Bezwaar en beroep
tegen besluiten van de gemeente Coevorden

De Algemene wet bestuursrecht
U hebt zojuist een besluit van de gemeente Coevorden ontvangen. In dit besluit wordt u door de gemeente
Coevorden een recht verleend of geweigerd, bijvoorbeeld een vergunning, een ontheffing of een subsidie. Ook kan
het zijn dat de gemeente aan u een verplichting om iets te doen, of juist om iets na te laten, heeft opgelegd.
Deze beslissing kan genomen zijn door of namens de gemeenteraad, het college van burgemeester en
wethouders, of de burgemeester.
Het is natuurlijk mogelijk dat u het met de genomen beslissing niet eens bent. Daarom biedt de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) u de mogelijkheid bezwaar te maken tegen deze beslissing of daartegen beroep in te stellen.
U kunt dit doen als u belanghebbende bent, dat wil zeggen als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u van mening bent dat u schade lijdt door het genomen besluit.
Dit hoeft niet perse financiële schade te zijn. Het is ook mogelijk dat u schade lijdt die niet in geld is uit te drukken.
Die schade kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld als een aangevraagde vergunning niet wordt
verleend. Maar ook kan er schade ontstaan als gevolg van de voorwaarden die bij een verleende vergunning
worden opgelegd.
Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de voor u liggende beslissing? De Awb biedt u verschillende
mogelijkheden. In het besluit dat u is toegestuurd is aangegeven welke van de hieronder vermelde mogelijkheden
voor u van belang zijn.
A. Bezwaarschrift
Als u bezwaar hebt tegen het besluit van de gemeente, kunt u een bezwaarschrift indienen bij hetzelfde orgaan dat
het besluit heeft genomen of namens wie het besluit is genomen:
<< naam van het bestuursorgaan»
Postbus 2
7740 AA Coevorden
Als u bezwaar maakt tegen gemeentelijke leges die u opgelegd zijn, kunt u het bezwaarschrift indienen bij de
heffingsambtenaar.
Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit verstuurd zijn aan het
bestuursorgaan. Als er alleen een datering op het besluit staat, zonder datum van verzending, dan betekent dit dat
het besluit op dezelfde dag als die van de datering is verzonden. Indiening van een bezwaarschrift is - afgezien van
portokosten - kosteloos. Het bezwaarschrift moet ingevolge de Awb aan enkele minimumeisen voldoen en daarom
tenminste bevatten:







naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
de gronden (redenen) van het bezwaar;
een vertaling van het bezwaarschrift als deze in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een
goede behandeling noodzakelijk is;
zo mogelijk, doch niet verplicht, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; is dit niet
mogelijk vermeld dan datum en nummer van het besluit.

Als het bezwaarschrift niet voldoet aan deze eisen of te laat (na zes weken) is ingediend, kan het bezwaarschrift
niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bestuursorgaan niet inhoudelijk op uw bezwaren hoeft in te
gaan.
Na ontvangst van het bezwaarschrift ontvangt u een ontvangstbevestiging.
De behandelende afdeling kan ook contact met u opnemen om het besluit nog nader toe te lichten en eventueel
samen met u te bezien op welke wijze het probleem kan worden opgelost.
U wordt in de meeste gevallen in de gelegenheid gesteld uw bezwaren nader mondeling toe te lichten. Voor dit
zogenaamde aanhoren wordt u apart uitgenodigd. Een onafhankelijke commissie zal uw bezwaarschrift
behandelen en u horen. Deze commissie brengt na het horen een advies uit aan het desbetreffende
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan neemt de beslissing op uw bezwaarschrift.
Kostenvergoeding bezwaarprocedure
Artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid om in het bezwaarschrift te verzoeken om
vergoeding van de kosten in de bezwaarprocedure. Als u in het gelijk wordt gesteld, omdat het bestuursorgaan een
fout heeft gemaakt, dan kunt een vergoeding krijgen voor de kosten die u redelijkerwijs heeft moeten maken voor
de behandeling van uw bezwaarschrift. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten van de advocaat of een andere
professionele vertegenwoordiger, voorzover de inschakeling noodzakelijk was, de reiskosten voor het bijwonen van
de hoorzitting en eventuele kosten van uittreksels.

Rechtstreeks beroep
In bepaalde gevallen kan de bezwaarschriftprocedure worden overgeslagen. Artikel 7:1a Algemene wet
bestuursrecht geeft u de mogelijkheid om in het bezwaarschrift te verzoeken om de zaak door te zenden aan de
bestuursrechter om onmiddellijk in beroep te worden behandeld. Het bestuursorgaan kan instemmen met dit
verzoek om de bezwaarschriftprocedure over te slaan wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Een zaak is geschikt
als deze weinig kan toevoegen aan de eerder vastgestelde feiten en uitgewisselde standpunten.
B. Beroepschrift
Als u het niet eens bent met de op uw bezwaarschrift genomen beslissing kunt u binnen zes weken na de dag van
verzending van dat besluit beroep instellen bij de rechtbank te Groningen. U kunt het beroepschrift sturen aan:
Rechtbank Noord-Nederland
Postbus 150
9700 AD Groningen
Voor een beroepschrift gelden dezelfde minimumeisen als voor een bezwaarschrift (zie onder A.) U kunt ook
digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
U moet voor de indiening van een beroepschrift bij de rechtbank zogenaamde griffierechten betalen.
U ontvangt hierover bericht van de griffier van de rechtbank.
De griffierechten bedragen per 1 januari 2019:
€ 47,- bij zaken over een uitkering (sociale zekerheid);
€ 174,- voor natuurlijke personen (individuen) bij alle andere bestuursrechtelijke zaken;
€ 345,- voor rechtspersonen, alle zaken (bijvoorbeeld een bedrijf of de overheid).
Deze griffierechten krijgt u terug als de beroepszaak gunstig voor u afloopt.
U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag natuurlijk wel. Over hetgeen u in deze procedure
verder mag of moet doen, ontvangt u bericht van de rechtbank.
C. Voorlopige voorziening
Als u tegen een besluit bezwaar maakt of beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat het
genomen besluit mag worden uitgevoerd zolang niet in een nieuw besluit, of door de voorzieningenrechter van de
rechtbank, anders is beslist. Uitvoering van een besluit kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u, zolang er
nog geen definitieve uitspraak over uw bezwaar of beroep is, bij afzonderlijke brief een voorlopige voorziening - bij
voorbeeld een schorsing - vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. U kunt uw verzoek richten aan:
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland
Postbus 150
9700 AD Groningen
Wordt uw verzoek ingewilligd dan wordt een speciale regeling getroffen voor de periode dat uw bezwaar- of
beroepschrift nog in behandeling is. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u
griffierecht verschuldigd. Als u tegelijk met het beroep een voorlopige voorziening aanvraagt bedraagt het tarief
voor natuurlijke personen € 345,- en voor rechtspersonen € 690,-. Nadere informatie over de procedure ontvangt u
van de rechtbank.

