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BESTUURSRECHT

De heer ing. A.M.L. van Rooij
Ecologisch Kennis Centrurn B.V.
Hazendansweg 36 A bezoekadres
3520 Zonhoven Leeghwaterlaan B

BELGIE 
5223 BA 's-Hertogenbosch

corresoondentiead res
Postbus 90125

datum l2 mei 201 5 
5200 MA 's-Hertogenbosch

onderdeel Afdelingl to73-6202020
contactpersoon mevr B.M. van Haren f 073-6202689

doorkiesnummer 073-6202800 www'rechtspraak nl

ons kenmerk zaaknummer SHE 15 / 29 WW V190
uw kenmerk Bij beantwoording de datum en

bij lage(n) ons kenmerk vermelden. Wilt u

raxnummer ardetins 073-6202689 :'ff1:t^::"ïtt"k 
in uw brier

u u t  I d I  t u e t c t  t .

onderwerp het beroep van H. Fitters te E,lshor.rt

Geachte heer,

Over het beroep met zaaknumrner SHE 15 I 29 WW Vl90 deel ik u het volgende mee.

Het beroep zal door een enkclvoudige kamer worden behandeld. Dat bctekent dat het beroep op een
zitting van de rechtbank door één rechter wordt behandeld. Deze zitting is op maandag I 5 juni 2015, om
9.45 uur in 's-Hertogenbosch, Lccghwaterlaan 8. De rechter die de zaak op de zitting bchandelt is mr,
L. Soeteman.

De behandeling van het beroep op de zitting duuft ongeveer 30 minuten.

Aanwezisheid
De rechtbank kan het beroep en het verdere verloop van de procedure alleen met partijen bespreken als
die op de zitting aanwezig zijn. De rechtbank raadt u daarom aan naar de zitting te gaan.

Getuigen en deskundisen
U rnag gctuigen en/of deskundigen meenemen naar de zitting of oprocpen om op de zitting te
verschijnen. Oproepen doet u met een aangetekende brief of door een deurwaarder in te schakelen. Als u
overgaat tot het meenemen of oproepen van getuigen of deskundigen, dan moet u dat uiterlijk zeven
dagen vóór de zitting schriftelijk aan de rechtbank en aan de andere partij(en) meedelen. U moet daarbij
de namen en woonplaatsen van de getuigen en deskundigen vermelden. Deze getuigen en deskundigen
kunnen aan u een vergoeding vragen vanwege reis- en verblijfkosten en bestede tijd. De rechtbank is
niet verplicht om de door u meegebrachte getuige(n) ofdeskundige(n) te horen.

Nieuwe stukken
U kunt nog nieuwe stukken naar de rechtbank sturen. U moet er dan wel voor zoÍgen dat de rechtbank
deze stukken uiterlijk de elfde dag vóór de zitting heeft ontvangen. Als u op een later tijdstip nog
stukken naar de rechtbank stuuft, kan de rechtbank beslissen om bij de beoordeling van het beroep geen
rekenine te houdcn met die str.rkken.
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Proceskosten
U kunt de rechtbank vragen om de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen te veroordelen tot het vergoeden van uw proceskosten. U treft daarvoor bij
deze brief een formulier aan. In de toelichting staat voor welke kosten Ll een vergoeding kunt vragen. Ik
wijs u erop dat een proceskostenveroordeling doorgaans alleen wordt uitgesproken als uw beroep
gegrond wordt verklaard.

Splitsine/Voesine
Als uw beroep samen met andere procedures wordt behandeld (voeging) of is gesplitst in verschillende
onderdelen dan heb ik u hierover bericht gestuurd. Zo niet, dan heb ik een briefdaarover bij deze
uitnodiging gevoegd.

Verzoek om uitstel
U kunt binnen een weck na de datum van deze uitnodiging verzoeken om wijziging van de datum en
het tijdstip van de zitting. Binnen die terrnijn stemt de rechtbank in met dat verzoek, tenzij de
zittingsdatum in overleg met u is vastgesteld. Doet u het verzoek pas na afloop van deze termijn, dan
stemt de rechtbank er alleen in uitzonderlijke omstandigheden rnee in. U nroet dat verzoek zo spoedig
mogelijk schriftelijk doen en daarbij vermelden waarom wijziging nodig is. U moet daarbij uw
verhinderdata doorgeven voor de periode van twee weken vóór en twee weken na de zittingsdatum. De
rechtbank zal zoveel mogelijk rekening houden met uw verhinderdata bij het vaststellen van een nieuwe
zittingsdatum. U moet er rekening mee houden dat uw verzoek kan worden afgewezen. Deze regeling
geldt voor een eerste verzoek om uitstel. Een tweede verzoek om uitstel zal in beginsel worden
afgewezen.

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

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

' '  bijlagen:
formulier proceskosten;
toelichting op het formulier proceskosten.

8D232


