Direct beroep aantekenen
Naast een verzoek voor een dwangsom kunt u ook direct beroep aantekenen bij de rechtbank.
Als de ISD te laat een beslissing neemt, heeft u niet alleen recht op een dwangsom maar ook
de mogelijkheid om direct beroep in te stellen bij de rechter. U kunt vanaf de eerste dag dat wij
te laat zijn met beslissen de ISD in gebreke stellen.
De enige eis is dat de ingebrekestelling schriftelijk moet gebeuren. Op de website (Wet dwangsom en
beroep, Formulier dwangsom) vindt u een standaardformulier dat u hiervoor kunt gebruiken. Vul het
formulier in en stuur het terug naar de ISD.
U kunt ook gewoon een brief sturen waarin u stelt dat de ISD laat is met beslissen. Vermeld in de brief
in ieder geval:
 uw naam en adres;de datum waarop u de brief schrijft;
 een omschrijving van de aanvraag of het bezwaarschrift;
 de datum en het nummer van de ontvangstbevestiging die u hierbij heeft gekregen;
 het nummer van de rekening waarop wij de vergoeding kunnen overmaken;
 uw handtekening.
Na ontvangst van de ingebrekestelling hebben wij twee weken de tijd om een beslissing te nemen.
Gebeurt dat binnen die twee weken niet, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank tegen het niet
tijdig beslissen.
Uw beroepschrift moet u richten aan:
Rechtbank ’s Gravenhage
Sector bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Let op! U kunt alleen beroep instellen als u ons in gebreke hebt gesteld. Deze ingebrekestelling dient
u aan ons te richten en niet aan de rechtbank.
De rechtbank behandelt het beroep – zonder zitting – binnen acht weken. Als de rechter een zitting
toch nodig vindt, dan vindt de behandeling van het beroep binnen dertien weken plaats. Besluit de
rechtbank dat het beroep gegrond (terecht) is, dan moeten wij alsnog binnen twee weken beslissen.
Samenloop met de dwangsomregeling
Twee weken nadat de ISD een ingebrekestelling heeft ontvangen, gaat de dwangsom automatisch
lopen.
Twee weken nadat u een ingebrekestelling heeft verzonden, kan u een beroepschrift tegen niet tijdig
beslissen bij de rechtbank indienen. Of u dat doet en zo ja, wanneer, bepaalt u zelf. De grens ligt bij
het onredelijk laat instellen van beroep. De rechter bepaalt wat onder ‘onredelijk laat’ moet worden
verstaan, dus of u op tijd bent met het instellen van beroep.

