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ambtenaar

De bovenvermelde zaak is op 13 juli 2015 behandeld op een zitting van de Afdeling.
De termijn voor het doen van een uitspraak bedraagt zes weken. Naar verwachting zal
in dit geval niet binnen zes weken na de zitting uitspraak kunnen worden gedaan. In
verband hiermee is de termijn verlengd met zes weken.
De beslissing in deze zaak zai te zijner tijd openbaar worden gemaakt op een
openbaarmakingszitting. Elke woensdag wordt een openbaarmakingszitting gehouden.
Op de website van de Raad van State (www.raadvanstate.nl) treft u een overzicht aan
van nummers van zaken waarin de beslissing op de woensdag van die week openbaar
wordt gemaakt. Deze lijst wordt elke maandag geactualiseerd. Op deze wijze kunt u
eenvoudig nagaan of in die week een uitspraak in uw zaak is te verwachten. Het is
niet noodzakelijk de openbaarmakingszitting op woensdag bij te wonen.
U kunt na de openbaarmaking direct de geanonimiseerde tekst van uw uitspraak via de
website van de Raad van State inzien. Meer informatie hierover vindt u op de website.
Partijen ontvangen zo spoedig mogelijk een kopie van hun uitspraak op het
correspond entiead res.
Hoogachtend,
de griffier
Deze brief is geautomatiseerd aangemaakt en is daarom niet ondertekend.

2774167(CBOI
Postbus 20019 - 2500 EA Den Haag - T 070 426 44 26 - F 070 365 13 80 - www.raadvanstate.nl
de datum Cil het nununer van dezc brief vermelden
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ambtenaar

De bovenvermelde zaak is op 13 juli 2015 behandeld op een zitting van de Afdeling.
De termijn voor het doen van een uitspraak bedraagt zes weken. Naar verwachting zal
in dit geval niet binnen zes weken na de zitting uitspraak kunnen worden gedaan. In
verband hiermee is de termijn verlengd met zes weken.
De beslissing in deze zaak zal te zijner tijd openbaar worden gemaakt op een
openbaarmakingszitting. Elke woensdag wordt een openbaarmakingszitting gehouden.
Op de website van de Raad van State (www.raadvanstate.nl) treft u een overzicht aan
van nummers van zaken waarin de beslissing op de woensdag van die week openbaar
wordt gemaakt. Deze lijst wordt elke maandag geactualiseerd. Op deze wijze kunt u
eenvoudig nagaan of in die week een uitspraak in uw zaak is te verwachten. Het is
niet noodzakelijk de openbaarmakingszitting op woensdag bij te wonen.
U kunt na de openbaarmaking direct de geanonimiseerde tekst van uw uitspraak via de
website van de Raad van State inzien. Meer informatie hierover vindt u op de website.
Partijen ontvangen zo spoedig mogelijk een kopie van hun uitspraak op het
correspo ndentiead res.
Hoogachtend,
de griffier
Deze brief is geautomatiseerd aangemaakt en is daarom niet ondertekend.
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