Veelgestelde vragen over de Wet dwangsom en beroep
Wat merk ik van de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’?
U krijgt met de wet te maken als u een aanvraag indient bij een bestuursorgaan, zoals bijvoorbeeld de
ISD Bollenstreek. Dat kan bijvoorbeeld een aanvraag zijn voor een bijstandsuitkering of een
bezwaarschrift tegen een beslissing van de ISD. In die gevallen hebt u er recht op dat de ISD tijdig
beslist over uw aanvraag. Om een tijdige beslissing te waarborgen, bevat de nieuwe wet regels
waaraan alle overheden zich moeten houden.
Wanneer wordt de wet van kracht?
De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is op 1 oktober 2009 in werking getreden.
Voor welke aanvragen / bezwaarschriften geldt de wet?
De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen geldt voor aanvragen en bezwaarschriften die bij
de ISD zijn ingediend op of ná 1 oktober 2009.
Wat is ‘niet tijdig’ beslissen?
We spreken van ‘niet tijdig’ beslissen als het bestuursorgaan de beslistermijn overschrijdt. Dat kan een
wettelijke termijn zijn. Als er voor de betreffende aanvraag geen wettelijke termijn is, dan geldt een
redelijke termijn. Voor veel beslissingen die de ISD neemt, geldt een termijn van acht weken.
Wat kan ik doen als de ISD niet tijdig beslist?
Als de beslistermijn verstrijkt zonder dat er een beslissing genomen is, dan kunt u de ISD een
‘ingebrekestelling’ sturen. Een ingebrekestelling is een brief waarin u aangeeft dat de ISD niet op tijd
(dus niet binnen de beslistermijn) een beslissing heeft genomen. In de ingebrekestelling kunt u ook
aangeven dat de ISD een dwangsom (vergoeding) aan u moet betalen wanneer u niet binnen twee
weken een beslissing ontvangt.
De ISD heeft een standaardformulier gemaakt dat u hiervoor kunt gebruiken.
U kunt ook gewoon een brief sturen waarin u stelt dat de ISD te 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 de ISD de vergoeding (de dwangsom) kan overmaken
 uw handtekening.
Ik heb het bestuursorgaan in gebreke gesteld. En nu?
Na ontvangst van uw ingebrekestelling heeft de ISD twee weken de tijd om alsnog een beslissing te
nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de nieuwe wet daaraan twee gevolgen:
1. de dwangsom gaat automatisch lopen
2. u kunt direct beroep instellen bij de rechter
Hoe hoog is de dwangsom?
De dwangsom loopt maximaal 42 dagen en bedraagt maximaal € 1260,€ 20,- per dag voor de eerste twee weken
€ 30,- per dag voor de volgende twee weken
€ 40,- per dag voor de overige dagen
Wanneer gaat de dwangsom in?
De ISD heeft na de ontvangst van de ingebrekestelling nog twee weken de tijd om alsnog een
beslissing te nemen. Wanneer het de ISD niet lukt om de beslissing binnen deze twee weken te
nemen, dan gaat de dwangsom automatisch in op de eerste dag na die twee weken.
Hoe wordt de dwangsom vastgesteld en betaald?
De ISD neemt binnen twee weken na de laatste dag waarover de dwangsom verschuldigd is een
beslissing over het totaalbedrag van de aan u te betalen dwangsom. De ISD betaalt de dwangsom
vervolgens binnen zes weken na deze beslissing aan u.

Wat gebeurt er als ik beroep instel?
De rechter behandelt het beroep in principe binnen acht weken. Verklaart de rechter het beroep
gegrond, dan moet de ISD alsnog binnen twee weken beslissen.
Mag de ISD meer tijd nemen voor de beslissing?
Soms is het inderdaad nodig dat de ISD meer tijd krijgt om een goede beslissing te nemen. Dat kan in
uw eigen belang zijn. Bijvoorbeeld als de ISD meer informatie nodig heeft om tot een weloverwogen
beslissing te kunnen komen. U krijgt dan een brief van de ISD waarin staat dat de beslistermijn wordt
opgeschort. De termijn gaat weer lopen als de ISD de informatie van u of van anderen heeft gekregen.

