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Procedure

Hoger beroep

Geachte heer/mevrouw,
Bovenvermelde procedure zal naar verwachting op een zitting van de Afdeling
bestuursrechtspraak worden behandeld. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer
deze zitting zal plaatsvinden. De komende twee maanden gebruikt de Afdeling
bestuursrechtspraakom de zaak voor te bereidenen een zittingsplanningte maken. Dit
Is de voorbereidingsperiode. De Afdeling bestuursrechtspraak streeft ernaar om de zaak
op een zitting in te delen in een periode van vier maanden ná de voorbereidingsperiode.
Die periode van vier maanden heet in deze brief verder: de streefperiode.
Verhinderdata

U kunt een overzicht toezenden van de dagen of dagdelen in deze streefperiode waarop
u of de partij voor wie u optreedt absoluut bent verhinderdvoor de behandelingvan de
zaak op een zitting. De Afdeling houdt zo veel mogelijk rekening met de verhinderdata.
Als u veel verhinderdata opgeeft of vaste verhinderdagen, zal het moeilijker worden om
die allemaalin acht te nemen.
Verhinderdata kunt u uiterlijk binnen één week na dagtekening van dit bericht aan de
Afdeling doorgeven. U kunt uw overzicht daarna nog wel actualiseren. U ontvangt géén
afzonderlijk bericht als het ernaar uitziet dat de zitting niet in de streefperiode kan worden
ingedeeld. U kunt zes weken voor het verstrijken van de streefperiode uw overzicht
aanvullen met verhinderdata voor een aantal maanden na afloop van de streefperiode.
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Bepaling zïttingsdatum

Het kan zijn dat de zitting toch plaatsvindtop een dag waarop u of de partij voor wie u
optreedt verhinderd is. Het bepalen van een zittingsdatum vergt een afweging waarbij
de Afdeling ook anderefactoren in aanmerkingneemt, zoals de belangenvan andere
procespartijen,het algemeenbelang bij voortgang van de procedureen een optimale
benutting van de schaarse zittingscapaciteit.

Als de zitting plaatsvindt op een dag die u niet als verhinderdatum hebt aangemeld, en
u of de partijvoor wie u optreedt is bij nader inzienverhinderd, dan gaat de zitting in
beginsel toch door.
Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend.
Hoogachtend,

de griffier

De griffieis op 5 en 14 meigesloten.
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