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Veel van de zaken die de Afdeling onderhanden heeft, worden na het vooronderzoek 
behandeld op een zitting. De Afdeling wenst de hiervoor bestaande capaciteit optimaal 
te gebruiken met het oog op een goede voortgang van alle onderhanden zaken. 

Ook de zaak met bovenvermeld nummer zal naar verwachting op een zitting van de 
Afdeling worden behandeld. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer deze zitting zal 
worden gehouden. De Afdeling gaat ervan uit dat de zittingsdag zal vallen in een 
periode van vier kalendermaanden die begint zes weken na verzending van deze brief. 

U kunt een overzicht toezenden van de dagen of dagdelen in deze periode waarop u 
absoluut bent verhinderd voor de behandeling ter zitting. 
Hoe meer verhinderdata u aanmeldt, hoe moeilijker het voor de Afdeling zal zijn om 
hiermee rekening te kunnen houden. Hoe duidelijker u uw opgave van verhinderdata 
motiveert, des te beter kan de Afdeling uw opgave beoordelen. 
Voorts geldt dat het niet noodzakelijk is dat naast de rechtsbijstandverlener ook de 
vertegenwoordigde ter zitting verschijnt. 

Indien u van de mogelijkheid om verhinderdata door te geven gebruik wilt maken, 
verzoekt de Afdeling u dat overzicht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week 
na dagtekening van deze brief te verzenden. Uw overzicht kunt u actualiseren. Bij de 
bepaling van de zittingsdatum zal met het laatst ontvangen overzicht rekening worden 
gehouden. 

Het kan echter zo zijn dat de zitting toch plaatsvindt op een door u opgegeven 
verhinderdatum. Het bepalen van een zittingsdatum vergt een afweging waarbij de 
Afdeling ook andere factoren, zoals een goede voortgang in de t i jd, een optimale 
benutting van de zittingscapaciteit en de belangen van andere procespartijen, in 
aanmerking neemt. 
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Indien het door omstandigheden, zoals een hoge instroom van zaken, voor de Afdeling 
onmogelijk is om de zitting in de aangegeven periode te houden en u dus zes weken 
voor het einde van deze periode geen uitnodiging hebt ontvangen om ter zitting te 
verschijnen, dan doet u er goed aan onmiddellijk een overzicht voor de daaropvolgende 
twee kalendermaanden toe te zenden. U ontvangt daartoe geen afzonderlijk bericht. 

Indien de zitting plaatsvindt op een dag in de periode ten aanzien waarvan u in de 
gelegenheid bent gesteld verhinderingen aan te melden en u van deze gelegenheid geen 
gebruik hebt gemaakt, komt het in beginsel voor uw rekening wanneer de zittingsdag u 
niet blijkt te schikken. 

Hoogachtend, 

de griffier 
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