com
En door J. Klaas en M.B. Hendrickx
Postbus 2704 1000 CS Amsterdam
T +31 20 525 29 66 E. jklaas@pilpnjcm.nl of
mhendrickx@pilpnjcm.nl
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