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Bijlage II:  
Overzicht van de consequenties van de aanvullende doorlichting 
per onder de reikwijdte van de DRL vallend vergunningsstelsel 
 
De meeste bepalingen uit de aanvullende doorlichting hebben geen consequenties voor 
modelverordeningen, bijvoorbeeld omdat deze geen bepalingen bevatten over 
behandelingstermijnen, leges of ontvangstbevestigingen. Tenzij anders is vermeld, is dat het 
geval. Bij de meeste modelverordeningen wordt hierna dan ook slechts gesproken over de lex 
silencio positivo. 
 
Modelverordening kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerk  
Vanwege voorgenomen wijzigingen in de Wet kinderopvang, waarbij naar zich laat aanzien ook 
regels voor het peuterspeelzaalwerk in de wet zullen worden opgenomen, komt er waarschijnlijk 
voor het eind van dit jaar een aangepaste verordening. Er is geen aanleiding om de huidige 
modelverordening tussentijds aan te passen. De huidige verordening bevat een bepaling over 
ontvangstbevestigingen die mogelijk aan de DRL moet worden aangepast. Dat zal in de nieuwe 
verordening worden meegenomen. 
Gezien de belangen die in het geding zijn, met name die van kinderen, zal er reden zijn om af te 
zien van een lex silencio positivo.  
 
Model Marktverordening (model met één organisator)  
Er is reden om af te zien van een lex silencio positivo. Er zijn hier rechtmatige belangen van 
derden, met name marktkooplui,  in het geding, zoals bedoeld in artikel 13,  vierde lid van de 
Dienstenrichtlijn.  
 
Model Brandbeveiligingsverordening   
De bestaande modelverordening wordt op afzienbare termijn vervangen vanwege de nieuwe Wet 
op de veiligheidsregio’s. Er is geen aanleiding de bestaande verordening tussentijds inhoudelijk 
aan te passen. Wel zal de aanvullende doorlichting in de nieuwe verordening worden 
meegenomen. 
Gezien het maatschappelijk belang van brandveiligheid lijkt een lex silencio positivo hier overigens 
niet wenselijk. 
 
 
Model Speelautomatenhallenverordening  
Bij deze verordening doet zich een uitzonderingssituatie voor wat betreft de looptijd van de 
vergunning. Omdat het aantal vergunningen doorgaans beperkt is, zou er volgens de 
Dienstenrichtlijn in dit geval juist wel periodiek heroverwogen moeten worden. Zonodig wordt de 
verordening hierop aangepast. 
Een lex silencio positivo lijkt hier niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, 
zoals de openbare orde. 
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Model Huisvestingsverordening    
Er bestaan geen duidelijke bezwaren tegen een lex silencio positivo. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt 
van toepassing verklaard. 
 
 
Model Afvalstoffenverordening   
Een lex silencio positivo lijkt hier niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, 
zoals de openbare orde. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt niet van toepassing verklaard. 
 
 
Model Bouwverordening   
Vanwege diverse wijzigingen van wet en regelgeving zullen de meeste bepalingen die onder de 
werking van de Dienstenrichtlijn vallen verdwijnen. Er is zelfs een reële kans dat de Model 
Bouwverordening geheel zal kunnen vervallen. Er is dan ook geen aanleiding om in de 13e serie 
van wijzigingen van de Model Bouwverordening aanpassingen aan de Dienstenrichtlijn door te 
voeren. Mocht er nog een 14e serie van wijzigingen komen, dan zal die de gelegenheid bieden om 
de op dat moment noodzakelijke aanpassingen te doen. 
 
Voorbeeldleefmilieuverordening 
Hier gelden dezelfde opmerkingen als hiervoor gedaan bij de Model Bouwverordening. 
 
 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
 
Ontheffing van het verbod optreden als straatartiest  
Het aanwijzen van een gebied waar het verboden is als straatartiest op te treden zal doorgaans op 
initiatief van het college zelf gebeuren, en niet op aanvraag. Mocht dat wel aan de orde zijn, dan 
bestaan er geen duidelijke bezwaren tegen een lex silencio positivo. Datzelfde geldt voor een 
ontheffing op aanvraag van het verbod. Paragraaf 4.1.3.3. wordt op het gehele artikel van 
toepassing verklaard.  
 
Evenementen 
Kleinere evenementen zijn al vergunningsvrij. Voor grotere evenementen is een lex silencio 
positivo niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, zoals de openbare orde. 
Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt niet van toepassing verklaard. 
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Expoitatievergunning horeca  
Deze vergunning richt zich met name op bescherming de openbare orde. Een lex silencio positivo 
lijkt dan ook  niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang. Paragraaf 4.1.3.3. Awb 
wordt niet van toepassing verklaard. Overigens wordt momenteel bezien of verdere deregulering 
van deze bepaling mogelijk is. 
 
 
Ontheffing van het verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen 
Dit artikel dient met name de bescherming van natuur en milieu. Het zou hoogst onwenselijk zijn 
als er een vergunning van rechtswege zou ontstaan die toestaat dat in een kwetsbaar 
natuurgebied gekampeerd wordt. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt niet van toepassing verklaard. 
 
Ventverbod: 
In dit artikel wordt verboden om te venten, als daardoor de openbare orde, openbare veiligheid, 
volksgezondheid of milieu in gevaar komen. Er is geen sprake van een ontheffingsmogelijkheid of 
een andere beslissing op aanvraag. Een lex silencio is hier niet aan de orde. 
 
Expoitatievergunning speelgelegenheid: 
Een lex silencio positivo lijkt hier niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, 
zoals de openbare orde. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt niet van toepassing verklaard. 
 
Vergunning seksinrichting: 
Een lex silencio positivo lijkt hier niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, 
zoals de openbare orde en volksgezondheid. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt niet van toepassing 
verklaard. 
 
Vergunning organisatie snuffelmarkt:  
Er bestaan geen duidelijke bezwaren tegen een lex silencio positivo. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt 
van toepassing verklaard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




