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Maar eerst…

Stichting CAB –
Voorjaarsbijeenkomst 2015

• Oprichting Stichting CAB
• Geldstromen Stichting CAB: graag uw
aller medewerking, CAB is (van ons)
allemaal

…wat heeft de ABRS afgelopen
periode afgescheiden…

Invordering verbeurde dwangsom
• ECLI:NL:RVS:2015:648
• Artikel 5:37 lid 1 Awb
• Gedeeltelijk aan last voldaan:
(gedeeltelijk) afzien van invordering?
• Slecht weer en tijdtekort aannemer
• Geen bijzondere omstandigheden, dus
dwangsom in te vorderen

Terinzagelegging
ontwerpbesluit/indiening zienswijze
• ECLI:NL:RVS:2015:9
• 8 weken – 6 weken, tijdige zienswijze
• Motie PS: hoogst onzeker of plan
uitvoerbaar is
• Raad: motie geen reden stillegging werk
• ABRS: motie PS tast bevoegdheid raad
vaststelling plan niet aan
• Aan motie rechten te ontlenen?

Juridische status aanvaarding APVmelding
• ECLI:NL:RVS:2015:14
• Melding: brief niet verplicht
• Brief (binnen 4 weken verzonden):
instemming of acceptatie melding = besluit
• Rechtsgevolg: het ontstaan van recht tot
aanleg uitweg
• Wel/geen brief: toch rechtsbescherming,
derhalve publicatie (coherent systeem van
rechtsbescherming)

Handhaving: concreet zicht op
legalisatie
• ECLI:NL:RVS:2015:33
• Beginselplicht en bijzondere
omstandigheden
• Motie gemeenteraad (gedogen en
legalisatie) is geen concreet zicht
• Motie heeft niet geleid tot enige uitwerking
en dateert overigens van na b.o.b.
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Beslistermijn op bezwaar
•
•
•
•
•
•

ECLI:NL:RVS:2015:27
Van rechtswege verleende OV
Opschorten beslistermijn toerekenbaar?
Tijd gegund voor aanvulling bezwaargrond
Niet toerekenbaar aan appellant
Na igs 4 maanden gewacht met nemen
b.o.b.

Verzending door
bestuursorgaan/aannemelijk maken
• ECLI:NL:RVS:2015:431
• Drietrapsraket
• Overleggen archiefexemplaar met
verzendstempel maakt aannemelijk dat
brief is verzonden
• Van belang dat ontvangst brief niet werd
ontkend in bezwaarschrift
• (Historische?) breuk met verleden (bijv.
ECLI:NL:RVS:2010:BK9879)

Toepassing artikel 6:22 awb
• In NvA niet ingaan op betoog appellanten
• Besluit berust niet op deugdelijke
motivering
• Gebrek passeren met toepassing art. 6:22
• Aannemelijk: appellanten niet benadeeld
• In verweerschrift (!) alsnog inhoudelijk op
betoog ingegaan; appellanten mochten
reageren ( of ☺)
• Schending vertrouwensbeginsel…
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