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het verzoek van Stichting Arnhems Peil te Arnhem

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

Geachte mevrouw Spaander,
Over het verzoek om een voorlopige voorziening met zaaknummer ARN 21 / 1965 WOB 06 deel ik u
het volgende mee.
Het is correct dat u de griffierechtkosten niet op het proceskostenformulier hoeft te vermelden. Wanneer
een partij in het gelijk wordt gesteld volgt daarop vaak een proceskostenveroordeling van de andere
partij en zal de andere partij (daarnaast) ook de griffierechtkosten moeten vergoeden. Let wel, dit is dus
alleen als de indienende partij in het gelijk wordt gesteld of deels in het gelijk wordt gesteld. Daar kan
ik in de voorlopige voorziening van Arnhems Peil niet op vooruitlopen.
Voor wat betreft de stukken die voorafgaand aan de zitting zijn toegezonden, deze worden door een
rechter meegenomen bij de beoordeling van het verzoek om een voorlopige voorziening, ook wanneer
zij middels een link zijn toegezonden. De stukken die na de zitting zijn toegezonden worden niet meer
meegenomen want het onderzoek is op de zitting gesloten. Na de sluiting van een onderzoek kunnen er
geen stukken meer worden toegezonden. Het is aan de rechter om voor de sluiting van het onderzoek te
beoordelen of hij nog nadere stukken nodig heeft om tot een oordeel te komen.
Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Als u de r htbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden.
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