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de Rechtspraak
Rechtbank
Rotterdam

Aan Boekx Advocaten
t.a.v. mr. M. eh. Kaaks
Leidsegracht 9
Postbus 16988
1001 NL Amsterdam

datum
van
contactpersoon
doorkiesnummer
kamernummer
ons kenmerk
uw kenmerk
bijlage(n)

onderwerp

2 september 2013
Secretariaat wrakingskamer, locatie Rotterdam
V.A. Versloot
010 - 297 1777
E 1003
4332421HA RK 13-836
1O/419404/HA ZA 13-226
geen
verschoningsverzoek

Secretariaat
wrakingskamer
locatie Rotterdam
bezoekadres
Wilhelminaplein 100/125
3072 AK Rotterdam
co rrespondentieadres
Postbus 50952
3007 BN Rotterdam

t 010 - 297 12 34
f 010- 297 25 54
RBS 56 99 89 892
Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden. Wilt u
slechts één zaak in uw brief
behandelen.
De griffie is geopend van 08.30
uur tot 17.00 uur

Weledelgestrenge heer Kaaks,
Bij brief van 29 augustus 2013 heeft rechter mr. Th. Veling een verzoek ingediend tot verschoning.
Dit verzoek tot verschoning heeft betrekking op de bij deze rechtbank, afdeling privaat, aanhangige
procedure tussen eiser Demmink en gedaagden Voskuil, Reusink en AD Nieuwsmedia B.V.
en interveniënt Stichting De Roestige Spijker met zaakkenmerk 1O/4194041HA ZA 13-226.
Deze procedure is door de indiening van het verschoningsverzoek opgeschort. Het pleidooi in deze zaak
stond gepland op 9 september 2013 te 09:00 uur.
De mondelinge behandeling van het verzoek is door de verschoningskamer van de rechtbank bepaald op

dinsdag 10 september 2013 te 14:00 uur.
Onverwachte omstandigheden daargelaten zal de verschoningskamer die dag zijn samengesteld als
volgt:mr. A.l.P. van Essen, mr. a.E.M. Leinarts en mr. H. van Lokven-van der Meer.
De behandeling zal plaatsvinden in één van de zittingszalen van het zittingszalengebouw aan het
Wilhelminaplein 100/125 te Rotterdam.
Indien u en uw cliënte het op prijs stellen ter zitting aanwezig te zijn en/of te worden gehoord, kunt u dit
kenbaar maken aan de algemeen secretaris van de wrakingskamer.
Tevens deel ik u mede dat het ter zitting van de verschoningsskamer verschijnen niet automatisch
impliceert dat ook het woord mag worden gevoerd, doch dat dit ter beoordeling is van de
verschoningskamer.
U en uw cliënte zijn weliswaar geen partij in het verschoningsincident, maar u kunt er wel belang bij
hebben om erop toe te zien dat in het verschoningsincident niet de merites van de hoofdzaak worden
besproken. Als dit - bij uitzondering - voor een juiste behandeling van het verschoningsverzoek

Persoonsgegevens worden, voor zover nodig voor een goede procesvoering, opgenomen in een registratiesysteem van De rechtbank Rol1erdam
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onontkoombaar is, krijgt u als belanghebbende in de verschoningsprocedure de gelegenheid zich
daarover uit te spreken.

Hoogachtend,
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