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Contactgroep Algemeen Bestuursrecht
18 november 2015

Wijzigingen Gemeentewet (33691)

Termijn vaststellen bestemmingsplan

• Karakter: Veegwet

• Veel zienswijzen, omvangrijk best.plan
• Art. 3.8 lid 1 sub e Wro: raad beslist binnen 12
weken na terinzagelegging
• Artt. 6:2 b en 6:12 Awb
• Art. 8:55d Awb: beroep tegen niet tijdig beslissen
gegrond, binnen twee weken alsnog beslissen,
met daaraan gekoppelde dwangsom
• Uitspraak 23-9-2015: uiterlijk 4-11-2015
beslissen en bekendmaken
• Dwangsom: € 100/dag met max van € 15.000
• ECLI:NL:RVS:2015:3004 (Stichtse Vecht)

– Dualistisch repareren

• Onmiddellijk ontslag wethouder mogelijk (43)
• Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste
burgemeester; CdK, de raad gehoord (71)
• Wijziging artikel 147a
– Inititiatiefrecht raadslid
– Toevoeging: raad mag niet besluiten dan nadat college
gelegenheid heeft gehad om wensen en bedenkingen ter
kennis van de raad te brengen

• Wijziging artikel 160: lid 3 vervalt
– Vrij baan voor oprichting en deelname privaatrechtelijke
samenwerkingsvormen. Denk aan positie raad: 169 lid 4

Gemeenteraad en de verklaring van geen
bedenkingen
• Buitenplans bouwen en/of gebruik
• Vvgb weigeren = vergunning weigeren
• ABRS: vvgb-weigering baseren op
belangenafweging en motivering
– if not: onrechtmatige vvgb
– “eigendom” van gemeenteraad

• College mag geen gebruik maken van
onrechtmatige vvgb
• PvA: wie schrijft de vvgb-weigeringstekst ?

De raad als bestuursorgaan
• Afweging overeenkomst bij vaststelling
bestemmingsplan. Kenbare belangenafweging,
deugdelijke motivering: ECLI:NL:RVS:2014:986
• Motivering afwijken collegevoorstel:
ECLI:NL:RVS:2014:3783
• Verslag raadsvergadering: motivering,
belangenafweging? ECLI:NL:RVS:2015:3046
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Leermomenten casus-Haaksbergen

Dwangsom verbeurd: art. 5:33 Awb

• ECLI:NL:RBOVE:2015:4792
• Ontvankelijkheid: geen belanghebbende (geen
persoonlijk belang), doch kan ook ontstaan binnen
bezwaartermijn
• ECLI:NL:RVS:2014:4117: zeer bijzondere
omstandigheden, rechtstreeks getroffen
• Ondeugdelijk voorbereid besluit, risico-inschatting pas bij
besluit op bezwaar
• Strijd met artikelen 3:2 en 3:4 Awb
• Beroep gegrond: bob vernietigd, primair besluit
herroepen
• Toepassing artikel 8:88 lid 1 aanhef sub a Awb?

• Van rechtswege; niet afhankelijk van controle
toezichthouder (ECLI:NL:RVS:2015:1663)
• Rechtsplicht tot betaling
• Ook als last niet onherroepelijk is
(ECLI:NL:RVS:2013:361)
• Ook als overtreding inmiddels is beëindigd
(ECLI:NL:RVS:

Uitstel van betaling

Invordering

• “Valt” onder Afdeling 4.4.3 Awb
• Artikel 4:94 (beschikking), met vermelding van
termijn waarvoor uitstel geldt
• Geen stuitende werking

• Beginselplicht; afwijken in bijzondere gevallen
(o.a. ECLI:NL:RVS:2011:BU4553)
• Niet bijzonder: last uitgevoerd na
begunst.termijn (ECLI:NL:RVS:2012:BX7685)

Positie derdebelanghebbende

Aanmaning

• Artikel 5:37 lid 2 Awb: rechtsmiddel om
overtreding te beëindigen
• Bij weigering invordering: verzoek tot stuiting of
uitstel; bij weigering: verzoek vovo tot verlengen
verjaringstermijn of opdracht college tot stuiting
(ECLI:NL:RVS:2013:2626)
• Geen procesbelang als overtreding is beëindigd
en er geen reële kans op herhaling is;
processueel belang afmeten naar datum
uitspraak (ECLI:NL:RVS:2015:3300)

• Artikel 4:112
• Lid 1: termijn (van twee weken) noemen
– 8 dagen: toch aanmaning (ECLI:NL:RVS:2014:3698)

• Lid 3: bij niet tijdige betaling kan deze worden
afgedwongen (etc.)
– niet vermelden: geen aanmaning
(ECLI:NL:RVS:2015:2301)
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Stuiten verjaringstermijn
• Artikel 4:105
• Artikel 4:106
• Geen stuiting door zenden
invorderingsbeschikking (ECLI:NL:HR:2015:817)
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