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Time is on my side
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- Afschaffen vergunningstelsels (zo nodig 

vervangen door algemene regels)

- Wet dwangsom en beroep niet tijdig 

beslissen (wet van 28-08-2009, Stb 383)

- lex silencio

- streven naar finale geschillenbeslechting.
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• Beslistermijn:

4:13 Awb!

- in wettelijk voorschrift aangegeven

dan wel: binnen redelijke termijn na 

(de dag van) ontvangst van de 

aanvraag
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Redelijke termijn is verstreken in ieder 

geval na 8 weken
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Sommige beslistermijnen gewijzigd

Zie bijv WOB en beslissen op bezwaar

(Art 7:10 Awb: van 14 naar 24 weken!)

Wat als bezwaar verschoonbaar te laat is?

(6 weken na ontvangst bezwaar?

overmacht?)
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Prettig contact met de overheid

Iedere burger heeft een nummer: 

een telefoonnummer !
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• Art 4:15 Awb Opschortingsmogelijkheden (zijn 
verruimd per 1-10-2009)

Lid 1:

a) aanvulling vragen van onvolledige aanvraag;

b) noodzakelijk informatie te vragen aan een 
buitenlandse instantie;

c) aanvrager stemt schriftelijk in met uitstel, 
tenzij in bezwaar

d) vertraging voor zover die is toe te rekenen 
aan de aanvrager

e) overmacht bestuursorgaan



9

Opschorten vóór beslistermijn wordt 

overschreden!

CRvB 12 juli 2006, LJN AZ 3879
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Mededelingsplicht als beslistermijn zal 

worden overschreden en wanneer de 

opschortingstermijn eindigt

(wanneer de beschikking kan worden 

tegemoet gezien)
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Wet dwangsom etc

Twee delen:

- dwangsom 

(alleen voor beschikkingen op 

aanvraag)

- beroep tegen niet tijdig beslissen 

(ruimer dan beschikkingen op 

aanvraag)
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Art 4:17 lid 3 Awb: schriftelijke 

ingebrekestelling vereist; pas mogelijk na 

verstrijken beslistermijn als beslissing dan 

nog niet gegeven is (is bekendgemaakt. 

Zie Rb Roermond 15 juni 2010 LJN BM 

8470) en ABRvS 9-2-2011 LJN BP 3711
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Kan ook elektronisch, als die weg door het 

bestuursorgaan is opengesteld
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Dwangsomregeling loopt automatisch 2 

weken na ontvangst van de 

ingebrekestelling en als dan nog niet is 

beslist (is bekendgemaakt)

Betekening is dus niet vereist (geen 

verwijzing naar art 611 a t/m i Rv)
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Bedoeling: 

als je binnen die 2 weken beslist en 

bekendmaakt geen dwangsom 

verschuldigd;

feitelijk:

je krijgt nog 2 weken

wel eventueel rente verschuldigd.
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Wanneer geen dwangsom verschuldigd: 
art 4:17 lid 6 Awb

a) onredelijk laat in gebreke gesteld (zie 
art 6:12 lid 5 Awb)

b) aanvrager is geen belanghebbende?

c) aanvraag kennelijk niet-ontvankelijk of 
ongegrond ?

(NB: regeling geldt ook voor 
bezwaar)
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en 

d) Als de lex silencio positivo van 

toepassing is
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Wat te doen als bestuursorgaan ziet 

aankomen dat termijn niet zal worden 

gehaald bij zorgvuldige besluitvorming?

- Bellen!, geen soelaas?

Dan: dwangsom voor lief nemen, danwel

beslissing nemen (foutief, dan art 

6:18 / 6:19 Awb, repareren in bezwaar)
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Hoogte dwangsom art 4:17 lid 1 Awb: 

maximaal 42 dagen

eerste 2 weken € 20, 

daarna 2 weken € 30 en dan 

2 weken € 40 per dag (inclusief zaterdag 

en zondag) (per aanvraag!) 

Betaling binnen 6 weken

Na 42 dagen geen nieuwe dwangsom
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Wat als bezwaar kennelijk niet-

ontvankelijk of kennelijk ongegrond is 

verklaard en rechter het daarmee  niet 

eens is?

Dan is alsnog dwangsom verschuldigd
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Dwangsom wordt door bestuursorgaan bij 

beschikking vastgesteld, art 4:18 Awb, 

binnen 2 weken na de laatste dag waarop 

de dwangsom verschuldigd was.

Mag in de beslissing op de aanvraag van 

de verzochte beschikking, maar dat hoeft 

niet
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Dwangsom is geen schadevergoeding!

Zie Rb Arnhem 6 juli 2010 LJN BN 2186
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Zijn het middelen in de zin 

van de WWB ?
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Concentratie van rechtsbescherming: zie 

art 4:19 Awb
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Geen bezwaar meer mogelijk tegen niet-

tijdig beslissen: zie art 7:1, lid 1 aanhef en 

onder e Awb, dus beroep

Zie art 6:12: mogelijk binnen 2 weken na 

de dag waarop is meegedeeld dat 

bestuursorgaan in gebreke is

Heel enkele keer geen ingebrekestelling 

nodig
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Ingebrekestelling is 
ontvankelijkheidsvoorwaarde

Na vernietiging en opdracht op nieuw te 
beslissen nieuwe ingebrekestelling nodig

Kan je als beroep is ingesteld zonder 
ingebrekestelling alsnog in gebreke 
stellen?

Conversie van beroep in een in gebreke 
stelling?
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Toepassing van art 8:54 Awb! 

Rechter stelt bij gegrondverklaring, niet 

alleen desgevraagd, ook verbeurde 

dwangsom van art 4:17 vast, maar moet 

ook als nog niet is beslist nadere 

dwangsom vaststellen (kan veel hoger 

zijn!)

Termijn dan in beginsel 2 weken (art 8:55 

Awb)



28

Zie art 6:20 lid 3 Awb (je verliest zo 

bezwaarfase)

Procesregeling rechters
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Lex silencio positivo 

(Stb 503 Dienstenwet)

Art 4:20  a t/m f Awb

Zie ook Wet van 7 april 2011 Stb 201 

(Nieuw art 3:10 lid 4 Awb)
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Wanneer ontstaat een omgevingsvergunning 

van rechtswege?

Alleen als niet afdeling 3.4 Awb van toepassing

Zie art 3.9 en art 3.10 Wabo

Kan ook na vernietiging door de rechter nog een 

vergunning van rechtswege ontstaan?

Zie ABRvS 6-10-2010 LJN BN 9548
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Soms krijgt een afwijzing van een 

aanvraag na een vergunning van 

rechtswege formele rechtskracht. 

Zie ABRvS 18 nov. 2009 AB 2010, 51

Strijd met Europees recht?
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Voor vergunningenstelsels die onder de 

Dienstenrichtlijn vallen is LSP van 

toepassing, tenzij expliciet uitgesloten

Voor andere: opt-outstelsel (tenzij bij wet 

anders is bepaald)

Voor lagere overheden na 1-1-2012

Bent u klaar voor de lex silencio ?
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Tot 2012 Tijdelijk Besluit LSP van 17-12-

2009 (Stb 571):

LSP geldt niet als afdeling 3:4 Awb van 

toepassing is, als wet op Bijlage A is 

aangegeven (dwingende redenen van 

algemeen belang) en ook niet als het 

Europees recht dat verbiedt: (Bijlage B)

Zie ook Wet van 7 april 2011 Stb 201
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Denk erom: LSP kan niet gelden als er 

geen besluit op aanvraag moet worden 

genomen, of omdat de beoogde gevolgen 

van de vergunningverlening niet 

stilzwijgend tot stand kunnen worden 

gebracht.
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Indien niet tijdig beslist: dan beschikking 

van rechtswege

Inwerkingtreding op de derde dag na 

afloop van beslistermijn

(anders Wabo (art 6,1 lid 4)
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Verlenging van beslistermijnen

Problematiek onvolledige aanvraag
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Bekendmaking binnen 2 weken!

Zie art 4:20 c Awb
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Geen bekendmaking gedaan?

Dan dwangsomregeling van toepassing: 

art 4:20d

Ook beroep mogelijk (art 8:55 f AWB)

(bezwaar wordt overgeslagen ?)
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Art 4:20 e Standaardvoorschriften

ook van rechtswege aan beschikking van 

rechtswege
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4:20 f, lid 1: Bevoegdheid alsnog 
voorschriften aan de beschikking van 
rechtswege te verbinden

of deze beschikking in te trekken

Ter voorkoming van ernstige schade voor het 
algemeen belang

lid 2: slechts mogelijk binnen 6 weken 
na de bekendmaking

lid 3: schadevergoedingsplicht
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Wabo: intrekking verplichting

verplichting tot wijziging
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Finale geschillenbeslechting

(afgezien van n.o of ongegrond beroep)

Ingaan op alle beroepsgronden 
(Brummendoctrine)

- art 6:18 / 6:19;

- art 6:22

- art 8:72 derde lid (ABRvS 21-10-2009 AB 
2010, 28

- art 8:72 vierde lid (ABRvS 11-2-2009 AB 
2009,224)

- art 8:51a bestuurlijke lus (herhaling mogelijk)
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Bestuurlijke lus

Gelegenheid geven gebrek te herstellen 
(bij rechtbank:bestuursorgaan is niet 
verplicht)

Anderen dan partijen niet onevenredig 
benadeeld

termijnstelling met mogelijkheid van 
verlenging (aard van het gebrek)

Tussenuitspraak art 8:80a (pas beroep bij 
einduitspraak)
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- Aangeven hoe gebrek moet worden 

hersteld: nieuw besluit?

- Bestuursorgaan moet mededelen of en zo 

ja, hoe is hersteld

- Andere partijen kunnen reageren

- Rechtbank bepaalt verdere procedure
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Nieuw besluit (ex tunc) / ex nunc kwestie)

Gelden vormvoorschriften voor herstel?

Denk aan U.O.V!

Zie art 8:72, vierde lid sub b Awb


