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beschikking
RECIITBANK f'IOORD-NEDERTAND
Afdeling privaatrecht
Locatie Groningen

zaaknummer / rekestnummer: C/ I 8/l 84630 /
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Beschikking van l1 april 2019
in de zask van
de vennootBchappen naar buitenlands recht

I,
2,,
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ÀBBOTÏTABORATOBIE$
ABSOTT DIABETES CAR& ÏF{c.,
ABEOTTDIABATT:$ CANE $ALES COAPORATION,

gevestigd in de Yerenigde Staten,
hierna gezamenl$k te noemen: Abbotteise$de part$en in de hoofdprocedure,
advocaaÍ $.C- DaclL barrister en nrr. L.E" Fresco" te Árnsterdamo

teg€n

l.
2.i

de vennootschap naar buitenlands recht

H&II IVHOLESALE SERVICES INC,,

3.

gevestigd in de Yerenígde Staten,
híerna gezarnenlijk te no€mefl: H&!!,
gedaagde partijen in de hoofdprocedure,
advocaat mr- L.$. Kerkman, te Amsterdam,

Ínet als te horen getuigen:

t.
werkzaam te Farmsum,
2.

werkzaam te Farmsum,
hiema gezanrenlijk te noemen: de.getuigen, dan wel respectievelijk'
venileerders in de onderhavige procedure,
advocaat mr. J.J. Schelling err mr. J.C.J. van de Rakt te Rotterdarn.
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l.

Ileprocedure

l.l.
Het verloop van- de procedtre
blijkt uit:
- de besctrikking van zt
- de bríef van banisrer
- de reactie van mr. van de
"ài-gïtri,zalq,

.

decenri;fr;;"t"

B"{ nuLi*n'íffi:ol*.
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De beslissing is

?,

I{et veruock

/..t-

Barrister Dack heeft narnens
Abbofi verirochÍ am nn ho.iop basis van artíkel
van Burgerlijke Reetrtsvordering
22 wefboek
{hierna:

trepaald op heden.
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3.

Ila beoordeting

3.1..

Fiet gaat hier am een rogaÍoire
eomr

Op het verhoor van Ds
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Rv kande rccrrrer in
arre sevaile' en i,r
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3.3. De rechtbank steh vastdat der* zaak
waarin Fn,

t
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Abbott heefr
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oog op de wasÍtreidsvinding relevanr
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gctuigonverhorsn van l 5 ffi l 6 apríl 20 1 9 te krnnen dooruemen. Het ar$unent van
waarheidsvinding moakt eshter nog rist dat een getuige bevole[ zou kunnen rvorden
bepaalde corespordentie over te le*gen,

3.5.

Ds rechtbank overt,r.ÊÊgt voorts dat irr lret oorspmnkel[jke vsrzoek van het
District Coun in Nerv York onder punÍ I l, me{ verrvijzing naar arlikel 3 sub g van het
Haagr Bewijsverdrag 1970 ('DocumÊltt$ or other proporry to be inspecÍed'] liane' oftervel
tgeen' is ingevnld. De rechÍbask leidl hieruit aÍdat het oorspronkelijks verzoek gee,r
brtrekking heefÍ op ondenoek naar docunrentcn, €n daarffee oolt niet naar ïfhatsApp
berichten.

3.6.

Gelet op hcl voorgaandez&l bet verzook worderr af,gewezen.

4,

Dc beslisslng

De rechtbank
- wijst hpt verrrekaf.
Deze besehikking is gegeven door mr. M. Sanna en door nrr. L.T, de Jonge in het openhaar
ruitgesproken op I ï april 2019.
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