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onderdeel Afdel ingl to73-6202020

contactpersoon mevr M.p.H. Smulders f 073_6202689

doorkiesnummer 073-6202800 www rechtspraak nl

ons  kenmerk  zaaknummer  SHE l4  I  4345 WET V35

uw kenmerk Schreu/2 10920141F2 Bij  beantwoording de datum en

bij lage(n) ons kenmerk vermelden. Wilt  u

faxnummer afdeling 073-6202689 
slechts één zaak in uw brief
behandelen.

onderwerp het beroep van P.F.M. Schreuder te Haarsteeg

Geachte heer/mevrouw

U bcnt bij deze rechtbank in beroep gegaan tegen het besluit van 28 oktober 2014 van het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden.

Uw beroep is bij ons geregistreerd onder zaaknummer SHE l4 I 4345 WE'l V35.

Verweerder heeÍt u niet-ontvankeli jk verklaard in uw bezwaar.

lk wijs u erop dat uw gronden van het beroep rnede betrekking rnoeten hebben op de niet-
ontvankeli jkverklaring van uw bezwaarschrift. Als dat niet het geval is kan de rechtbank uw
beroepschrift ongegrond verklaren.

Ik verzoek u zo spoedig mogeli jk en uiterl i jk binnen vier weken na de datum van deze brief de
aanvullende gronden van beroep rnet betrekking tot het niet-ontvankeli jk verklaren van Llw
bezwaarschrift aan mij toe te sturen.

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

{ls u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

de griÍfier
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doorkiesnummer 073-6202800 www rechtspraak nl
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uw kenmerk SchreLr/2 10920141B.2 Bij beantwoording de datum en

hii trnoln\ ons kenmerk vermelden. Wilt  u
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slechts één zaak in uw brief
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onderwerp het beroep van P.F.M. Schreuder te Haarsteeg

Geachte heer/rnevrouw,

Over lret beroep tnct zaaknurnmcl SHE, l4 I 4345 WEl'V35 deel ik u hct volgencle rnee.

Uw beroepschrift voldoet niet aan de voorwaarden die aan een beroepschrift worden gesteld. Hieronder is
aangekruist aan welke voorwaarden alsnog moet worden voldaan.

U rnoet:

0 het beroepschrift ondertekencn.
0 het (volledige) adres van eiser(es) opgeven.
0 verrnelden met welk besluit r-r het niet eens bent.
0 de gronden van het beroep (de redenen waarom u in beroep bent gegaan) meedelen.
0 het beroepschrift in de Nederlandse taal schrijven.
0 een kopie toesturen van het beslr-rit waar Lr het niet eens mee bent (indien van toepassing met het advies
van de bezwaarcommissie).
0 een schriftelijke machtiging toesturen waamit blijkt dat u ge(vol)machtigd bent beroep in te stellen (niet
ouder dan één jaar).
0 een uittreksel Lrit het handelsregister toesturen (niet ouder dan éénjaar).
0 een kopie van de statLtten toesturen.
0 een verklaring van erfrecht toesturen.
0 een Lrittreksel van de holding (niet ouder dan één jaar) toesturen.

Ik verzoek u zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken na de datum van verzending van deze
brief de hierboven aangekruiste informatie aan mij toe te sturen.

Slechts in uitzonderlijke gevallen is uitstel van deze termijn mogelijk. U moet daartoe een schriftelijk
verzoek indienen bij de rechtbank, uiterlijk een week voor afloop van de gestelde termijn. ln dit verzoek
moet u toelichten waarom volsens u uitstel nodiq is.
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Voldoet u niet aan dit verzoek en dient u ook niet binnen de gestelde termijn een verzoek om uitstel in,
dan kan de rechtbank uw beroep niet-ontvankelijk verklaren. Dat wil zeggen dat uw beroep niet
inhoLrdelijk wordt beoordeeld en dat de procedure wordt beëindigd.

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnerïen mct de administratie van de
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnurnmer.

Als r-r de rechtbank belt of schriiÍï. verzoek ik r-r het zaaknurnrrer te verrnelden.

Èoogachtcnd,

de Írriffier
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EEN BEROEPSPROCEDURE BIJ DE RECHTBANK

[J hcbt berocp ingcstelcl bi j  clc rcchtbank tcgcn ccn bcsluit  van
cen bestuursorgaan. In dit inÍbblad vindt u informatic ovcr de
proccdurc bi j  dc sector bcstuursrecht van dc rechtbank.

Formali teiten
Voorclat de rechtbank tockomt aan cen inhoudcl i jke bcoorclcl ing
van u\r '  zaak- moct clc rcchtbank cnke lc l i rrrral i tci tcn controlcrcn.' l 'en 

eerste beoordeelt de reohtbank ofdcze rochtbank bevoegd is
op het bcrocp tc bcsl isscn.
l)aarna ondcrzockt dc rcchtbank ol 'het beroep ontvankcl i jk is.
Dat betekent clat het berocp aan een aantal Íbrmelc voorrvaarclen
moct voldocn. In dal kadcr controlccrt ds rcchtbarrk ccrst ol-u
(t i idig) gri Í i icrccht heel i  betaalcl.  Over hc1 gri Í) icrechr kri jgt u
een afzonderl i jke brief.
Vcrdcr bcoorclcclt  dc rcchtbank oí 'cr t i lc l ig bcz,,r.aar is gcntaakt e n
t i jdig beroep is ingestcld. oÍ 'u belanghebbende bcnt en ofhct
bezu'aar cn bcroep is gericht tegcn ecn beslLri t  in de zin van de
Algcntcnc rvct bcstuursrccht.

Part i jen
In clc hcrocpsproccclurc bi. i  de rcchtbank wrrrdt u 'ciscr(cs) '

genoemd. Hct bcstuursorgairn is de ,vcruecrder,.  Naast ciser cn
verrveercler kan ook ccn dcrclc bclanghcbbcndc. bi jvoorbcclcl ccn
vcrgurrningl.roudcr, airn clc proccdurc cleclncrnen. Al crczc
dcelncrners uorden'parl i jen' genoemd.

Het beroepschrif t
De rechtbank controleert of het beroepschri l i  al le benodi-edc
informatic bcvat. Zo rnoct er in stiran \\ritarom u hct nrcl ecns bcnt
mct hct bssluit  van hct bcstuursorgaan. Ook Ínoet u\\ ,briefcen
datum en een handtekcrr ing bevatten (berocpschrif ten cl ie via
lokct. rechtsrrraak. n I  zi  j  n i  rrgct l  icnt l  \ \  ()r( lcn . loor h.. t  gcbruik van
DigiD elcktronisch onclcrtekcncl ).
Als cr iets ontbreekt. zzrl  de rechtbank u r,ragen dc informatic aan
tc  vu l l cn .  t /  k r i lg t  r laarvoor  v ic r  ueken dc  t i id .  Wi l t  u  s tukken
insturcn in ecn vrcelnde taal.  r 'oeg clan ecn Ncdcrlanclse vcftal ing
r'ii '

GrifÍ ierecht
Hct instel lcn Ian berocp kost gclcl.  Dat hect gri í l ierccht. De
hoogtc van het bcclrag is alhankcl i jk van hct soort zaak. Ovcr hct
gri l l ierecht kr i jgt u aÈonderl i jk een briefen u heeft clan vier
rvekcn de t i jd om tc betalcrr.  Als clc rcchtbank u in hct gcl i jk stclt .
kr i jgt u hct gri l ) icrccht tcrug val l  hct bcstuursorgaan. Bent u
rvoonaohtig in het buitenland vcrgeet dan niet bi j  uu betal ing het
IBAN numrncr en dc SWIIII 'codc te vcrniclclcn.

Let op de termijnen!
Stuurt u hct bcrocpschrií i  ol-dc orrtbrckenclc inÍ irrmatic nict on
ti jd naar ds rechtbank. oÍ 'betaalt u het gri l l ierccht nict ol ' tc lrat.
dan zal de rechtbank ulv zaak niet inhoudeli ik behandclen. De
rechtbank hantccrt voor dczc L.n ul l( lcrc strppr-n in t lc proccclurc
vaste ( lvcttel i jke) tcrnt i jncn. Mcer inlbrmirt ie hierovcr vindt u in
de landeli ike procesregeling bestuursrecht op
u'w rv.rcchtspraak.nl/Proccduros/l ,andcl i  i  kc-rcqcl in gcn/Scctor_
l lestu ursrecht.
In bcginscl zal geen uitstcl  r .r 'orden vcrleenc.l .  Al leen in zeer
uitzondcrl i jkc gcval len vcrlccnt dc rcchtbank ccn kort uitstsl .  Dit
moet u dan ruim voor dc termijn aÍloopt en met opgaaf van
rcdencn aanvragen.

Advocaat of gemachtigde
In de bcroepsproccdure mag u zelÍ 'het lvoord voeren. tJ kunt zich
ook door ccn advocaat oÍ- icrnancl andcrs latcrr
veftcgenwoordigen. Als u iemand machtigt die geen advocaat is-
dan moet u een schrif lel i lke machtiging aan de rcchtbank sturcn.
AÍhankcl i jk van uw inkorncn kunt u misschicn voor t lc kostcn
van een advocaat gefinancierde rechtshulp krijgen van de Raad
voor dc Rechtsbi jstand (zie voor mcer inÍbrmatie lvwrv.rvr.org).

Het insturen van stukken
Dc rechlbank vraagt stukkcn op bij hct bestuursorgaan. Ook
kri jgt he1 bcstuursorgaan de gelcgenhcid om op uw berocpschri l i
rcageren. Een dergelilke reactie wordt een vcrrveerschrift
genocmd.
tJ r- 'n dc andere part i j (en) ontvangen in principc kopieën van al le
bi j  de rechtbank ingediende stukken. ingekomen en verstuurde
bricven. tJ rroct adrcsr.vi jzigin-qcn claarom alt i jd schri Í icl i jk aan
de rechtbank doorgcven.

[J kunt in bcginscl tot Lri tcr l i jk t icn t lagen voor clc zit t ing nog
stukken naar cle rcchtbank sturen clie van bclang zijn voor urv
zaak. De rechtbank stuuft dcze stukken dan ook naar het
bcstr.r u rsurgaan.
Stuur stukken pcr post, per Íàx ofvia loket.rcchtspraak.nl.
Stuur dus gccn bcrichtcn per e-mail .  tcnzi j  de rechtbank hecÍi
Iatcn wctcn dat di1 in urv proccdurc r.vcl kan.

Vooraankondiging van de zit t ing
l)c rcchtbank strcel i  crnaar urv berocp ongevecr dric maandcn na
de indiening van het beroepschrif t  op een zit t ing te behandelen.
Part i ien ontvaÍrgen zo spoeci ig mogcl i ik ccn vooraankondiging
mct ccÍl datunt cn dagdccl \\'aarop cle zaak zal rvorc.len bchandclcl.
AIs u verhindcrd bent op het aangekondigcle dagdeel kunt u
binnen cen rvcek na vcrzending van clc vooraankondiging vragcn
om t:cn andere zi l t ingsdatum. U moct daarbi j  aangcven op r.velkc
dagdclen u verhinderd bent in dc periode van twee rveken voor ón
twcc nckcr.r na clc voorgcste lde zit t ingsdatum. [)c rcchtbank zal
dan cen anderc zit t ingsdatum vaststel lcn.

AÍhankcl i ik van ondcr andcrc dc vraag ol-hct eri Í ' l lcrccht is
betaald cn ol'de stukken van het b..stuirrsorgaa'n zijn ontvangen.
kri jgt u zo spoedig rnogcl i jk na dc vooraankondiging een
clcí init icvc uitnodigingsbricÍ 'rnct clc claturn cn het t i ic lsl ip van
bchandcl ing van uw zaak op de zit t ing. De rechtbank stemt al leen
in bi jzoncle rc omstancl iglredcn in mct ecn schriÍ tel i jk en
gcn-rot ivccrcl I  crzock orl  uitstcl .

Voor de zit t ing
Als u dc rcchtbank hinncnkontt.  r ,cnvi jst ccn mcdcwcrkcr u naar
de rvachtruimte bij de zaal rvaar uu zitting plaatsvindt. Zodra uw
zirak kan beginncn zal clc bode u "oprocpclt".  U kunt dan clc
zit t in-qszaal binncngaan.

Zitting
'I  

i jdens cle zit t ing bcsprcckt clc bchandclencl rcchtcr me1 part i jen
rt'at de gcschilpunten zijn en \\.at er rnoet gebeuren om cleze tc
kunncn bcrcchtcn ol 'op tc losscn.
Voorop staat dat er zovecl rnogcl i jk na de bchandcl ing tcr zi t t ing
een definit iefeinde komt aan hct aeschi l .

Friese taal
Met ingang van l  . januari 2014 is dc Wet gebruik Friesc taal van
kracht. Daartloor kunt u ook in ccn gcrcchtsproccrJure cls lrricsc
taal gebruiken. Dit betckent dat processtukken in het Fries
gestcld mogen wordcn en dal er t i jdens de zit t ing Frics gesproken
mag rvordcn. Voor mccr inÍbrmatic lvordt u vcrwczen naar dc
rvebsite van de Rechtbank Noord- Nederland.

Aanwezigheid
De rechtbank kan het beroep en hct verdere verloop van de
proccdure al leen met part i jen besprcken als die op de zit t ing
aanrvczig zijn. Dc rcchtbank raadt u daarom aan naar de zittine tc
gaan.

Hoe verloopt de zit t ing?
Een zitting r.vordt mcestal gehoudcn door één rechter. Dc rechter
lcicl t  dc zit t ing. Dc rcchtcr bcsprcckt op de zit t ing met part i jcn
wat de gcschilpunten zijn en wat er moet gebeuren om deze te
kunnen berechten ofop te lossen. AIs er geen oplossing wordt
gcvonden. kunncn part i jcn hun standpunten toel ichtcn. I Ict kan



zUn da1 cle rcchter do eiscnde part i j .  u dus. als eerste het rvoord
gecft.  Als uw toel icht ing op papier staat. maakt u dan vooraf
minstcns tu,ec kopicën. Op dc zit t ing gccl l  u ee n kopie aan clc
griÍïier en cen kopie aan dc andere partij.
Daarna mag het bestuursorgaan de zaak tocl ichten. Na dc cerste
rondc zal clc rechtcr cventuccl aanr,ul lcndc vragcn kunncn stcl lcn.
maar de rcchter kan dat ook lussendoor doen.
In dc t$csdc rondc mogcn al lc part i jcn nog kort hun stanclpuntcn
toe l  i sh tcn .
IJe rechter bepaalt hoeveel tijd daarvoor is.
Dc rcchtcr bcsprcckt met part i icn oÍ 'cr nog naclcr onc.lcrzock ol-
naclcr ovcrlcg nodig is. Aan het cinde van dc zit t ing w.orclt
besproken ofop het beroep uitspraak kan rvort len [edaan, dan
rvcl clal dc proccdure ccn vcrvolg rnoct kr i jgen. Als uitspraak kan
rvordcn gcdaan dan sluit  de rcchter het ondcrzock op de zi l t ing.
AIs de procedure een vervolg moet krijgcn. dan r.vorden claarover
aÍ '"sprakcn gcrlaakt. Mccstal is ccn trvccdc zit t ing nict nodig.

0penbaar
Zitt ingcn van clc scctor hcstuursrccht van clc rechtbank zi jn
mccstal openbaar. Dat betekent clat er publick aanw,ezig kan zijn
bi j  i le bchandeling van urv zaak. De meestc bclast ingzakcrr en
sorrmigc zakcn rraarbi j  ntcdischc gcgcvons aan clc orclc komcn.
rvordcn cchter achter gesloten dcuren behandeld. Dat betekent clat
cr bi i  die zakcn gccn publick in clc zaal u,orclt  tocgelaten. Als urv
zaak achtcr gcslotcn dcurcn rvordt hr-handclt l .  zl l  t lc rcchtbank u
dat mecclelen.

Getu igen en  deskund igen
I)e Algemcne wet bestuursrccht bieclt  u de mo-ecl i jkheicl om
gctutgcn cn dcskundigen tncc ts ncmcn naar dc zit t ing.
lJ nroct dit  dc rcchtbank uitcr l i ik ccn rvcek voor clc zit t ing
schriÍ lel i jk latcn \\ ,ctcn. I  Ioudt u er rckening mee clat cle
rcchtbank nict ve rpl icht is orn mccgcbrachtc gctuigcn oÍ '
de skundigcn hct woorcl tc geve n t i jc lens de zit t ing.

( ietuigcn kunncn ccrr vcrgoccl ing \ ragcn \ oor gcrnaaktc koslcn.
Zi j  kunncn op de zit l ing ecn ingcvulcl cleclarat icÍbrrr.rul ier aan de
rcchter overhandigen

Voorlopige voorziening
tI kunt t i idcns de bcroepsproccdurc cen voorlopigc roorzictr ing
vragcn. [) i l  is ccn vorkortc proccdurc voor dringcndc cn
spoedcisende situaties. U vraagt dc rechter dan bi jvoorbceld om
de Lri tvocring van hct ovcrhtidshcsluit  uit  tc stel lr ln tot na cic
uitspraak in cle bcrocpsprocedurc. Irart i jcn bi j  ccn voorlopigc
voorzioning \,vorden zo snel mogeli jk uitgenodigd voor cen
zitt ing. Naclcrc stukke n kurrncn tot ccu dag voor clc zit t ing
rvorclcn ingcdicnd. De voorzicningenrechtcr cloet Lri terl i jk binnen
tr.vee lr,eken na de zitting uitspraak.
Ook voor dezc proccdurc moct u gri l ïorscht bctalcn,

De uitspraak
Als dc zaak crg duidcl i jk l igt.  kan dc rechtcr aan hct cind van cjc
zi l t ing mondcl ing uitspraak doen. l)aarvan kri igt u binnen t,ur,ec
lveken na de zit t ing een schriÍ iel i jk. t t . .rguu. lproces-verbaal)
tocgcsluurcl.  Mccstal rvi l  dc rcchtcr voor hi l  schri l iel i jk uitspraak
doct nog nadcnken over de zaak. U hooí dan aan het einci van de
zitting rvanneer de uitspraak z.al zi.in: meestal binnen zes rveken
en bi j  spocclzaken ccrdcr.

De uitspraak rvordt in he1 opcnbaar uitgcsprokcn, maar u hoell
daarvoor nict nirar dc rcchtbank tc komcn. [ . ]  ontvirngt de
schrif tel i jke uitspraak koft daarna per posr. Als dc, rechtbank niet
binncn de gestelde tcrmijn uitspraak kan doen. dan kri igt r l
dzrarover bcricht.

GeeÍt de rcchter u ongcl i jk, dan zal hi j  urv berocp ongegrontJ
vcrklarcn. (iccÍt hij u gclijk, dan vcrklaart hij uw.bcrocp gcgroncl.
In dat geval kan de rechter het besluit van het bestuursorsaan

vernietigcn. Dc rechter kan daarbij de rechtsgcvolgen van het
verniet igde besluit  in stancl laten.
Ook kan cle rcchtcr zel l 'ccn voorzicning trcl ' l 'en t l ic in dc plaats
komt van het verniet igde besluit .
De rcchtcr kan hct bcstuursorgaan ook vcrpl ichten ccn ntcuw
bcsluit  te ncrncn. [) i t  betckent dat het bcstuursorgaan uw
bezrvaarschriÍï opnieuw zal moeten beoordelen en daarbij moct
lctten op dc uitspraak van de rcchtbank.
[-]cn aantal u itsprakcn r.r'ordt ( gcanon i rn i sccrc.l) gcpub I i ceercl op
zoeken. rechtspraak. n I .

Vergoeding proceskosten en gri f f ierecht
U kunt de rechtbank vragen om hct bestuursorgaan te
vcroordclcn krt vcrgocding van clc proccskostcn cn hct cloor u
betaald griÍïiercch1. In principe zal de rcchtbank hct
bestuursorgaan al lcen veroordelen tot vergoecl ing als hi j  u
(gcdcc l rc l i i k )  in  hcr  gc l i l k  s1c l t .

Proccskoslen zi jn kostcn dic u maakt om dc proccdurc tc kunncn
\,ocrcn. zoals rciskostcn. I  I icrvoor kunt u gcbruik mitkcn van hc1
Íbrmulier 'proceskosten bestuursrecht ' .  dat u tr.gel i jk met de
uitnocl iging voor cle z. i f t ing zul l  ontvangcn. tJ moet cl i l  lormulicr
vooraÍ '  ol '  ui tcr l  r .1 k op dc zit t ing in lcl  cren.

Schadevergoed ing
L.l kunl dc rcchtbank ook vragcn het bcstuursorgaan tc
veroordelcn tot schadevergoeding. U moet dan schrif tel i ik
kunncn onclcrbourven dat u cloor hct bcsluit  van hcl
bcstuursorgaan schadc l i jdt cn hoc hoog cl ie schadc is. Dc rechlcr
kan zo'n verzoek al lcen toekennen als hi j  u in hct gel i ik stelt .

Hoger beroep
Ondcr de r,r i tsprirak kunt u lezcn uat u kunt cloen als u het niel
ecns bcnt mct t lc uitspraak. In vccl gcval lcn kunl u in . lrogcr

berocp'gaan bi j  cen hogerc rechter. In sommige geval len kunt u
nrcts tegcn de uitspraak docn.

Mediat ion
In vccl zakcn spclcn naast. jur idischc krvesties ook onclerl iggcnclc
conÍl ictcn ccn rol.  Wil t  u clczc problcnrcn aanpakkcn. clan kunt u
kiczcn voor nrcdiat ion. Bi j  mediat ion rvorclt  geprobeerd om
saÍnen met dc andcre parl i i  urv conl l ict op te lossen. ondcr
bcgelcicl ing van cen onalhankeli jkc bcmiddclaar. dc mediator.
Mediat ion is al lcen mogeli jk als al le part i jen clat rvi l len.
Vror mccr inÍbrmatic u,ordt vcrrvczcn naar clc brochurc
'Msdial ion naast rcchtspraak in bcstuursrecht ' .  Gratis te bestel lcn
bi l  het mediat ionbureau van dc rechtbank. ofte downloaclen op
rvrvn'.  rcchlspraak.nl/Orean isatis/publ icat ics-en-brochurcs.

Nleer informatie:

lvrvr.l. rcchtsrrraak.n l/naar de rcchtcr/bestuursrcchter/procedurcs/
b eroeps p roced u re

\v\\ ,  w.rvr.ors, (Raad voor Rechtsbi istand)

r.vr.r'u'. i u ricl i sch I oke1. n I

rvwu,'. al I ead vo caten. n I

l0kct.rcchtspraak. n I

brochurc 'Bcrocp instcl len bi j  de rechtbank'tc clorvnloaclen op
rvrvw.rcchtspraak.nl/Organisatie/Publicaties en brochures
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