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Rolaanduidingen 
anonimisering

bijlage 8



542

Bijlage 8

Voor 28 juni 2013 Na 28 juni 2013

adres Adres Verweerders in cassatie
appellant Appellant Verweerster
bedrag Appellante Verweerster in cassatie
belanghebbende Appellanten Verweersters
benadeelde partij Bedrijf Verweersters in cassatie
betrokkene Belanghebbende Verzoeker
de man Belanghebbenden Verzoeker tot cassatie
de vreemdeling Benadeelde Verzoekers
de vrouw De man Verzoekers tot cassatie
eiser De vrouw Verzoekster
eiseres Derdebelanghebbende Verzoekster tot cassatie
geboortedatum Derdebelanghebbenden Vestigingsplaats
geboorteplaats Eiser Vreemdeling
gedaagde Eiser tot cassatie Vreemdelingen
geïntimeerde Eiseres Woonplaats
gelaedeerde Eiseres tot cassatie
gemachtigde Eisers
gekrestreerde Eisers tot cassatie
getuige Geboortedag
klager Geboorteplaats
mededader Gedaagde
medeverdachte Gedaagden
nummer Geïntimeerde
partner van Geïntimeerden
slachtoffer Getuige
verbalisant Getuigen
verdachte Kenteken
verweerder Naam
verweerster Rekeningnummer
verzoeker Slachtoffer
verzoekster Slachtoffers
werkgeefster Verdachte
werkgever Verdachten
werkneemster Verweerder
werknemer Verweerder in cassatie
woonplaats Verweerders

Deze rolaanduidingen worden standaard gebruikt bij het anonimiseren van uitspraken ten 
behoeve van de publicatie op Rechtspraak.nl.


