
Van:
Verzonden: dinsdag 3 februari 2015 15:40
Aan:
Onderwerp: RE: Bezwaarprocedure Barin; bezwaar per fax; graag zsm reactie
Bijlagen: Brief pro forma bezwaar Barin dd. 23 januari 2015.pdf

Bijgaand!

Groet,_

Van:
Verzonden: dinsdag 3 februari 2015 10:54
Aan:
Onderwerp: RE: Bezwaarprocedure Barin; bezwaar per fax; graag zsm reactie

Hoi

Bedankt voor de snelle reactie. Lijkt mij het handigst als jij de fax scant en aan mij mailt.

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 3 februari 2015 10:40
Aan:
Onderwerp: RE: Bezwaarprocedure Barin; bezwaar per fax; graag zsm reactie

Hallc, ik heb volgens mij de fax hier liggen. De datum die daarop staat is 23 januari
2015, 16:38. Dus dat lijkt me dan de datum om aan te houden. Zal ik clie nog scannen en in
TRIM doen?

Als je vragen hebt, laat maar weten. Mogelijk dat ik het soms niet zal weten, en de vraag
richting zal moeten doorspelen.

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 3 februari 2015 10:35

1 Aan:
Onderwerp: FW: Bezwaarprocedure Barin; bezwaar per fax; graag zsm reactie

Hoi

Ik ben bezig met de ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift van Barin. Daarin moet
staan wanneer we het bezwaarschrift hebben ontvangen. Barin heeft het bezwaarschrift op
drie manieren verzonden:
- Per aangetekende post op vrijdag 23 januari; bij I&M gescand op ma 26 januari.
- Per fax naar 070-4566750. Dat faxnr is vermoedelijk van DGB, want staat ook op het
door DGB verzonden besluit.
- Per email CC naai -op vrijdag 23 januari.
Voor de ontvangst is in principe de faxdatum bepalend. Ik heb echter bij HBJZ geen fax



gezien. Wil jij nagaan of er bij DGB een fax is binnengekomen? Zo ja, dan hoor ik dat
graag zsm. Het heeft wel enige haast anders kan ik de brief met de ontvangstbevestiging
niet afmaken. De ontvangstdatum is namelijk bepalend voor de afloop van de beslistermijn
en het bepalen van die termijn komt heel precies. Overschrijding van de beslistermijn kan
namelijk leiden tot het verbeuren van dwangsommen.

Voor het vervolg nog het volgende. Ik heb van -diverse rapporten ontvangen. Ik
ben op het ogenblik druk met andere zaken, maar wil de komende weken die rapporten wel
gaan bekijken. Mocht ik vragen hebben, dan neem ik contact met jou op. Verder zullen we de
komende weken waarschijnlijk niet veel bezig zijn met het bezwaarschrift van Barin en is het
wachten op de gronden die Barin nog moet indienen.

Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 29januari 2015 14:41
Aan:
CC:
Onderwerp: Bezwaarprocedure Barin

Hoi

Zoals afgesproken in ons kennismakingsgesprek gisteren hierbij een korte schets van de
bezwaarproced ure.

- Na ontvangst van het bezwaarschrift wordt getoetst of het bezwaarschrift voldoet aan
de wettelijke eisen. In dit geval ontbreken in ieder geval de bezwaargronden
(argumenten). Ik zal nog een toets uitvoeren op de andere wettelijke eisen, maar
verwacht dat het bezwaarschrift verder wel voldoet. De bezwaarmaker moet de
gelegenheid krijgen om eventuele gebreken te herstellen binnen een door ons te
bepalen termijn. In dit geval zal het waarschijnlijk gaan om het aanvullen van de
gronden. Daarvoor wil ik vier weken geven (ze vragen tenminste vier weken). Ik leg
dat vast in een brief aan Barin
- Voor de behandeling van een bezwaarschrift geldt een beslistermijn van zes weken.
Die termijn is in de praktijk bijna altijd te kort en wordt meestal verlengd met zes
weken (is de maximale verlenging). De vier weken die Barin krijgt voor aanvulling
komen bij de 6 + 6 weken, dus onze beslissing op bezwaar zal ongeveer viermaanden
na ontvangst van het bezwaarschrift moeten worden genomen



- De belangrijkste wettelijke eis in de bezwaarprocedure is het horen van de
bezwaarmaker (Barin) en eventuele belanghebbenden. Aandachtpunt is nog

—Bespreek ik nog intern.
- Na de hoorzitting hebben we alle informatie om een beslissing op bezwaar te nemen.
Dat zal in dit geval nog een flinke klus zijn, dus ik wil de hoorzitting Vrij snel na
ontvangst van den gronden plannen. De hoorcommissie bestaat uit drie personen. Ik
ben de voorzitter. Daarnaast nemen in principe een vertegenwoordiger van DGB en
een andere HBJZ-er deel. De meerderheid van de commissie moet onafhankelijk zijn.
Als je deelneemt, hebben we dus een onafhankelijke HBJZ-er nodig. We hebben het
nog wel over de samenstelling
- Tegen de beslissin op bezwaar kan binnen zes weken beroep worden ingesteld.

Ik ben van plan om maandag 2/2 de brief aan Barin op te stellen. Die zal ik ook met jou
afstemmen.

Met vriendelijke groet,


