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AANTEKENEN 

De Raad der gemeente Albrandswaard 
Postbus 1000 
3160 GA Rhoon 

" ' " d a t u m i o oktober 2012 
onderdeel T l 

contactpersoon mevr W. Kruin 
doorkiesnummer 1841 

ons kenmerk zaaknummer R O T 10 / 1193 W E T BE07 
uw kenmerk 

bijlage(n) 
faxnummer afdeling 

onderwerp het beroep van G.P. Mijs e/v Vogelaar te Rhoon 

Rechtbank Rotterdam 
Sector Bestuursrecht 

bezoekadres 
Wilhelminaplein 100/125 

correspondentieadres 
Postbus 50951, 3007 BM 

.Rotterdam 

t(010) 297 12 34 
f(010) 297 25 55 
www.rechtspraak.nl 
RBS 56 99 89 892 

Bij beantwoording de datum en 
ons kenmerk vermelden. Wilt u 
slechts één zaak in uw brief 
behandelen. 

Geachte heer/mevrouw, 

Over het beroep met zaaknummer ROT 10 /1193 WET BE07 deel ik u het volgende mee. 

Het beroep zal door een meervoudige kamer worden behandeld. Dat betekent dat het beroep op een 
zitting van de rechtbank door drie rechters wordt behandeld. Deze zitting is op maandag 12 november 
2012, om 11.00 uur in Rotterdam, Wilhelminaplein 100 /125, Rechtbank Sector Bestuursrecht. 

De rechters die de zaak op de zitting behandelen zijn: 
mr. H. Bedee 

mr. J.H. de Wildt, mr. F.A. Mulder 

De behandeling van het beroep op de zitting duurt ongeveer 45 minuten.  

Aanwezigheid 
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 deskundigen 
kunnen aan u een vergoeding vragen vanwege reis- en verblijfkosten en bestede tijd. De rechtbank is 
niet verplicht om de door u meegebrachte getuige(n) of deskundige(n) te horen. 

Nieuwe stukken 
U kunt nog nieuwe stukken naar de rechtbank sturen. U moet er dan wel voor zorgen dat de rechtbank 
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deze stukken uiterlijk de elfde dag vóór de zitting heeft ontvangen. Als u 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. 

Splitsing/Voeging 
Als uw beroep samen met andere procedures wordt behandeld (voeging) of is gesplitst in verschillende 
onderdelen dan heb ik u hierover bericht gestuurd. Zo niet, dan heb ik een brief daarover 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 schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden. 

Hoogachtend, S Yl A \ r 

de griffier 
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Uitspreken in het openbaar 
De wet bepaalt dat rechterlijke uitspraken in het openbaar moeten worden gedaan. 
De uitspraken in bestuursrechtelijke zaken worden (met uitzondering van de zaken die hieronder onder 
'uitzonderingen' zijn vermeld) wekelijks op donderdag gedaan. 
De aankondiging van deze uitspraken op rechtspraak.nl vindt plaats op de dinsdag voorafgaand aan de 
donderdag waarop de uitspraken in het openbaar worden uitgesproken, om 12.15 uur. 
Indien de rechtbank heeft geoordeeld dat een uitspraak voor publicatie op rechtspraak.nl in aanmerking komt, 
vindt de publicatie diezelfde donderdag plaats. De uitspraak is alsdan in geanonimiseerde vorm te raadplegen 
op rechtspraak.nl vanaf 14.00 uur als de uitspraak 's ochtends is gedaan, of vanaf 16.30 uur als de uitspraak 
's middags is gedaan. 

Aankondiging 
Op de dinsdag vanaf 12.15 uur, wordt via internet aangekondigd welke zaken in die week, op de donderdag, 
in het openbaar zullen worden uitgesproken. Uit privacyoverwegingen worden niet de namen van de eisende 
partijen vermeld, maar alleen de zaaksnummers en de namen van de verwerende bestuursorganen. Het kan 
zijn dat door onvoorziene omstandigheden zaken die wel zijn aangekondigd toch niet worden uitgesproken. 

Uitzonderingen 
Uitspraken: 

1. op verzoeken om voorlopige voorziening, 
2. op beroepen tegen vreemdelingenbewaring, 
3. op beroepen die niet op zitting zijn behandeld en 
4. op beroepen die met gesloten deuren zijn behandeld en geen betrekking hebben op een 

belastinggeschil 
worden wel in het openbaar gedaan, maar worden niet tevoren aangekondigd. 
Dit soort uitspraken wordt dagelijks gedaan. 

U vindt de lijst van aangekondigde uitspraken op: http://agenda.rechtspraak.nl. 
In het zoekscherm vult u bij "instantie"in: "rechtbank Rotterdam" en vinkt u bij "sectoren" 
de optie "Bestuur" aan. 
De uitsprakenzittingen vinden plaats in het zittingzalencomplex van de 
Rechtbank Rotterdam 
Wilhelminaplein 125 (gebouw A), 3072 AK Rotterdam 
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