
 
 
 
      
 

  PROCEDURE VOOR DWANGSOM BIJ NIET TIJDIG BESLISSEN 

Wat moet u doen als burgemeester en wethouders niet op tijd beslissen op uw 
aanvraag om bijv. subsidie, een vergunning of uw bezwaarschrift? In 6 stappen 
naar het verbeuren van een dwangsom. 

1. Neem contact op met de gemeente: op het moment dat u merkt dat wij te laat zijn 
met een beslissing op uw aanvraag, neemt u contact met ons op. In de 
ontvangstbevestiging staat de naam wie uw aanvraag in behandeling heeft. U kunt 
aan hem/haar aangeven aan dat u vastgesteld hebt dat wij te laat zijn met een 
beslissing op uw aanvraag.  
Het kan zijn dat wij meer tijd nodig hebben of dat wij niet genoeg gegevens van u 
hebben gekregen om uw aanvraag te behandelen. In die gevallen zullen wij een 
uitstel van de termijn met u afspreken. Wij wijzen u erop dat de dwangsomregeling 
pas geldt, als deze ‘nieuwe’ behandeltermijn is afgelopen.  

2. Bevestig de afspraak: U kunt u ons ‘in gebreke stellen’; daarmee wijst u ons er 
officieel op dat wij te laat zijn met onze beslissing. Op www.vlissingen.nl vindt u het 
modelformulier om dat te doen.  
Het is belangrijk dat u niet te lang wacht met het versturen van dit formulier 
(ingebrekestelling), als u hebt vastgesteld dat wij te laat zijn met onze beslissing. De 
dwangsomregeling geldt niet als u ons veel te laat uw ingebrekestelling stuurt. 
Daarom is het ook van belang om eerst contact met ons op te nemen.  
U krijgt van ons weer bericht wanneer wij dan wel de beslissing op uw aanvraag 
denken te nemen.  

3. Wacht twee weken: Nadat wij uw ‘ingebrekestelling’ hebben ontvangen, hebben wij 
nog twee weken de tijd om alsnog een beslissing op uw aanvraag te nemen. Wij 
zullen ons best doen om deze termijn te halen, omdat u er alles aan hebt om een 
goede en tijdige beslissing van ons te krijgen. U kunt dan verder met uw initiatief. 
Wanneer u nog binnen deze twee extra weken een beslissing van ons krijgt, zijn wij u 
nog geen dwangsom verschuldigd.  

4. Nog geen beslissing: U hoeft geen actie te ondernemen als het ons niet gelukt om 
alsnog een beslissing op uw aanvraag te geven. Omdat wij uw ‘ingebrekestelling’ al 
hebben ontvangen, gaat de dwangsomregeling vanaf nu gelden.  
Voor elke dag die wij te laat zijn, zijn wij u een dwangsom verschuldigd. De eerste 
veertien dagen € 20,- per dag, de volgende twee weken € 30,- per dag en de daarna 
volgende periode € 40,- per dag. De dwangsom kan ten hoogste € 1.260,-- bedragen. 
Dat komt neer op 42 dagen na uw ingebrekestelling.  

5. U ontvangt onze beslissing: Als u onze beslissing op uw aanvraag krijgt, geven wij 
daarin ook aan hoe hoog de dwangsom is u van ons ontvangt. Dit bedrag kan 
maximaal € 1.260,- zijn. Als u het niet eens bent met de hoogte van de dwangsom, 
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kunt u tegen deze beslissing bezwaar indienen. Voor deze bezwaarprocedure gelden 
ook termijnen, als wij deze niet na zouden leven, is ook weer de dwangsomregeling 
van toepassing.  

6. Nog steeds geen beslissing: Als het ons niet gelukt is om binnen 42 dagen na uw 
ingebrekestelling een beslissing op uw aanvraag te nemen, dan ontvangt u van ons 
een beschikking waarin wij u de maximale dwangsom toekennen. Wij geven daarbij 
ook aan wanneer wij de definitieve beslissing op uw aanvraag zullen nemen. U kunt 
tegen deze toekenning bezwaar indienen, waarop ook weer de dwangsomregeling 
van toepassing kan zijn.  

7. Beslissing op uw aanvraag: U krijgt natuurlijk altijd een beslissing op uw aanvraag 
of uw bezwaarschrift. Als u het niet eens bent met ons besluit, kunt u bezwaar maken 
of beroep instellen.  
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