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Geachte heer,
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Bi j  beantwoording de datum en
ons Kenmerk vermelden. Wilt  u
slechts één zaak in uw brief
behandelen.

U bent bij deze rechtbank in beroep gegaan tegen het uitblijven van een besluit. Hierbij bevestig ik deontvangst van Llw beroepschrift.

Uw beroep is bij ons geregistreerd onder zaaknumrner SHE r5 /203 ONBEK v35.

Bij de behandeling van uw beroep volgt de re^chtbank de Algemene wet bestuursrecht en de richtlijnenvan de Procesregeling bestuursrecht. Meer inforrnatie hieroier kunt u vinden in de bijlage bij deze briefen op de website die boven aan d,eze brief wordt vermeld.

De rechtbank heeft besloten het beroep versneld te behandelen omdat het spoedeisend is. Dit betekentdat een aantal termijnen korter is dan Èij een gewone behandeling van het beroep. Er kan bijvoorbeeldeen koftere terrnijn gelden voor het betalen van het griffierecht, voor het indienen van stukken en oÍ-voor het reageren op stukken van de andere partij. Als een verkorte termijn van toepassing is, dan zal iku daar op wijzen.

Ik houd u op de hoogte van het verdere verloop van de procedure. Alle wijzigingen in uw situatie (als ugemachtigde bent) in de situatie van uw clieni die van belang kurr,len zijn, íoalseen adreswij ziging,moet u schriftelijk aan de rechtbank doorgeven. Indien u als àvocaat beëdigd bent kunt u zoalsgebruikelijk uw adresmutaties doorgeu"n-uun BAR-beheer, postbus 16209,2500 BE, Den Haag, meteen kopie aan de rechtbank.

AIs u. naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van derechtbank op het hierboven vermelde doàrkiesnummer.

op basis van de wet bescherming persoonsgegevens deel ik u mee, dat uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw crrênt(en), voor zoverB,A.141 nodig, woÍden vemerkt in een registratiesysteem.
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Als r-r de rechtbank bert of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

de griffier
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EEN BEROEPSPROCEDURE BIJ  DE RECHI 'BANK

LJ hcbt bcroep ingesteld bi j  clc rcchtbank tcgcn cen bcsluit  van
ecn be'stuursorgaan. In dit inlbbracl vindt u inÍbrmatie over de
procedure bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.

Formali teiten
Voordat de rechtbank toekomt aan cen inhour.lelijke beoorclcling
van uw zaak. moct dc rcchtbank cnkcle l i rrrnal i tci tcn controlercn
lèn eerste beoordcelt dc rcchtbank ofdeze rechtbank bevoegd isop het berocp te besl isscn.
Daarna ondcrzockt clc rechtbank ofhct bcrocp ontvankeli jk is.Dat betekent dat het beroep aan een aantal formele voorwaarden
moet voldocn. In dat kadcr controlecrt dc rechtbank cersl ofu
(t i idig) gri Í i icrccht hccl l  bcraald. Ovcr her gri f l iere.cht kr i jgr ueen afzonderlijke brief.
Verder beoordeelt cle rechtbank of cr t i jdig bczwaar is gemaakt en
tt jdig bcr.ep is ingcstcrd. o|u bcranghlbÈ.n,t.  u.nt en of.hcr
bezwaar en beroep is gericht tcgen een besluit  in je zin van de
Al gemenc rvct bcstuursrcchl.

Part i jen
In dc bcrocpsproccdurc bi j  cle rcchtbank rvordt u .ciscr(cs).
gcnoemd. I let bcstuursorgaan is dc .venvcerder..  

Naast eiser en
verrvcerder kan ook een derde belanghebbendc. bi jvoorbcelci eenvcrgunninghoudcr, aan dc proccdurc dcclncmcn. Àl ,J.r.
dcclnenters worden'parl i jcn, genocmd.

Het beroepschrif t
Dc rcchtbank controleerr ol 'het beroepschrif t  al le benodigde
informatie bevaÍ.7.o moet er in staan iuourntn u hi,_t nrcl ecns bcnlmct hc1 bcsluit  van hct bcstuursorgaan. Ook moct uw bricfcen
datum en een handtekening bcvatten (berocpschriÍlen dic via
P++sllipeq\d ziin ingcrJiend rvorclcn àoor hcr gebruik van
I ) ig iD c lck t ro r r i sch  ondcr rckcnc l  ) .
Als er iets ontbreekt. zal de rechtbank u vragcn de infbrntatie aan
tc vul lcn. t l  kr i igt daarvoor vicr rvckcn cle t i l l .  Wltt  u srukken
insturen in ecn vrcemdc taal.  voeg dan cen Nederlandse vcrtal ing
D l  t .

Griff ierecht
Het instel len van beroep kost geld. Dat heet gri f f ierecht. Dc
hoo.gtc van hct bedrag is aíhankcl i jk van hctlsoort zaak. Ovcr hetgri Í i ierc'cht kr i jgt u alzondcrl i ik ecn bricfcn u hecÍt-ctan vier
wcken de t i ld om te betalen. AIs de rechtbank u in het gel i lk slcl l
krijgt u het griÍlicrccht tcrug van het bcstuursorgaan. []cnt u
woonachtig in het buitcnland vcryeet dan niet bij urv betaling het
IBAN nummer en de SWIFT code re vermeldenl

Let op de termijnen!
Stuurt u hct beroepschrif t  of dc ontbrckcncle inÍbrmalrc nict op
ti id naar dc rcchtbank. ofbctaalt u hct gri l l ierccht niet oÍ. te laat.
dan zal de rechtbank uw zaak niet inhou<Jeli lk behandelen. De
rechtbank hanteert voor dczc en anclere stappcn in J. procc,iurc
vaslc (rvertcl i jke) termi- incn. Mcer inrbrmaiic hierovcr vrndt u in

Het insturen van stukken
De.rechtbank vraagt stukken op bii hct bestuursorgaan. Ook
krí jgt hct bcstuursorgaan dc gjcg.,nhcid om op uw beroepschriÍ t
rcagercn. Een dergelijke reactie u,ordt een veri,leerschrift
gcnoemd.
U.en de andere part i j (en) ontvangcn in principe kopieën van al le
bij de rechtbank ingediencle stukken, ingekomen en verstuurde
bricvcn. [J moet adrcsr.vi lzigingen daarrim alt i jd schri Í icl i jk aan
de rcchtbank doorgcvcn.

Ll kunt in beginscl tot uiterl i jk t ien clagcn voor dc zit t ing nog
stukken naar de rechthank sturcn clie àn belang ,i.1n uoo. ui"
zaak. De rechtbank stuurt deze stukken dan ooËnaar hct
bcstuursorgaan.
Stuur s.tukken per pos1. per làx oÍ-via loket.rechtspraak.nl.
Stuur dus geen berichten pcr e_mail .  t .- Í  O. , . . i tbank hecft
latcn r.vctcn dat dit in urv prococlurc rvel kàn.

Vooraankondiging van de zit t ing
I)c rcchtbank strecÍ l  ernrar urr bciocp ongc\Ëcr dric maantlen na
de indiening van hct beroepschrif t  op..n-r i t t ing te behandelen.
Part i jcn ontvangcn zo spoecl ig ,og.i l i lk ecn voJraankondiging
rnct ccn datum en dagdeel waarop de zaak zal rvordcn behandekl.
Als u verhinderd bent op het aangekondigde dagdeel kunt u
binncn een weck na vcrzcnding uan r.1" uàoraaniondiging vragen
om cen anderc zittingsdaturn. U moct claarbij aangeven op r.velke
dagdelen u vcrhinderd bent in de periode uun t*.-. r.vcken voor éntrvce rveken na de voorgcstcldc zittingsdatum. Dc rcchtbank zal
dan een andcre zittingsdatum vaststellcn.

AÍhankeli jk van ondcr anderc cle vraag oÍ-hct gri Í ï icrccht is
bctaald en oldc stukken r,an het b.stu"urrorguu'n zijn ontvangen.
\t i181 i  

to spoedig mogcl i ik na ctc rooraankirndiging ecn
dcl lnit icvc uitnodigingsbriel-mc1 clc clatum cn heit i ldst ip van
behandeling van urv zaak op dc zit t ing. De rechtbank stemt al lecn
in bi jzondere omstandighcden in met een schriÍ te l i jk cn
gcnrotl Vccrd r, crzock urn uitstr:I.

Voor de zit t ing
Als u clc rcchtbank binncnkontl. r,,cnr,.ijst ecn mcclewcrker u naar
de r.vachtruimte bij de zaal waar uw ziiting plaatsvindt. Zodra uw
zaak kan beginncn zal de bode u. 'np.n.p.n-.. .  tJ kunt dan dc
zit t ingszaal binncngaan.

Zitting
'I'rjde.ns 

de zitting bcspreckt de bchanclelencl rechter met partUen
wat de geschi lpuntcn zi jn en wat er moet gebeuren om deze tc
kunncn bercchtcn olop tc losscn.
Voorop staat dal er zovecl mogelijk na cle behandeling tcr zitting
een definit iefeinde komt aan het seschi l .

Friese taal
Met. ingang van I . januari 20t4 is dc Wet gebruik l- .r icse taal van
kracht. Daardoor kunt u ook in ecn gercch-tsproccdurc dc Friese
taal gebruiken. Dit betekent dat processtukken in het Fries
gesteld mogen rvorden en dat cr t i jdens de zit t ing Frres gcsprokcn
mag wordcn. Vror mcer inlbrrnatie worclt u u.rli.r.n naar de
website van de Rechtbank Noord- Nederland.

Aanwezigheid
De rechtbank kan het bcrocp en het verdere verloop van de
procedurc al lecn met part i jen bcsprckcn als die op cle zit t ing
aanwczig zijn. [)c rechtbank raadt u daarom aan naar clc zittine te
gaan.

Hoe verloopt de zit t ing?
Een zitting r'vordt meestal gehouden iroor één rechter. De rechter
leidt de zit t ing. Dc rcchlcr bcsprcckf op dc zi l t ing met parl i jen
wat dc geschilpunten zijn en wat er moet gebeurèn om dcze te
kunnen berechten of op te lossen. AIs ., g.,..n oplossing wordt
gevonden. kunnen part i jcn hun stantlpuntcn toci ichtcn. I  let kan

dc landelijke procesregeling bestuursrecht op

In beginsel zal geen uitstel rvorden verlcend. Al leen in zeer
uitzondcrl i jkc gcval lcn verlccnt cle rcchtbank ccn koÍ urtstcl.  Dit
moet u dan ruim voor dc tcrmijn aÍloopt cn met opgaaÍ,van
redenen aanvragen.

Advocaat of gemachtigde
ln de beroepsprocecrure mag u zerf het woord vocren. r.J kunt zich
ook door een advocaat of iemand andcrs latcn
vertegenrvoordigen. Als u iemand machtigt clie geen advocaat is,
9T 

*9.1 
I ecn schrif tel i lkc machtiging aàn de iechtbank sluren.

AÍhankcl i jk van uw inkomcn kunt u misschicn voor clc kostcn
van een advocaat gefinancierde rechtshulp krijgen van de Raad
voor de Rcchtsbi istand (zie voor mecr inÍormátie wwrv.rvr.org).

rvww. recnts



zi jn dat dc rcchtcr dc ciscntle part i j ,  u dus, als eerste het woordgeeft.  Als uw toel icht ing op papiei staat, maakt u dun uooraf
minstens tr.vee kopicën. Op r lc zi t t ing g.ct i  u 

""n 
kopic aan rJcgriÍ)icr cn cen kopie aan de anclere pli1.

Daarna mag het bestuursorgaan de iaak toerichten. Na de eersterondc zal dc rechter eventucel aanvullcntlc vragcn kunncn stcl lcn.maar de rcchtcr kan clal ook tussendoor clocn. 
'-

In de ttveede ronde mogen al le part i ien nog kort hun standpuntentocl ichtcn.
I)c rcchter bepaalt hoeveel rrjd daarvoor is.
De_rechtcr bespreekt met part i jcn oí.er nog nader ondcrzock ofnader ovcrlcg nodig is. Aiur hct . in,t .  uun', t .  , i t t ing *nr, l t
besproken ofop hct berocp uitspraak kan rvordcn gedaan. danr.vel dat de procedure."n u.ruoig moct kr i igen. Als uitspraak kanrvordcn gcdaan dan sluit  dc rcchter het unàlrrn.k op de zitr ing.Als de procedure een vervolg moct krijgen, dan-rvorden daaroverafspraken ge maakt. Mccslal is 

".n 
,rr..ï" ,iirlng nrct nodis.

Openbaar
Zitt ingen van de sector bcstuursrocht van cle rechtbank zi jn
mccstal openbaar. Dat bctekcnt dat er publ iek aanwezig kan zi jnbij de behandeling van urv zaak. De mleste belasttngzaken ensommigc zakcn r.vaarbi j  mcdischc gegevens aan dc orclc komcn.tu:rÍ.: cchrcr achtor gesloten cleureJbehandclcl. Dat betckent ijater bij die zaken gecn publiek in cle zaal rvorctt toegelaten. Als urvzaak achtcr geslotcn cleurcn rvorcjt bchandcltl. zalic rcchtbank udat mcedelen.

Getuigen en deskundigen
De Algerncne rvct bestuursrecht bieclt  u de mogeli lkheid omgetuigen.en deskundigen mec tc nemen naar dc zit t ing.
IJ moet dit  dc rcchtbank uitcr l i jk ecn week voor Jc zrtt ing
schrif icl i jk laten weten. I{oudt u er rekening mee àar de
rcchtbank niet verpl icht is om mecgc,br".ntI  g. ir ig.n nl
dcskuncl igcn hct u.oorcl tc ge !cn t i ic lcns ctc , i t i i "g. '

Getuigen kunncn ccn vcrgoccl ing vragcn \oor gcnraakte kosten.
Zi- l ,kunnen op dc zit t ing een ingcuuli t l" .rurorËiir .n.ul icr aan derechter ovcrhandigen

Voorlopige voorziening
U kunt t i jdens de berocpsprocedure ecn voorlopige voorzrening
vragcn. Dit is ccn vcrkortc proccdurc voor i l r ingeïtJc cn
spoedeiscnde situaties. U vraagt de rechter danïlvoorbecld omde uitvoering van het overheidibcsruit uit te sicile]n rot na dcurtspraak in dc bcrocpsproccclurc. parl i jcn bi j  ccn voorlopigc
voorziening rvorden zo snel rnogeli jk uitgenodigd voor eenzitt ing. Nadcre stukken kunnen tot een dàg vooiclc zit t ing
rvordcn ingccl icnd. Dc voorzicningcnrcchtlcr doet uiterl i jk binncn
twee weken na de zitting uitspraak.
Ook voor deze proccduÁ moct u gri Í l ierccht betalcrr.

De uitspraak
Als de zaak crg duidcri jk I igt.  kan crc rcchtcr aan hct crncr van dczit t ing monclel. ing uitspraak docn. Daarvan kri jgr u Àrnnen trvecrvekcn na dc zitting een schriftelijk. *..rguu. ipÀces-verbaal)tocgestuurd. Mcestal rvi l  dc rcchtor voor hi l  sctr i lncl l l t  ui tspraak
doct nog naclcnken ovcr dc zaak. U hoort dan uun hat ain,t uun ,1.zitting r.vanneer de uitspraak zal ziin: meestal binnen zcs weken
cn bi j  spocdzaken cercler.

De uitspraak wordt in het openbaar uitgesproken. maar u hoeft
daarvoor nict naar dc rcchtbank fc kom"en.' i f  ontuangt O"
schrillelijkc uitspraak kort daarna per post. ats Oel."ct tUant niet

l l. l::l 
o: scsletde rermiln uitsprair ràn ou.n. J* r.riie, u

00arovL-r hcncht.

Geeft de re-1hr91 y ongeli ik, dan zal hi j  urr bcroep ongcgroncl

) j ' r l ] : ,1"1 | ; : ' " t i  
hi i  u gct i ik. drrn rcrkiaart tr i l  u,,  U.:rocp gcgrontt.

In oat gc\al kan dc rcchter het besluit  van het bestuursorgaan

vernlctlgen. Dc rechter kan daarbij de rechtsgevolgen van het
verniet igde besluit  in stand latcn.
Ook kan dc rcchlcr zelÍ 'ecn voorziening trcl lèn die in cle plaats
komt van het vernietigde besluit.
f)e rechter kan hct bestuursorgaan ook vcrpl ichten ecn ntcuw
bcsluit  tc nemen. Dit betekenidat t , . t  t .strrrroràon ,ru
bezr,vaarschrift opnieurv zal moeten U.o.rrJ.lerl .ïdaarbij moetlcttcn op de uitspraak van dc rechtbank_
ljcn aantal uitspraken r.vordt (gcanonimisecrd) gepubliceerd opzoeken. rechtspraak. n I .

Vcrgoeding proceskosten en griffi erecht
U kunt de rechtbank urog.n oÀ hct bestuursorgaan tc
veroordclcn krt vergoeding van dc proceskost.i en hct cioor ubctaald grifÍierecht. In principe zal'de rcchtbank het
Destuursorgaan al lcen veroordelcn tot vergocding als hi j  u(gcdcc l rc l i i k )  in  hc t  gc l i l k  s rc l t .

Proceskosten zi jn kostcn dic u maakt om de proccdurc tc kunncnvoeren. zoals rciskostcn. I l icrvoor kunt u gebruik makcn van hetformulier 'proceskosten 
bestuursrecht,, Ouï , t.g.f f t rn.t O.

uitnodiging voor de z.í í ingz,urtontvangcn. u rnïctï i t  fcrrrnuricr
voornfol 'ui terl i ik op dc zit t ing inleverJn.

Schadevergoeding
U kunt de rechtbank ook vragen het bcstuursorgaan tc
veroordelen tot schadevergoeding. I I  moct danïchri Í tel i ik
kunncn ondcrbour.ven clat u door hct bcsluif  van hci
besluursorgaan schade l i jdt cn hoe hoog.f i .  s.f tuOe is. De rechter
Kan zo n vcrzoek al leen toekennen als hi j  u in hct gel i jk stelt .

Hoger beroep
ondcr de uitspraak kunt u lezcn wat u kunt doen ars u het nicl

: : :^-.Tr] 
,".1 dc uirspraak. In vccl gcval lcn kunr u in .hoger

.li'..o.'n e*1 brj. een hogc-re rcchter. In sommige gevallen kunt untcts tegen de uitspraak doen.

Mediat ion
ln r,ecl zaken spelen naast. jur idischc kucstics ook onderl iggenclc
conl i icten ccrr rol.  Wil t  u dczc problcnrcn aanpakken. dan kunl ukiezen voor.mediat ion. Bi j  meáiat ion ,rorOt g.p.U..ra o*
same,n m.ct dc and('rc parl i j  urv confl ict op tc kxsen. onclcr
ncgcrctdrng \un ccn onirÍhankcl i jke bemiddclaar, de mcdiator.
Mediat ion is al leen mogeli jk als al le part i jen aut 'rr i i l l .n.
Vool" 111.gf iníormatic u,ortlt vcnvezcn naar dc brochurc- Mcdiat ion.naast rechtspraak in bestuursrecht..  Cratis te bestel len
Drl net medtatronbureau van de rechtbank, of te tJorvnloaclen op

Meer informatie:

wrl \\'.rvr.orÍt (Raad voor Rcchtsbijstand )

tvww. i  ur idischloket. n l

lvww. al leadvocaten. n I

loket. rcchtspraak.nl

brochurc 'Bcroep 
instcl lcn bi j  clc rechtbank,tc dorvnloadcn op
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