Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
Als de ISD niet op tijd beslist, kunt u daarvoor een vergoeding krijgen. Dit valt onder de Wet
dwangsom en beroep die op 1 oktober 2009 is ingegaan. Bij te laat beslissen kunt u door een
aantal stappen te ondernemen, voor elke dag dat de gemeente te laat is, geld krijgen. Deze
vergoeding kan oplopen tot maximaal € 1260,-.
Wat merkt u van de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’?
U krijgt met de wet te maken als u een aanvraag indient bij de ISD. Dat kan bijvoorbeeld een aanvraag
zijn voor algemene bijstand. Of u dient een bezwaarschrift in tegen een beslissing van de ISD. Bij
iedere aanvraag hebt u er recht op dat de ISD op tijd beslist over uw aanvraag.
Het moet in ieder geval gaan om een verzoek om een besluit te nemen (in de zin van de Algemene
wet bestuursrecht).
De wet is van toepassing op aanvragen en bezwaarschriften die bij de ISD zijn ingediend op of ná
1 oktober 2009.
Wanneer kunt u een vergoeding aanvragen?
De wet bepaalt dat de ISD binnen een bepaalde termijn na ontvangst een beslissing moet nemen op
uw aanvraag of bezwaarschrift. Deze termijn vindt u in uw ontvangstbevestiging.
Soms is het nodig dat de ISD meer tijd krijgt om een goede beslissing te nemen. Dat gebeurt
bijvoorbeeld als wij nog informatie van u nodig hebben, als wij nog informatie van anderen nodig
hebben, als u met uitstel instemt, in geval van overmacht (bijvoorbeeld door uitbraak van een griepepidemie). Wanneer de beslissing moet worden uitgesteld, krijgt u hierover bericht van de ISD.
Hoe komt u in aanmerking voor een vergoeding (dwangsom)?
Hebt u de beslissing van de ISD niet op tijd ontvangen? Dan kunt u de ISD in gebreke stellen.
Dit moet schriftelijk 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 een brief sturen waarin u aangeeft dat de ISD te laat is met beslissen. Vermeldt u 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 (de dwangsom) kunnen overmaken
 uw handtekening
Na ontvangst van de ingebrekestelling heeft de ISD nog twee weken de tijd om een beslissing te
nemen. Als na die twee weken nog geen beslissing is genomen, betalen wij u voor elke dag dat wij te
laat zijn een vergoeding (dwangsom). De dwangsom gaat dus in op de eerste dag na die twee weken.
Dit gaat door tot een maximum van 42 dagen (een bedrag van maximaal € 1260,-).
Wat kunt u verder doen?
Naast een verzoek voor een dwangsom kunt u ook direct beroep aantekenen bij de rechtbank. Op het
moment dat de ISD te laat is met een beslissing nemen kunt u de ISD in gebreke stellen. Hierna heeft
de ISD nog twee weken de tijd om alsnog te beslissen. Hebt u binnen die twee weken geen besluit
ontvangen, dan kunt u rechtstreeks beroep instellen bij de rechtbank. Meer informatie over direct
beroep leest u op de website onder Wet dwangsom en beroep, Direct beroep aantekenen.

