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ORGAAN Rechtbank 

 

 

 

 

VERKLARING RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland │ NVWA: Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit │ KANTONRECHTER: de sector kanton van de rechtbank (de kantonrechter) behandelt lichte strafzaken binnen het civiel recht, tot een bedrag van €25.000,- │ PACHTKAMER: de pachtkamer is een 
Nederlands rechtscollege bij de rechtbank, dat geschillen rondom pachtovereenkomsten oordeelt │ POLITIERECHTER EN MEERVOUDIGE KAMER: de politierechter is een alleensprekende rechter die alle soorten strafzaken behandelt tot maximaal 1 jaar gevangenisstraf. De meervoudige strafkamer 
bestaat uit drie rechters die ingewikkeldere en zwaardere strafzaken behandelen │ STRAFRECHT: in het Wetboek van Strafrecht zijn gedragsregels vastgelegd waarbij ook straffen staan voor het overtreden van die gedragsregels │ 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 hoger beroep. Het gerechtshof kijkt bij de behandeling van de 
zaak opnieuw naar alle feiten en maakt een eigen beoordeling │ BEROEPSCHRIFT: een beroepschrift is een schriftelijk protest tegen een overheidsbeslissing │ HOGE RAAD: Hoogste rechtscollege in Nederland wat beoordeeld of de lagere rechter bij zijn beslissing de rechtsregels goed heeft toegepast.   

Hans Rietveld Agrarisch Advies B.V. 

Bestuursrecht  
(RVO) 

Strafrecht  
(Politierechter en meervoudige kamer) 

Civielrecht  
(Grondkamer/Pachtkamer) 

Gemeenschappelijk 

landbouwbeleid (GLB) 
1. Randvoorwaarden 

   - I&R en dierwelzijn 

2. Subsidiabele oppervlakte 

percelen 

3. Gewascode percelen 

   - Natuurlijk grasland 

Provinciale subsidie 

1. Plattelandsontwikkelings- 

programma (POP3) 

2. Maatlat duurzame 

veehouderij (MDV) 

3. Investeringen 

milieuvriendelijke maatregelen 

4. Jonge landbouwers (JOLA) 

5. Faunaschade 

  

Pachtovereenkomsten 
1. Pachtprijzen 

2. Vastleggen pachtovereenkomst 

3. Goedkeuren pachtovereenkomst  

4. Wijzigingen pachtovereenkomst 

5. Ontbinding pachtovereenkomst 

Strafrecht 
1. Varkensrechten 

2. Pluimveerechten 

3. Fosfaatrechten 

4. Handhaving NVWA 

5. Economische delicten 

Mestwetgeving 
1. NVWA-controle 

2. Aanvullende vragen 

3. Voornemen tot 

opleggen boete 

4. Boete 

5. (hoger) Beroep  

Bestemmingsplan 
1. Vooroverleg 

2. Inspraakreactie 

3. Zienswijze 

4. Bezwaar/beroep 

5. Handhaving Omgevingsdienst 

RVO │ College van Beroep 

voor het bedrijfsleven 

RVO │ Rechtbank │         

Raad van State 

 

NVWA │ RVO │ Rechtbank 

│ College van Beroep voor 

het bedrijfsleven 

Raad van State │ Rechtbank Rechtbank │ Pachtkamer 

Bestuursrecht  
(Provincie/Gemeente/Waterschap) 

Rechtbank 

 


