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Geachte heer,

Over het beroep met zaaknummer SHE 15 I 203 ONBEK Vl63 deel ik u het volgende mee.

Het beroep zal door een enkelvoudige kamer worden behandeld. Dat betekent dat het beroep op een
zitting van de rechtbank door eén rechter wordt behandeld. Deze zitting is op donderdag I I juni 2015,
om 9.30 uur in 's-Hertogenbosch, Leeghwaterlaan 8. De rechter die de zaak op de zitting behandelt is
mr. D.J. Hutten.

De behandeling van het beroep op de zitting duud ongeveer 15 minuten.

Tijdens de zitting zal uitsluitend de ontvankelijkheid van het bezwaar of het beroep worden
behandeld.

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 deskundigen
U mag getuigen en/of deskundigen meenemen naar de zitting of oproepen 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
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deskundigen kunnen aan u een vergoeding vragen vanwege reis- en verblijÍkosten 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 zorgen dat de rechtbank
deze stukken uiterlijk de elfde dag vóór de zitting heeft ontvangen. Als Lr op een later tijdstip nog
stukken naar de rechtbank stuurt, kan de rechtbank beslissen om bij de beoordeling van het beroep geen
rekening te houden met die stukken.

Proceskosten
U kunt de rechtbank vragen om De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te
veroordelen tot het vergoeden van uw proceskosten. U treft daarvoor bij deze briefeen formulier aan. In
de toelichting staat voor welke kosten u een vergoeding kunt vragen. lk wijs u erop dat een
proceskostenveroordeling doorgaans alleen wordt uitgesproken als het beroep gegrond wordt verklaard.

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

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 schriift. verzoek ik u het zaaknummer te vermelden.

bi j lagen:
formulier proceskosten;
toelichting op het formulier proceskosten.
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