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Datum 17 oktober 2016
Onderwerp:
Hervatting van de bezwaarschriftprocedure inzake
de handhavingsverzoeken van Nautilus International
Geachte mevrouw

,

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van
5 oktober 2016, nummer 201505784/1/V6, het door u namens Nautilus
International (hierna: uw cliënte) ingestelde hoger beroep gegrond verklaard.
Als gevolg daarvan (zie onderdeel IV en V van het dictum van de uitspraak) dien
ik opnieuw te beslissen op het door u ingediende bezwaarschrift van uw cliënte
van 15 januari 2014.

Contactpersoon
de heer
T 070F 070wbja-bezwaren-bot1@minszw.nl
Onze referentie
WBJA/ABWA/1.2014.0133.001
WBJA/ABWA/1.2014.0134.001
Uw referentie
Nautilus/Minister SZW 13789
Bijlagen
-

Het bezwaarschrift was gericht tegen twee besluiten op verzoeken tot
handhaving, genomen op 5 december 2013 en 19 december 2013. In het kader
van de behandeling van dat bezwaarschrift heeft op 31 maart 2014 een
hoorzitting plaatsgevonden, waarna ik bij besluit van 16 mei 2014 het
bezwaarschrift niet-ontvankelijk heb verklaard.
Het besluit van 16 mei 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak bij genoemde
uitspraak vernietigd. Alvorens een nieuwe beslissing op bezwaar voor te bereiden,
ben ik voornemens u en uw cliënte in de gelegenheid te stellen om opnieuw te
worden gehoord als bedoeld in artikel 7:2, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht (hierna: Awb). Aan dat voornemen ligt mede ten grondslag dat mij
ambtshalve bekend is dat uw cliënte een nieuw handhavingsverzoek heeft
ingediend, zodat mogelijk sprake is van een omstandigheid die voor de te nemen
nieuwe beslissing op bezwaar van aanmerkelijk belang kan zijn als bedoeld in
artikel 7:9 Awb.
Gelet op het bovenstaande verzoek ik u mij binnen vier weken na heden
schriftelijk (per post of per e-mail) te laten weten of u prijs stelt op het houden
van een nieuwe hoorzitting. Indien u gebruik wenst te maken van de
mogelijkheid om opnieuw te worden gehoord, verzoek ik u mij een opgave te
doen van verhinderdata in de periode tot en met 22 december 2016.
Hoogachtend,
de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
namens deze
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