
 

 

 

  

        
  
  
  

  
  
  
  
  

   

 

   

   

   

   

Zo werkt een bezwaarprocedure 
 

U heeft bezwaar gemaakt tegen een besluit van de provincie. Daarmee is een bezwaarprocedure 

gestart. De commissie Rechtsbescherming behandelt uw bezwaar. De medewerkers van het team 

Rechtsbescherming ondersteunen de Commissie daarbij. Zij zijn voor u de contactpersoon voor alle 

vragen over uw bezwaarschrift. U kunt hen bereiken via rechtsbescherming@gelderland.nl of 

026 359 85 20. 

 

Is er altijd een formele procedure nodig? 
Wij onderzoeken eerst of uw bezwaren in onderling overleg kunnen worden opgelost. Hierover 

kunnen wij contact met u opnemen. Als een informele oplossing mogelijk lijkt, stellen we in overleg 

met u de hoorzitting en de formele behandeling uit. Dit noemen wij het aanhouden van de 

bezwarenprocedure.  

Een oplossing in onderling overleg is echter niet in alle gevallen mogelijk. In dat geval volgen we de 

procedure zoals die hieronder staat.  

 

Wat doet de commissie Rechtsbescherming?  
De commissie Rechtsbescherming is onafhankelijk. Ze bestaat uit een voorzitter, twee leden en een 

secretaris. De Commissie beoordeelt uw bezwaar. Ze adviseert de provincie over de beslissing op 

het bezwaar. Vóór ze advies geeft, hoort ze alle partijen. Daarvoor organiseert de Commissie een 

hoorzitting. 

 

Wat gebeurt er op de hoorzitting? 
Op de hoorzitting kunnen de betrokken partijen hun mening geven en stelt de commissie 

Rechtsbescherming vragen. Bij de hoorzitting zijn aanwezig: 

 uzelf; 

 eventueel andere bezwaarmakers; 

 de commissie Rechtsbescherming;  

 de provincie om haar standpunt toe te lichten. Dit gebeurt meestal door een medewerker van de 

afdeling die het besluit heeft voorbereid. De reactie van de provincie op uw bezwaarschrift staat 

in het schriftelijk commentaar. Dit ontvangt u bij de uitnodiging voor de hoorzitting. 

 eventueel andere belanghebbenden. In de uitnodiging voor de hoorzitting staat welke 

belanghebbenden zijn uitgenodigd. 

 

Als bezwaarde krijgt u de gelegenheid om uw bezwaarschrift toe te lichten. De medewerker van de 

provincie mag hierop reageren. Ook eventuele andere bezwaarmakers en belanghebbenden krijgen 

het woord. De leden van de commissie Rechtsbescherming stellen vragen aan alle betrokkenen.  
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U kunt vragen om apart te worden gehoord als u daar een goede reden voor hebt. Bijvoorbeeld als u 

vertrouwelijke informatie met de Commissie wilt bespreken. Neemt u in dit geval contact op met 

het team Rechtsbescherming. 

 

De commissie Rechtsbescherming maakt een verslag van de hoorzitting en stelt een advies op over 

uw bezwaarschrift. Het verslag en het advies van de Commissie ontvangt u tegelijk met de 

beslissing op het bezwaar.  

 

Moet ik persoonlijk naar de hoorzitting komen en wie kan ik meenemen?  
U mag naar de hoorzitting komen, maar dit is niet verplicht. U mag ook samen met iemand komen 

en/of de ander het woord voor u laten doen. Ook mag u getuigen of deskundigen meenemen naar 

de hoorzitting. Als u zelf niet meekomt, moet u uw vertegenwoordiger wel een schriftelijke 

machtiging meegeven. Dit is een brief waarin staat dat u hem/haar toestemming geeft om namens 

u te spreken. Een machtiging is niet nodig als uw gemachtigde is ingeschreven als advocaat.  

 

Wordt er altijd een hoorzitting gehouden? 
De commissie Rechtsbescherming organiseert geen hoorzitting als: 

 er in overleg met u en andere betrokkenen geprobeerd wordt een informele oplossing te vinden; 

 uit uw bezwaarschrift duidelijk blijkt dat u gelijk heeft en de provincie helemaal aan het 

bezwaar tegemoet komt. Als daarbij de belangen van anderen in het geding komen, wordt er wel 

een hoorzitting georganiseerd; 

 uw bezwaar duidelijk niet-ontvankelijk is, bijvoorbeeld omdat het zonder goede reden te laat is 

ingediend of omdat u geen belanghebbende bent. 

 

Kan ik de kosten van de bezwarenprocedure vergoed krijgen?  
De kosten die u maakt voor professionele rechtsbijstand kunnen worden vergoed. Voorwaarde is 

dat u hierom heeft gevraagd en dat u gelijk krijgt omdat de provincie een besluit heeft genomen, 

dat wordt gewijzigd of ingetrokken.  

 

Kan ik mijn bezwaarschrift intrekken? 
U kunt tijdens de procedure op elk moment uw bezwaarschrift intrekken. U kunt dit schriftelijk 

laten weten. Dit kan per e-mail of per brief. Tijdens de hoorzitting kunt u ook mondeling uw 

bezwaarschrift intrekken.  

 

Wanneer kan ik de beslissing op het bezwaarschrift verwachten? 
De provincie moet binnen 12 weken een beslissing nemen op het bezwaarschrift. De provincie 

maakt vaak gebruik van de wettelijke mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen tot 18 weken.  

 

Soms wordt de behandeling van het bezwaar aangehouden. In dat geval wordt de beslistermijn 

onderbroken. De provincie informeert u en andere betrokkenen schriftelijk over de voortgang van 

uw bezwaarschrift. 
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Wat kan ik doen als de beslissing op bezwaar te lang uitblijft?  
Als de provincie binnen de beslistermijn geen besluit neemt, kunt u de provincie een brief sturen 

waarin u aangeeft dat de beslistermijn verstreken is (= ingebrekestelling). De provincie heeft dan 

nog twee weken om een beslissing te nemen. Doet zij dit niet, dan heeft u na deze twee weken: 

1 automatisch recht op een dwangsom (geldbedrag) voor elke dag dat de provincie de 

beslistermijn overschrijdt. De dwangsom begint na de genoemde twee weken te lopen. De 

dwangsom loopt hoogstens 42 dagen en bedraagt maximaal 1260 euro.  

2 de mogelijkheid om de bestuursrechter te vragen de provincie te dwingen zo snel mogelijk een 

besluit te nemen. U kunt daarvoor direct beroep instellen bij de bestuursrechter. De rechter 

handelt de zaak meestal op basis van de stukken af. Er is dan geen zitting.  

 

Hoe kan de beslissing op het bezwaar luiden?  
De provincie beslist over uw bezwaarschrift aan de hand van het advies van de Commissie. Als de 

provincie het advies niet opvolgt, staat dat in de beslissing. De beslissing op uw bezwaar kan 

meerdere uitkomsten hebben. De meest voorkomende zijn: 

 de provincie stelt u in het gelijk. Het eerdere besluit wordt gewijzigd of ingetrokken. 

 de provincie geeft u geen gelijk. De oorspronkelijke beslissing wordt gehandhaafd en eventueel 

aangevuld of verbeterd; 

 niet-ontvankelijk. Uw bezwaarschrift voldoet niet aan de formele vereisten. Bijvoorbeeld omdat 

het bezwaarschrift te laat is ingediend. Er wordt dan niet inhoudelijk op uw bezwaren ingegaan. 

 

Niet eens met de beslissing op bezwaar?  
Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift kunt u daartegen in de meeste 

gevallen beroep instellen bij een rechterlijke instantie. In de beslissing op uw bezwaarschrift staat 

vermeld of u beroep kunt instellen, bij wie u dat moet doen en binnen welke termijn. Als u beroep 

instelt, moet u griffierechten betalen.  

 


