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(088) 361 02 37
het beroep van W.S. van de Graaf te Nijmegen

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden. Wilt u
slechts één zaak in uw brief
behandelen.

Geachte heeq

Over het beroep met zaaknummer LEE 17 I 3547 WOB BAST deel ik u het volgende mee.
De behandeling van het beroep is toebedeeld aan mr. H.J. Bastin, rechter. Deze zal het dossier
beoordelen en bezien op welke wijze de verdere behandeling van het beroep in zijn r.verk moet gaan.
Dat kan betekenen dat bijvoorbeeld schriftelijk nadere informatie van u of een andere partij wordt
verzocht, dat een plaatsopneming wordt gelast ofdat door de behandelend rechter een deskundige wordt
ingeschakeld om de rechtbank van advies te dienen. Ook andere procedurele acties zijn mogelijk. Dat
soort acties worden in de Algemene wet bestuursrecht aangeduid als het verrichten van het
vooronderzoek.

Mocht tot één van die acties worden besloten dan ontvangt u daarvan uiteraard bericlrt.
De behandelend rechter zal na sluiting van het vooronderzoek beoordelen of een zittingnoodzakelijk is.
Het is belangrijk dat u bij een eventuele zitting aanwezig kunt zijn. Vooruitlopend op die beslissing van
de rechter is reeds nu een voorlopige zittingsdatum bepaald, op dinsdag 17 april 2018, in de ochtend
te Groningen. Dit wordt eenvooraankondiging van de zittinggenoemd.

Als u verhinderd bent op dit dagdeel, dan kunt u binnen één rveek na verzending van deze briefaan de
rechtbank vragen om een andere zittingsdatum. U moet daarbij aangeven \vaarom u op dat dagdeel
verhindert bent en op welke dagdelen u verhinderd bent in de periode van twee weken vóór en zes
weken na de voorgestelde zittingsdatum. De rechter kan dan een andere voorlopige zittingsdatum
vaststellen.
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Mocht het inderdaad komen tot een (definitieve) ziÍting, dan ontvangt u na voornoemde
vooraankondiging ten minste drie weken voorafgaande aan de zitting de kennisgeving van de zitting.
Daarin zal,naast het tijdstip en de geplande behandelduur, tevens worden vermeld op welke wijze de
zittingin z4nwerk zal gaan. Dit wordt de zittingsagenda genoemd. Zo zal de behandelend rechter
kunnen aangeven welke specifieke vragen op de zitting aan de orde komen, of er een getuige of
deskundige wordt opgeroepen en ofer gelegenheid wordt geboden voor het voordragen van een
pleitnota. Ook andere kwesties kunnen in de zittingsagenda worden opgenomen. Let dus goed op wat er
in de zittingsagenda staat.
Indien de rechter het niet nodig vindt orr een zittingte houden, omdat het vooronderzoek voldoende
dLridelijkheid heeft geboden, dan wordt u daarover, uiterlijk 7 weken voor de zitting, geïnformeerd.
Aangezien u in beginsel het recht heeft om te worden gehoord op een zitting, zal u worden gevraagd om
te verklaren of u gebruik wilt maken van dit recht. Afliankelijk van het antwoord daarop vindt wel of
n i et een zitting plaats.

Ik houd u op de hoogte van het verdere verloop van de procedure.

Alle wijzigingen in uw situatie of de sitLratie van uw cliënt die van belang kunnen zijn, zoals een
adreswijziging, moet u schriftelijk aan de rechtbank doorgeven. Indien u als advocaat beëdigd bent kr-rnt
u zoals gebruikelijk uw adresmutaties doorgeven aan BAR-beheeq Postbus 16209,2500 BE, Den Haag,
rnet een kopie aan de rechtbank.

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van
rechtbank op het hierboven vennelde doorkiesnummer.

Als u de rechtbank belt of schriift. verzoek ik u het zaaknummer te vermelden.

''....

Hoogachtend,

de

