Verlening van juridische bijstand door HRAA

Hans Rietveld Agrarisch Advies B.V.
RECHT-DISCIPLINES

WETGEVING / BELEID

ORGAAN

A. Bestuursrecht (Provincies / Gemeenten / ...Waterschappen/ ... Dienst Regelingen)

GLB-Landbouwbeleid

1. Randvoorwaarden
2. Percelen en oppervlakte

DR | College van Beroep
voor het bedrijfsleven

Provinciale subsidie (POP)

Mestwetgeving

1. Agrarisch natuurbeheer
2. IDS (subsidie duurzame stallen)
3. Investeringen milieuvriendelijke maatregelen
4. Jonge boeren

1. AID controle
2. Aanvullende vragen
3. Voornemen tot opleggen boete
4. Boete
5. Beroep boete
6. Hoger beroep

DR | Rechtbank |
Raad van State

AID | DR | Rechtbank |
College van Beroep voor
het bedrijfsleven

Bestemmingsplannen

1. Vooroverleg
2. Inspraakreactie
3. Zienswijze
-------------------------------4. Bezwaar / beroep

Raad van State

B. Strafrecht (Politierechter en meervoudige kamer)

Strafrecht

1. Milieudelicten*
2. Bodemverontreiniging*
3. Waterverontreiniging*
4. Dierrechten*

Rechtbank

C. Civielrecht (Grondkamer / Pachtkamer)

Pachtovereenkomsten

1. Pachtprijzen
2. Vastleggen/goedkeuring pachtovereenkomsten
3. Toestemming verandering / verbetering pacht object
4. Ontbinding / beeïndiging pachtovereenkomsten

Rechtbank - Pachtkamer

* in deze zaken kunnen wij onszelf als deskundigen niet machtigen,
enkel uzelf in eigen persoon of advocaat is hiervoor gemachtigd, wel kunnen wij hiervoor u de juiste personen aanbevelen

VERKLARING

KANTONRECHTER: de sector kanton van de rechtbank (de kantonrechter) behandelt alleen overtredingen en een misdrijf stroperij | PACHTKAMER: de pachtkamer is een Nederlands rechtscollege bij de rechtbank, dat tot taak heeft te oordelen inzake geschillen omtrent pachtovereenkomsten | POLITIERECHTER EN MEERVOUDIGE KAMER: eenvoudige zaken
worden behandeld door één rechter, moeilijkere zaken worden behandeld door drie rechters | STRAFRECHT: in het Wetboek van Strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraan burgers zich moeten houden | BESTUURSRECHT: het bestuursrecht regelt de verhoudingen tussen de overheid en de burgers | RECLASSERING: de reclassering helpt mensen die met het
strafrecht in aanraking komen | HOGER BEROEP: in Nederland kan tegen een vonnis van een rechter in eerste aanleg hoger beroep worden ingesteld, bij strafrecht en civiel recht kan hoger beroep ingesteld worden bij het gerechtshof. Bij bestuursrecht wordt hoger beroep ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven of de Raad van State | GERECHTSHOF: in het algemeen worden hier alleen zaken behandeld in hogerberoep, hoeft geen rekening te houden met uitspraak van de rechtbank, men kan worden vrijgesproken en een hogere straf ontvangen | BEROEPSCHRIFT: een beroepschrift is een schriftelijk protest tegen een overheidsbeslissing bij een hogere overheidsinstantie of bij een administratieve rechter | HOGE RAAD: partijen die het niet eens zijn met een uitspraak kunnen bij de Hoge Raad in cassatie gaan, de raadsheren van de Hoge Raad kijken dan niet opnieuw naar de feiten van een strafzaak, maar onderzoeken alleen of de lagere rechter (zoals het gerechtshof) alle rechtsregels goed heeft toegepast |

