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DWANGSOM  
EN BEROEP 
B I J  TE  LAAT  
BESL ISSEN

Recht op een dwangsom
U heeft het bestuursorgaan in gebreke gesteld en de  
2 weken zijn voorbij. Als het bestuursorgaan dan nog 
geen besluit heeft genomen, heeft u:

1.  automatisch recht op een dwangsom

•	 voor elke dag dat de beslistermijn wordt  
overschreden;

•	 voor maximaal 42 dagen;
•	 de dwangsom bedraagt maximaal € 1260,-.

2.   de mogelijkheid een besluit af te dwingen via  
de rechter.

•	 U mag direct naar de rechter. 
•	 Als de rechtbank het met u eens is, moet  

het bestuursorgaan alsnog binnen de door  
de rechter gestelde termijn (meestal 2 weken)  
een beslissing nemen. De rechtbank zal  
in dit geval aan de uitspraak een dwangsom  
verbinden die het bestuursorgaan aan u moet 
betalen als zij niet binnen de gestelde termijn  
beslist. De rechter bepaalt zelf de hoogte daarvan.



Burgers hebben in bepaalde gevallen recht op een 
vergoeding (dwangsom) als de overheid te laat een 
besluit neemt op hun aanvraag of bezwaarschrift. 
Bovendien kunnen zij dan via de rechter een besluit 
afdwingen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen 
dat burgers mogelijkheden hebben om trage besluit-
vorming van bestuursorganen tegen te gaan.

Op tijd beslissen
Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een termijn  
waarbinnen de overheid een besluit moet nemen.  
Dit heet de beslistermijn. 

Voor aanvragen:

•	 geldt een ‘wettelijke’of ‘redelijke’ termijn. 
Staat de beslistermijn niet in de wet? Dan geldt een 
redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort 
beslissing. De overheid moet in ieder geval binnen  
8 weken een besluit nemen of een nieuwe beslis- 
termijn aan u bekendmaken.

NIET TIJDIG BESLIST?

Is de termijn verstreken en heeft het bestuursor-
gaan geen besluit genomen op uw aanvraag of 
bezwaarschrift? Dan kunt u het bestuursorgaan 
‘in gebreke stellen’. Dit moet u in elk geval schrif-
telijk doen. Daarmee laat u het bestuursorgaan 
weten dat zij niet voldoet aan haar verplichtin-
gen. Hiervoor is een formulier opgesteld dat te 
vinden is op www.vlissingen.nl.

Na ontvangst van het formulier heeft het be-
stuursorgaan nog 2 weken de tijd om te beslissen 
op uw aanvraag of uw bezwaarschrift.

Voor bezwaarschriften:

•	 geldt een wettelijke termijn. Bij de gemeente Vlissingen 
is deze termijn 12 weken. De termijn begint te lopen 
zes weken na verzending van het besluit;

•	 kan de beslistermijn met maximaal 6 weken  
worden verlengd;

•	 kan de beslistermijn verder worden uitgesteld met 
instemming van de belanghebbenden in de procedure, 
de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en 
andere belanghebbenden daardoor niet in hun belan-
gen worden geschaad, of indien dit nodig is in verband 
met de naleving van wettelijke procedurevoorschriften.


