
Als u het niet eens bent met 
een besluit van de gemeente



De gemeente is de kleinste bestuurseenheid in Nederland die het dichtst 
bij de burger staat. De gemeente moet, zoals het rijk en de provincie, het 
algemeen belang dienen. De gemeente houdt zich met uiteenlopende 
onderwerpen bezig: van bouwen en wonen, de inrichting van de openbare 
ruimte, verkeer, onderwijs, sociale uitkeringen, rioleringen, vuilafvoer, 
sportvoorzieningen, buurthuizen, bibliotheken en theaters. De gemeente 
heeft dus een actieve bemoeienis met de samenleving. 

Wat de gemeente doet, wordt bepaald door de gemeentelijke 
bestuursorganen: 
•	 de gekozen gemeenteraad geeft  de hoofdlijnen en de kaders aan;
•	  het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur 
•	 de burgemeester is bevoegd op de tereeinen openbare orde en veiligheid. 
De drie bestuursorganen maken plannen (beleid) en nemen besluiten. Er 
bestaat een grote kans dat u ooit bij zo’n besluit betrokken raakt. U leest 
hieronder wat u kunt doen als u het niet eens bent met een besluit.

Bezwaar maken
Door het parlement in Den Haag is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
vastgesteld. Hierin staan de regels waaraan de gehele overheid, dus ook de 
gemeente, zich moet houden bij het nemen van besluiten. In deze wet staat 
bijvoorbeeld hoe de overheid een besluit moet voorbereiden, onderbouwen 
en bekendmaken.
In deze wet is ook geregeld wat u als burger of organisatie kunt doen als u 
het niet eens bent met een besluit of als u vindt dat het besluit niet goed tot 
stand gekomen is. U kunt dan bezwaar maken. 

Voorwaarden voor bezwaar
Een bezwaarschrift kan door iedere burger of instelling bij een 
bestuursorgaan worden ingediend. Het is ook vormvrij: een eenvoudige 
(handgeschreven) brief aan de gemeenteraad, het college of de 
burgemeester is voldoende. U heeft er ook geen advocaat voor nodig, 
al mag dat natuurlijk wel. Er zijn aan het indienen van bezwaar bij het 
bestuursorgaan geen kosten verbonden. Om er voor te zorgen dat het 
bezwaar in behandeling kan worden genomen, moet aan een aantal regels 
worden voldaan.



•	 Een bezwaarschrift mag niet anoniem zijn. Het moet voorzien zijn van   
 naam en adres, datum en handtekening.
•	 U moet de reden waarom u het niet eens bent met het besluit kort   
 omschrijven: de gronden van het bezwaar.
•	 Het bezwaar stuurt u naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zie de drie bestuursorganen hiervoor). Het moet een zogenaamd 
publiekrechtelijk besluit betreffen. Dit zijn besluiten die dus alleen door 
bestuursorganen kunnen worden genomen, zoals bijvoorbeeld de vele 
vergunningen die de overheid verleent of weigert, het verlenen of niet 
verlenen van een uitkering, enz. 
Tegen besluiten en handelingen die alle (meerderjarige) personen kunnen 
nemen en verrichten, zoals het kopen en verkopen van zaken en diensten, 
kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit is privaatrecht en kent andere regels 
die in het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
•	 Belangrijk is dat u alleen bezwaar kunt maken als u ‘belanghebbende’  
bent. Dat bent u altijd als het besluit aan u gericht is. Daarnaast kunt u ook 
op een speciale manier bij het bestreden besluit betrokken zijn. Dat is het 
geval als uw belangen rechtstreeks door het besluit worden geschaad. U 
woont bijvoorbeeld in de buurt waarop het besluit betrekking heeft.  
•	 Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de bekendmaking van 
een besluit door het bestuursorgaan ontvangen zijn anders wordt het 
niet in behandeling genomen. De wet is hierin erg streng. Vakantie geldt 
bijvoorbeeld niet als excuus.

Bezwaar gemaakt en dan
Als u een bezwaarschrift heeft gestuurd naar de raad, het college of naar de 
burgemeester zult u bijna altijd binnen een week een uitnodiging voor een 
hoorzitting ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw bezwaren tegen 
het besluit uitleggen. U kunt vragen stellen. Vertegenwoordigers van de 
gemeente kunnen u ook vragen stellen om meer duidelijkheid te krijgen. De 
hoorzitting wordt altijd geleid door een onafhankelijke voorzitter, die niet 
in dienst is bij de gemeente. Deze zal erop letten dat de bijeenkomst goed 
verloopt. Het is niet de bedoeling dat een discussie ontstaat.
Op grond van het bezwaarschrift en dat wat tijdens de hoorzitting is 
gezegd wordt het hele besluit nagelopen, geanalyseerd en getoetst aan 
alle wetten en voorschriften waarop het berust. Dit proces noemt de 
wet de heroverweging. Op grond van deze heroverweging besluit het 



bestuursorgaan dat het bestreden besluit nam om dit ongewijzigd te laten, 
aan te passen of om dit helemaal in te trekken en een nieuw besluit te 
nemen. Dit heet  een zogenaamd besluit op bezwaar. Dit nieuwe besluit 
wordt u altijd toegezonden. De termijn voor de behandeling van een 
bezwaarschrift is wel minimaal twee maanden. 

Sinds kort schrijft de wet voor dat u een bestuursorgaan dat te lang doet over 
een besluit in gebreke kunt stellen. Deze ingebrekestelling kan zelfs leiden 
tot een dwangsom die het bestuursorgaan aan u betaalt. 

Een enkele keer krijgt degene die bezwaar indient niet direct een 
uitnodiging voor een hoorzitting, maar alleen een ontvangstbevestiging met 
eventueel de reden waarom er (nog) geen hoorzitting komt. In uitzonderlijke 
gevallen wordt direct al een besluit op bezwaar toegezonden.

De rechtbank
Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u beroep 
instellen bij de rechtbank in Haarlem, sector bestuursrecht. Dit staat altijd 
bij het besluit op bezwaar vermeld. Hieraan zijn wel kosten verbonden. U 
moet het griffierecht betalen. De hoogte van dit bedrag varieert van € 41,00 
tot € 150,00 (en € 298,00 voor rechtspersonen).

Een voorlopige voorziening
Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Als de 
uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen heeft, zoals bijvoorbeeld 
bij de kap van een houtopstand of bij de sloop en bouw van een bouwwerk, 
kunt u naast het maken van bezwaar, bij de rechtbank in Haarlem een 
voorlopige voorziening treffen. U vraagt de rechter dan de werking van het 
door u bestreden besluit op te schorten. De rechter zal onderzoeken of er 
sprake is van een spoedeisend karakter, met andere woorden, of de werking 
van het besluit onherstelbare gevolgen heeft. Als deze toets voor u gunstig 
afloopt zal de rechter de voorlopige voorziening toewijzen. De werking van 
het besluit wordt dan opgeschort totdat er een besluit op bezwaar is. Ook 
voor een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.


