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Geachte heer/mevrouw,
Bovenvermelde zaak is op 14 mei 2019 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.
De Afdeling heeft de termijn verlengd met zes weken.
Openbaarmaking
De beslissing in deze zaak zal openbaar worden gemaakt op een openbaarmakingszitting.
Elke woensdag wordt een openbaarmakingszitting gehouden. Op de website van de
Raad van State 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 ook gebruikmaken van de e-mailservice op de website. Via deze service vult u uw
e-mailadres en uw zaaknummer in. U krijgt dan te zijner tijd een e-mail van de Raad van
State met de aankondiging van de datum van de uitspraak.
U kunt na de openbaarmaking direct de geanonimiseerde tekst van de uitspraak via de
website van de Raad van State inzien. Meer informatie hierover vindt u op de website
van de Raad van State. Partijen ontvangen zo spoedig mogelijk een afschrift van hun
uitspraak.
Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend.
Hoogachtend,
de griffier
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