Gemeente beslist niet tijdig?
Mogelijk een vergoeding voor u!

Als u een aanvraag of een bezwaarschrift bij de gemeente Veldhoven indient,
doen wij ons best om zorgvuldig en op tijd te beslissen. Lukt dat niet en is dat
de gemeente te verwijten, dan hebt u misschien recht op een vergoeding.
Ook kunt u dan in beroep gaan bij de rechter. Meer hierover leest u in deze folder.

Wet dwangsom en beroep
De ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ regelt dat wij u een vergoeding
moeten betalen als wij niet op tijd op uw aanvraag of bezwaarschrift beslissen. Voorwaarde
is wel dat dit ons te verwijten is. Zo’n vergoeding noemen we een dwangsom. Ook kunt u
naar de rechter stappen als wij te laat beslissen.

Termijnen
Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een termijn waarbinnen wij moeten beslissen.
Dat kan een wettelijke termijn zijn: dan staat in een wet welke termijn geldt. Bijvoorbeeld
bij bezwaarschriften. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een redelijke termijn. Meestal is
dit acht weken. De beslistermijn staat in de ontvangstbevestiging die u na uw aanvraag of
bezwaarschrift ontvangt.

Procedure
Als wij te laat zijn met beslissen, stuurt u een brief waarin u aangeeft dat wij te laat zijn
met beslissen. Zo’n brief heet een ingebrekestelling. In die brief zet u in elk geval:
◆ uw naam en adres;
◆ om welke aanvraag of bezwaarschrift het gaat (dossier- of werkprocesnummer);
◆ het rekeningnummer waarop u de vergoeding wilt ontvangen;
◆ uw handtekening.
U kunt ook het formulier ‘Ingebrekestelling bij niet tijdig beslissen’ downloaden via
www.veldhoven.nl, zoekterm: Wet dwangsom en beroep.
Stuur uw brief of het ingevulde formulier naar:
Gemeente Veldhoven
T.a.v. (de afdeling die uw aanvraag behandelt)
Postbus 10101
5500 GA Veldhoven
Na ontvangst van uw ingebrekestelling hebben wij nog twee weken de tijd om alsnog te
beslissen over uw aanvraag of bezwaarschrift. Als er ook na deze twee weken geen besluit
is, ontvangt u een vergoeding.

Recht op een vergoeding?
Wij laten u weten of u inderdaad recht hebt op een vergoeding en zo ja, hoe hoog die is.
Als u voor een vergoeding in aanmerking komt, ontvangt u het bedrag binnen zes weken
na ons bericht op uw bank- of girorekening.

Op welk bedrag hebt u recht?
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal dagen dat te laat is beslist en
wordt berekend over maximaal 42 dagen. De vergoeding bedraagt maximaal
€ 1.442,00 en is als volgt opgebouwd:
◆ over de eerste 14 dagen ontvangt u € 23,00 per dag;
◆ over de volgende 14 dagen ontvangt u € 35,00 per dag;
◆ over de laatste 14 dagen ontvangt u € 45,00 per dag.
De laatste dag waarvoor u een vergoeding krijgt, is de dag waarop wij de beslissing aan u
versturen of de dag waarop de maximale vergoeding is bereikt.
Hebt u de aanvraag met meerdere personen ingediend, dan wordt de vergoeding verdeeld
over alle aanvragers.

Geen recht op een vergoeding
U hebt niet altijd recht op een vergoeding, bijvoorbeeld:
◆ U bent te vroeg of juist erg laat met de brief waarmee u ons in gebreke stelt.
◆ Wij konden geen beslissing nemen omdat we nog op informatie van bijvoorbeeld
een instantie wachten of een reactie van u verwachten.
◆ Wij lieten u al eerder weten dat wij meer tijd nodig hebben voor een beslissing.
◆ U stemde eerder al in met het uitstellen van de beslissing.
◆ U diende een aanvraag in waarbij u zelf geen belanghebbende bent.

Wat kunt u verder nog doen?
Naast uw eventuele recht op een vergoeding kunt u ook beroep instellen bij de rechter.
U dient dan een beroepschrift in omdat de gemeente niet op tijd besliste over uw aanvraag.

Wanneer kunt u beroep instellen?
Vanaf het moment dat wij uw ingebrekestelling ontvangen (zie ‘Procedure’), hebben wij
nog twee weken de tijd om alsnog te beslissen. Hebt u ook ná deze twee weken geen
beslissing ontvangen? Dan gaat de dwangsomperiode automatisch lopen én kunt u een
beroepschrift indienen bij de rechter.

In welk geval is beroep instellen zinvol?
Meiveld 1
5501 KA Veldhoven
Postbus 10101
5500 GA Veldhoven
T 14 040
E gemeente@veldhoven.nl
I www.veldhoven.nl

Het instellen van beroep is bijvoorbeeld zinvol als ook na afloop van de maximale looptijd
van de dwangsom nog geen besluit over uw aanvraag is genomen.
Als uw beroep terecht (gegrond) is, bepaalt de rechter dat wij alsnog binnen twee weken
op uw aanvraag moeten beslissen. Ook stelt de rechter een (nieuwe) vergoeding vast
die u ontvangt als wij niet binnen de opgelegde termijn van twee weken beslissen.

Meer informatie?
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling die uw aanvraag behandelt.
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