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Over het beroep met zaaknummer LEE 17 I 3541 WOB deel ik u het volgende mee.
De rechtbank heeft stukken ontvangen. Ik stuur u van een deel van de stukken een kopie.
Een aantal stukken heb ik niet bijgevoegd. De rechtbank heeft namelijk besloten dat deze stukken alleen
mogen worden gelezen door de rechter die de zaak behandelt. De reden daarvan staat in de beslissing
van de rechtbank die ik heb bijgevoegd.

De rechtbank kan de stukken die u niet kent, alleen bij de beoordeling van het beroep betrekken als u
daarvoor toestemming verleent. Ik wijs u erop dat het ook in uw nadeel kan zijn als de rechtbank deze
stukken niet mag gebruiken bij zijn beoordeling. Als u geen toestemming geeft tot het gebruik van deze
stukken, zal uw beroep verder worden behandeld door een rechter die deze stukken niet heeft gezien.

Ik verzoek u binnen twee weken na de datum van verzending van deze brief aan mij te berichten of u
wel of geen toestemming geeft om de stukken die u niet kent, te gebruiken bij de beoordeling van uw
beroep.
Slechts in uitzonderlijke gevallen is uitstel mogelijk. Als u een verzoek om uitstel indient, moet u
daarbij aangeven waarom volgens u uitstel nodig is. U moet dit verzoek uiterlijk zeven dagen vóór
afloop van de gestelde termijn indienen.
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Als u naar aanleiding van

deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de

rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden'
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