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Eerste straatje van Best 10 - 12
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Postbus 70503
\J 5201 CD 's-Hertogenbosch

r~ Telefoon [073] 6814100
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e-mail: rvrdb@Worldonline.nl

Raad voor Rechtsbijstand

's-Hertogenbosch

De heer mr W. Nass
Postbus 420
5600 AK EINDHOVEN.

VERZONDEN 3 0 SEP. 2004

I RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND TE 's-HERTOGENBOSCH.
"

i

i i Gezien het bezwaarschrift van de heer mr W. Nass te Eindhoven d.d. 30 augustus 2004 tegen de brief
i. r van de Raad voor Rechtsbijstand te 's-Hertogenbosch d.d. 20 juli 2004 betreffende het overleggen van

i een vervolgaudit.

Gezien het advies van de Commissie voor bezwaar van de Raad in deze zaak d.d. 13 september 2004,
: I welk advies hierbij is gevoegd. .f
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! i BESLillT:

flj#;i!;;~ :::;eming van de gron.~en die de Commissie tot haar advies hebben gebracht, het bezwaar van
'J-- , ---belanglleooende met'-ontvaIlkehjk1e verklaren.--~-- "-"-,.-. ~ -- ---'1 :',\ "4- ""'"

ë ,
i 's-Hertogenbosch, d.d.
i De Raad voor Rechtsbijstand 2 8 SEP 200~

voor deze,

V ~J-,, =-

mr A.J. W. Jurgens mr H.P .H. van Griensven
voorzitter secretaris

Een belanghebbende kan ingevolge artikel 8:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht tegen dit
Raadsbesluit binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij de Sector Bestuursrecht van de
Rechtbank te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch1.

1
Het beroepschrift dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

* uw naam en adres
* de dagtekening
* een kopie van het besluit waartegen uw beroep zich richt
* de gronden van het beroep
* uw handtekening

Van de indiener van het beroepschrift wordt door de griffier van de rechtbank een griffierecht
geheven van ~ 29,-- indien beroep ingesteld wordt tegen een toevoegingsbesluit en
~ 109,-- indien het een beroep tegen een vaststellingsbesluit betreft.



Commissie voor bezwaar en beroep

Raad voor Rechtsbijstand
J 's-Hertogenbosch

Betreft: Nass/Raad

ADVIES van de Commissie voor bezwaar (de Commissie) als bedoeld in artikel 7: 13
Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto artikel 8 van de Wet op de Rechtsbijstand
(WRB) naar aanleiding van het bezwaar van:

De heer rnr W. Nass, belanghebbende,

De Commissie heeft kennis genomen van de stukken, waaronder:
- de brief van de Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) van 20 juli 2004,
- het bezwaarschrift van belanghebbende van 30 augustus 2004.

i
Ontvankelijkheid:

Het bezwaar is niet-ontvankelijk.
e

Het bezwaar is gericht tegen de brief van de Raad voor Rechtsbijstand van 20 juli
'~~t;{~ 2004 waarin meegedeeld wordt dat de geldigheidsduur van de auditverklaring

;cc:

:_?";"j'i: verstrijkt. De Raad verzoekt belanghebbende vóór 1 oktober 2004 zijn vervolgaudit
.-." "'.'~.

c.'" aan de Raad over te leggen. De Raad vermeldt tevens dat indien niet uiterlijk voor 1
r:,~ - ---ok1ober 2004 een nieuwt:-auditvcrklaring v{o;dt overgeiegd, de inschrijving van -
I. :'~ belanghebbende als rechtsbijstandverlener en de inschrijvingen van kantoorgenoten

~ worden doorgehaald.

~ Belanghebbende stelt dat de brief van de Raad van 20 juli 2004 als besluit in de zin
] van artikel 8: 1 en 7: 1 A wb moet worden aangemerkt omdat de strekking van de brief

is dat daarop een beroep zal worden gedaan indien de beoogde uitschrijving
geëffectueerd zal worden dan wel indien daartegen bezwaar wordt gemaakt.

.'. /

De CommIssie overweegt als volgt.
Artikel 1:3 Awb bepaalt:

Onder besluit wordt verstaan een schriftelijke beslissing van een
bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Vaneen rechtshandeling is sprake als een handeling van een bestuursorgaan is gericht
op rechtsgevolg of een als definitief bedoelde interpretatie van een wettelijk
voorschrift voor een concreet geval geeft.

De brief van 20 juli 2004 van de Raad voor Rechtsbij stand bevat geen rechtshandeling
of een voor dit geval als definitief bedoelde interpretatie van een
wettelijke voorschrift en is dus geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. Er is
slechts sprake van een herinneringsbrief inzake het overleggen van een vervolgaudit
vóór 1 oktober 2004.

Nu geen sprake is van een besluit is belanghebbende niet ontvankelijk in zijn bezwaar.
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Commissie voor bezwaar en beroep

Raad voor Rechtsbijstand
's-Hertogenbosch

Betreft: Nass/Raad

Advies:

De Commissie adviseert de Raad het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

Aldus gegeven door de voorzitter vàn de Commissie voor bezwaar, mevrouw mr
C.D.M. Lamers, en getekend door de voorzitter op , 3 SEP.
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