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Verzonden

Bijlage(n)

Geachte heer Heukels,

Op 6 mei 2020 heeft u artikel 36 RvO vragen gesteld over de verlenging van een beslistermijn in een

bezwaarprocedure van een inwoner van Bloemendaal, U stelt daarbij het volgende:*De burgemeester
heeft zelf, op vragen van LB, aangegeven dat h¡j onder andere de taak heeft om ervoor te zorgen dat
bezwaarschriften op de juiste wijze worden afgewikkeld, in ieder geval procedureel. Een

belanghebbende uit de gemeente Bloemendaal heefr. op I juli 2019 een verzoek om kwiitscheldÌng van

de WOB aanslag ingediend. Op 23 december 2019 heeft de gemeente de belanghebbende

aangeschreven dat de beslistermijn met zes weken was uitgesteld. Een eerste opvallend deta¡l ¡n die
brief van 23 december, waarvan bijgaand een geanonimiseerde kopie, is de mededeling van de

gemeente dat de belanghebbende "in 2079" een bezwaarschrift heefr ingediend, Bliikbaar wordt er
intern niet meer gecontroleerd wanneer dat nu prec¡es is geweest. Op zich is dat al een ernstige zaak

dat blijkbaar termijnen/indieningsdata niet in de gaten worden gehouden. Nog opvallender is dat 92
hct vcrstriíkcn van de beslistermijn de beslistermijn wordt verlengd. Met andere woorden nadat het
had gemoeten en alle termijnen voor de gemeente verstreken waren om tot verlengìng over te gaan,

gaat de gemeente toch over tot verlenging van de beslistermijn, die al - zelfs meer dan ruimschoots!'
vervallen is."In deze brief leest u de antwoorden.

Vraag 1
Gaarne verneem ik van u of u het met mij eens bent dat dit niet juist is en ook niet verdedigbaar, dat

de overheid de beslistermijn na het - ruimschoots - verstrijken van die termijn zomaar nog kan

verlengen.

Antwoord 1

U schetst in uw vraagstelling een onjuiste voorstelling van zaken. Het gaat in het door u genoemde

geval niet om "een verzoek om kwijtschelding van de WOB aanslag", maar om een bezwaarschrift
tegen een gemeentelijke belastingaanslag.
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De overheid heeft in principe 6 weken de tijd om een beslissing op een bezwaar te nemen. Voor een
bezwaar tegen een gemeentelijke belastingaanslag geldt echter een uitzondering. Het hoofd GBKZ
heeft de tijd om te beslissen tot het einde van het kalenderjaar waarin het bezwaar is ingediend. Die
uitzondering is bepaald in artikel 236,lid2,van de Gemeentewet en in artikel 30 Wet WOZ. Het hoofd
GBKZ kan deze termijn met ten hoogste zes weken verdagen (art, 7:10, lid 3 Awb). Een
belanghebbende wordt vóór afloop van de oorspronkelijke termijn schriftelijk op de hoogte gesteld.
Verdere verlenging van de termijn kan alleen met overeenstemming met belanghebbende (art. 7:10,
lid 4, Awb). De brief aan de betreffende belanghebbende waarin wordt aangegeven dat de
beslistermijn wordt verdaagd is daarom tijdig genomen.

Overigens had belanghebbende - zoals is aangeboden in de door u bijgevoegde brief - contact op
kunnen nemen met de gemeente bij vragen over de procedure.

Vraag 2
Een termijn vervalt namelijk bij het verstrijken eryan en iets dat vervallen is kun je mijns inziens niet
verlengen. En toch gebeurt het. Ik veaoek u mij te berichten of u dit een acceptabele gang van zaken
acht, en zo'n u dat niet vindt wat u er dan aan gaat doen?

Antwoord 2
Zie antwoord 1

Vraag 3
Ter toelichting nog volgende. De burger die vraagt waar de beslissing blijft, waar hij recht op heeft,
wordt verrast met de mededeling dat de termijn is verlengd ver nadat de termijn daarvoor verstreken
is. Als de gemeente / de overheid het verlengen van een beslistermijn na het verstriJken ervan zou
accepteren, dan moet de verlenging toch in elk geval ingaan op de datum dat de eerste termijn
vervallen is. Ook dat gebeurt niet. Acht u dat handelen dan nog wel zorgvuldig van de gemeente op
deze wijze? .

Antwoord 3
Ja, zie antwoord 1.

Vraag 4
De overheid die na verlengingen beslissing langer dan 12 weken na de indieningsdatum laat liggen, is
dus gewoon te laat en kan door de burger in gebreke worden gesteld en dat geeft de burger aanspraak
op een dwangsom. In dit geval verviel de uiterste beslistermijn dus op 30 september 2O19. Omdat het
een WoB-veaoek betreft is er geen recht op een dwangsom.

Acht u deze gang van zaken niet in strijd met een behoorlijk en zorgvuldig handelende gemeente, daar
waar dezelfde gemeente van haar inwoners wel verwacht dat ze zich aan termijnen houdt en aan de
regels?

Antwoord 4
Nee, zie antwoord 1.
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