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RAAD VAN STATE

GRIFFIE

uw kenmerk:
ons kenmerk:
in zake:
info:

bijlagen:

Mevrouw VAN NLINEN Johanna
Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven

AvR/JvN/19032015/RvS
c t A 2 t 5 . 4 2 4 t X - 1 6 1 9 6
VAN ROOIJ Adrianus en anderen
02/234.98.31-32-34
02/234.99.23

Geachte mevrouw Van Nunen,

Uw verzoekschrift werd op de rol ingeschreven onder het nummer GIA 215.424 I X -
16t96.

Overeenkomstig artikel 70 van het besluit van de Regent van 23 augustus l94g tot
regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, geeft dit
aanleiding tot betaling van een recht van 200 EURO. Collectieve verzoekschriften geven aanleiding
tot het betalen van zoveel malen het recht als er verzoekers zijn.

Totaal te betalen :

Te betalen binnen een termijn van acht dagen te rekenen vanafde ontvangst van deze brief
op rekening nr : BE09 6792 0030 l0S7

op naam van < Bruss 9 Verzoek raadvst-req. consétat >

BIC: BPOTBEB I met de gestructureerde meded eling: 102/021s/ 4247 6

200 €

Indien de hierboven vermelde rekening niet binnen een termijn van acht dagen te rekenen
vanaf de ontvangst van het overschrijvingsformulier is gecrediteerd door middel van een
cverschrijving of van een sloÍing die de cp dit formulier vermelde gestnrctureerde rnedeCeling
bevat, wordt de proceshandeling waarop de kwijting betrekking heeft als niet verricht beschouwd.

Wij wensen ten slotte uw aandacht erop te vestigen dat u biruren een termijn van acht
dagen een vraag om kosteloze rechtspleging (pro deo) kan formuleren. Gelieve in dat geval ons in
het bezit te stellen van zowel uw waag als de stukken tot staving van uw vraag om kosteloze
rechtspleging met de vermelding datzebij uw verzoekschrift moeten worden gevoegd.

Hoogachtend,

Tiny Tpmmerman
Gfiffier

Voor meer informatie kunt u steeds terecht op de website van de Raad van State: http://www.raadvst-
consetat.be

Briefwisseling
lVetenschapssíraat 33

Bezoekers
lVetenschapsstraat 37

Tel. : 02/234.96.11
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Mijnheer VAN ROOIJ Adrianus
Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven

AvRJJvN/19032015/RvS
G/A2ts.424 tX- 16196
VAN ROOIJ Adrianus en anderen
021234.98.3r-32-34
02/234.99.23

Geachte heer Van Rooij.

Uw verzoekschrift werd op de rol ingeschreven onder het nummer GIA 215.424 / X -
16196.

Overeenkomstig artikel 70 van het besluit van de Regent van 23 augustus l94g tot
regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, geeft dit
aanleiding tot betaling van een recht van 200 EURO. Collectieve verzoekschriften geven aanleiding
tot het betalen van zoveel malen het recht als er verzoekers ziin.

Totaal te betalen :

Te betalen binnen een termijn van acht dagen te rekenen vanafde ontvangst van deze brief
op rekening nr : BE09 6792 0030 t0S7

op naam van < Bruss 9 Verzoek. raadvst-req. consétat >

BIC: BPOTBEB I mer de gestrucrureerde meded eling: 102 /02t s / 424i 6

200e

Indien de hierboven vermelde rekening niet binnen een termijn van acht dagen te rekenen
vanaf de ontvangst van het overschrijvingsformulier is gecrediteerd door middel van een
overschrijving of van een storting die de op dit formulier vermelde gestructureerde mededeling
bevat, wordt de proceshandeling waarop de kwijting betrekking heeft als niet verricht beschouwd.

Wij wensen ten slotte uw aandacht erop te vestigen dat u binnen een termijn van acht
dagen een waag om kosteloze rechtspleging (pro deo) kan formuleren. Gelieve in dat geval ons in
het bezit te stellen van zowel uw vraag als de stukken tot staving van uw lraag om kosteloze
rechtspleging met de vermelding dat ze bij uw verzoekschrift moeten worden gevoegd.

Hoogachtend.

**::>
-"- Tiny Témmëidáii

Griffier
Voor meer informatie kunt u steeds terecht op de website van de Raad van State: http://www.raadvst-
consetat.be

Namens de H oofdgriffi er,

Briefwisseling
lletenschapsstraaí 33

Bezoekers
lVetunschapsstraat 37

Tel. : 02/234,96.11


