Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

Monique Kranenburg kranenburg@ovvk.nl
RE: Verstegen/Splinter OTS-UHP - Kinderen Splinter: Nikki, Mart en Madelief
25 oktober 2018 om 15:20
y.de.jong-struijk@rechtspraak.nl

Geachte mevrouw De Jong-Struijk,
Uw onderstaande reactie in bovengenoemde zaak roept bij mij nog wat vragen op:
1. Worden er tijdens OTS en UHP zittingen geen aantekeningen gemaakt van
hetgeen ter zitting wordt besproken? Of is dat soms wel en soms niet?
2. Zijn er tijdens geen van de in deze zaak gehouden zittingen aantekeningen
gemaakt? Mochten die er wel zijn, waarom kan daar dan niet alsnog een PV
van worden opgemaakt?
3. Of worden er van OTS en UHP zittingen nooit zittingspv’s afgegeven? Ik kan het
me zo lastig voorstellen, aangezien juist hetgeen op zitting wordt besproken
voor een gerechtshof bij de behandeling van een Hoger Beroep van belang kan
zijn bij het maken van een gedegen afweging.
Dit laatste geldt eens te meer nu ik van cliënte de opdracht heb gekregen om tegen
de laatst afgegeven beschikking Hoger Beroep aan te tekenen en er dan van het
gerechtshof standaard het verzoek komt om overlegging van het zittingspv, te weten
de beschikking van 28-9-2018 : nadere beschikking verlenging OTS en verlenging

machtiging UHP (tevens houdende verzoek vervallenverklaring Schriftelijke
aanwijzing) zaaknummers 345839, 345838, 346237, 346234, 349261 en 349262
– zie bijlage.
Gaarne nader vernemend,
Met vriendelijke groet,
M.T.E. Kranenburg
OVVK advocaten
Westersingel 75
4611HS Bergen op Zoom
telefoon: 0164 245895
fax: 0164233066
email: Kranenburg@OVVK.nl
Website: www. OVVK.nl
Disclaimer
Alle werkzaamheden van OVVK advocaten worden verricht uit hoofde van een
overeenkomst van opdracht (artikel 7: 400 BW) gesloten met de maatschap. Op
voormelde overeenkomst zijn van toepassing algemene voorwaarden waarin onder
meer is vermeld dat onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder onze
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. De algemene voorwaarden
vindt u op de website.
De inhoud van dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Bent u niet
de geadresseerde dan wordt u vriendelijk verzocht deze mail te vernietigen.

Van: Jong - Struijk, Y.J.P. de (Rechtbank Zeeland-West-Brabant) <y.de.jongstruijk@rechtspraak.nl>
Verzonden: donderdag 18 oktober 2018 07:34
Aan: OVVK Advocaten <secretariaat@ovvk.nl>
Onderwerp: RE: Verstegen/Splinter OTS-UHP - Kinderen Splinter: Nikki, Mart en
Madelief
Geachte mevrouw van Gils,
De pv’s kunnen niet worden verstrekt aangezien er geen pv’s aanwezig zijn.
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Y.J.P. (Yvonne) de Jong-Struijk
administratief medewerkster
team familie-en jeugdrecht
088 3611550
www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: ma t/m do

Van: OVVK Advocaten [mailto:secretariaat@ovvk.nl]
Verzonden: woensdag 17 oktober 2018 15:33
Aan: Team jeugdrecht Breda (Rechtbank Zeeland-West-Brabant)
<jeugdrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl>
Onderwerp: Verstegen/Splinter OTS-UHP - Kinderen Splinter: Nikki, Mart en Madelief
Geachte heer, mevrouw,
Bijgaand treft u aan afschrift van het schrijven zoals mr. Kranenburg dit op 4 oktober jl.
aan uw rechtbank zond (./.).
Heden zijn de beschikkingen door ons ontvangen, waarvoor dank.
Echter in de brief wordt ook om de bijbehorende pv’s verzocht in verband met een
appelprocedure, deze zijn nog niet door ons ontvangen.
Kunt u aangeven of deze nog worden nagezonden en op welke termijn?
In afwachting van uw bericht verblijf ik,
Met vriendelijke groet,
Petra van Gils
Secretaresse
OVVK Advocaten
Postbus 56
4600 AB Bergen op Zoom
Westersingel 75
4611 HS Bergen op Zoom

T-0164245895
F-0164233066
E-info@ovvk.nl
Website www.ovvkadvocatenbergenopzoom.nl
DISCLAIMER
Alle werkzaamheden van OVVK-Advocaten worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van
opdracht (art. 7:400 BW) gesloten met de maatschap. Op voormelde overeenkomst zijn van
toepassing algemene voorwaarden waarin onder meer is vermeld dat onze aansprakelijkheid is
beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. De
algemene voorwaarden vindt u op de website.
De inhoud van dit mailbericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Bent u niet de geadresseerde
dan wordt u vriendelijk verzocht deze mail te vernietigen.

Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven
en de bijzondere colleges vindt u op www.rechtspraak.nl.
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