
De Lex silenclo positivo in de
Awb en Wabo

Het onderwerp niet tijdig besIissen is ook in het omgevings

recht actueel. Het gaat daarbij om prikkels die ervoor moeten zorgen

dat burgers en bedrijven snetler dan voorheen een besluit op hun aan
vraag of bezwaarschrift krijgen. Onder meer gaat het daarbij om fi

nanciele prikkels (vervallen van leges en de dwangsom bij niet tijdig

beslissen), nieuwe rechtsbeschermingsmogelijkheden (direct beroep

bij niet tijdig bestissen) en het systeem van de lex silencio positivo.
Enkel over dit aatste instrument gaat dit artikel. De lex silencio posi

tivo houdt in dat wanneer de overheid niet tijdig beslist de vergun

ning van rechtswege is verleend.

Sinds een jaar kent de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in para
graaf 4.1.3.3 een regeling van de positieve beschikking bij niet tij
dig beslissen. Verder komt de lex silencio ook aan bod in de per i

oktober jl. inwerking getreden Wabo. Van de fictieve vergunning
gaan we in de toekomst nog meer horen. In het regeerakkoord van
de VVD en het CDA staat namelijk dat de druk van administratieve
lasten en regels voor bedrijven en burgers om laag gaat. Dat bete
kent dat mogelik meer vergunningen automatisch worden verleend
als te laat op een aanvraag wordt beslist. Echter, het
Vreemdelingenrecht blijft volgens dat akkoord hiervan uitgezon
derd.

* mr. C.M. Saris*

i.Algemene wet bestuursrecht

I.I.Sinds 28 december 2009 is in werkinggetreden een algemene re
geling over de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslis
sen. Deze regeling is terug te vinden in artikel 4:2oa tot en met
4:20f Awb. Aanleiding voor een algemene regeling is de implemen
tatie van de Dienstenrichtlijn en de omstandigheid dat bet kabi
net Balkenende IV de administratieve lasten van burgers en bedrij
yen wilde aanpakken. Dat kon bewerkstelligd worden door burgers
en bedrijven via de lex silencio positivo sneller te laten beschikken
over een vergunning. Tot op heden is er nog weinig aandacht ge
weest in de literatuur over de in de Awb neergelegde regeling. Reden
te meer om die hierna te bespreken. Voor zover mij bekend is er flog
geen jurisprudentie over de Awb-regeling verschenen.

I.2.De regeling van de lex silencio in de Awb is slechts van toepas
sing voor zover dat bij wettelijk voorschrift is bepaald (art. 4:2oa,
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lid i, Awb). Onder ‘wettelijk voorschrift’ wordt verstaan een wet in
materiéele zin. Dat betekent dat ook provincies en gemeenten in
hun verordeningen kunnen bepalen dat deze afdeling van toepas
sing is. Dit betekent dat de wetgever gekozen heeft voor eefl nec
tenzij’ benadering. Verder is in het tweede lid van artikel :oa
Awb de regeling over dwangsom bij niet tijdig beslissen (paragraaf
4.1.3.2 Awb) niet van toepassing verklaard in het geval de lex silen
cio regeling in de Awb van toepassing is. De gedachte is dat wan
neer de lex silencio wordt toegepast, er een besluit (zij het fictief)
tot stand komt, terwijl de dwangsomregeling slechts een incentive
is om een besluit af te dwingen. Echter, verderop zullen we zien dat
de dwangsomregeling wel van toepassing is wanneer het bestuurs
orgaan het fictieve besluit niet tijdig bekend maakt (art. 4:20C) dan
wel niet tijdig een besluit op het bezwaar neemt (art. 4:20d)

I.3.De kern van de regeling is neergelegd in artikel 4:20b, lids. Indien
niet tijdig op een aanvraag tot het geven van een beschikking is be
slist, is de gevraagde beschikking van rechtswege gegeven. De fictie
ye vergunning is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuurs
recht (art. 4:2ob, lid 2) waartegen rechtsbescherming open staat.
Indien een besluit van rechtswege is verleend, geldt dat het bestuur
sorgaan die beschikking binnen twee weken bekend maakt nadat zij
van rechtswege is gegeven (art. 4:2oc, lid s). In de bekendmaking en
mededeling van de beschikking wordt vermeld dat de beschikking
van rechtswege is gegeven (art. 4:20c lid 2). De fictieve vergunning
treedt niet onmiddellijk in werking. In artikel 4:20b Awb is — in af
wijking van artikel 3:40 Awb bepaald dat de fictieve beschikking
in werking treedt op de derde dag na afloop van de beslistermijn. Dit
betekent dat de publicatie van bet besluit vaak zal liggen nadat bet
besluit in werking is getreden. Dit betekent dat belanghebbenden on

omkeerbare gevolgen niet altijd zullen kunnen voorkomen. Overigens
is bet wel de vraag of het in de praktijk zo’n vaart zal lopen. Volgens
mij zijn zowel de vergunningaanvrager als bet bestuursorgaan in de
praktijk vaak er niet van op de hoogte dat een vergunning van rechts
wege gegeven is. De regeling in de Awb zal dergelijke situaties niet
veranderen, daarvoor zijn andere maatregelen nodig. Gedacht kan
bijvoorbeeld worden aan ICT-systemen die precies registreren wan
neer een bepaald besluit van rechtswege is verleend.

r.4.Hiervoor is reeds besproken dat wanneer het bestuursorgaan niet
binnen twee weken nadat de beschikking van rechtswege gegeven is
het bekend heeft gemaakt bet een dwangsom kan verbeuren. Voordat
een dwangsom verbeurd is, dient de aanvrager bet bestuursorgaan in
gebreke te stellen. Pas nadat twee weken verstreken zijn (vanaf de dag
dat twee weken zijn verstreken) zijn dwangsommen verschuldigd. Een
aantal bepalingen uit paragraaf 4.1.3.2 is op deze afdeling van toepas
sing verklaard (art. 4:17, lid I, 2, 4 en 6 onder a en b; 4:58, lids, 4:59 en
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4:20 Awb). Dat betekent onder meer dat ccii maximale dwangsom
voor overschrijding voor ten hoogste 42 dagen — van €1260,— verschul

digd is. Dit komt er OP neer dat de dwangsorn de eerste veertien dagen

€20 per dag oplevert, de daarop volgende veertieri dagen € 30,— per dag

en de overige dagen € 40,—. Van belang is op te merken dat de wetge.

ver niet consistent geweest ten aanzien van de regeling van de unge

brekestellung. In art. 4:17, lid 3 Awb — dat overigens niet van overeen

komstige toepassing is verklaard — staat do eerste dag waarover de

dwangsom verschuldigd is, is de dag waarop twee weken zijn verstre

ken na de dag waarop de termijn voor het geven van de beschikking is

verstreken en het bestuursorgaan van de aanvrager cen schriftelijke

ingebrekestelling heeft ontvangen. Ret schriftelijkheidsvereiste van

de ingebrekestelling is in de regeling van de lox silencio niet overgeno

men. Dat geldt ook ten aanzien van het moment waarop de dwangsom

verschuldigd is. In artikel 4:17 gaat het om het moment van de ont

vangst van de ingebrekestelling, terwiji artikel 4:20d ci vanuit lijkt te

gaan dat het gaat om de datum van verzending. De bestuursrechter zal

hierover duidelijkheid moeten geven, waarbij ik ervan uitga dat wordt

aangesloten bij de regeling in art. 4:17, lid 3, dos de ingebrekestellung
moot schriftelijk zijn ingediend en do dwangsom gaat lopen na ont

vangst van de ingebrekestelling. Dc overheid heeft voor de ingebreke

stelling een formulier gemaakt, die gedownload kan worden via de

website van de rijksoverheid.

I.5.Toen de discussie werd gevoerd over de invoering op grotere schaal

van de lex silencio positivo werd onder meer als bezwaar genoemd

dat een fictieve vergunning geen voorschriften kent en ervoor zorgt

dat geen rekening wordt gehouden met het algemeen belang of dat

van direct betrokkenen. Aan die kritiek heeft de wetgever deels ge

hoor gegeven met art. 4:2oe Awb. Daarin is bepaald dat indien in een

wettelijk voorschrift of een beleidsregel is bepaald dat in een beschik

king steeds bepaalde voorschriften worden opgenomen, zij ook deel

uitmaken van de boschikkung van rechtswege. Dus in bepaalde geval

len gelden automatisch voorschriften aan de van rechtswege verleen

de vergunning. Voorschriften die het bevoegd gezag op grond van het

wettelijk voorschrift kan verbinden, zijn dus niet automatisch van

toepassing op de van rechtswege verleende vergunning. 1k kan mij

voorstellen dat niet in alle gevallen duidelijk is wanneer een voor

schrift automatisch geldt. In zoverre had het in de rede gelegen dat

in art. :oc Awb ook was vermeld dat bij de bekendmaking en me

dedeling van de fictieve vergunning ook de voorschriften genoemd

moeten worden waaronder de fictieve vergunning is verleend. Do

wetgevor heeft als voorbeold gegeven dat wanneer een gemeente aan

een terrasvergunning standaard het voorschrift verbindt dat bet slui

tingstijdstip 23.00 our is, dat ook geldt voor de van rechtswege ver

leende vergunning, ook als in de aanvraag geen of een ander tijdstip

is genoemd.8Dat betekent dat de aanvrager van zijn rechtsbescher

mungmogelijkheden gebruik moot maken om ervoor te zorgen dat hij

in heroverwoging een ander gunstiger voorschrift verkrijgt.

s.6.Het laatste artikel dat in dit kader van deze regeling besproken

wordt, is artikel4:2of. Deze bepaling dient net als bet hiervoor be

sproken artikel het algemeen belang of dat van direct betrokkenen.

Ret eerste lid bepaalt dat het bestuursorgaan aan de beschikking

van rechtswege alsnog voorschriften verbinden of de beschikking

intrekken slochts voor zover dat nodig is om ennstige govolgen voor

bet algemeen belang te voorkomen. Ret gaat dus om andere voor

schriften dan die bedoeld worden in art. 4:200 Awb. Volgens de wets

geschiedenis gaat om ‘uitzonderlijke gevallen waarvan geen licht
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vaardig gebruik mag worden gemaakt’. Eon bestuursorgaati kan
dus van deze bepalung geen gebruik maken ala sanctie, bijvoorbeeld
wanneer de aanvrager onjuiste unformatie heeft vorstrekt, Ott be
tekent dat bet bestuursorgaan eon nicuwo beschikkung goeft. Ooze

bevoegdheid is gebonden aan eon termijn. Eon fictief besluit kan

slechts worden genomen binnen zes weken na do bokendmaking
van de beschikking van rechtswege. Volgens de wetgover is daar
moo oen redelijk evenwicht gevonden tussen enerzijds het belang
van rechtzekerheid en anderzijds hot algemeen belang.0 Indien en
voor zover bet bestuursorgaan van doze bevoegdheid gebruik maakt,
vergoedt hot do schade die do aanvrager daardoor heeft geleden.

2.Wabo

2.1.De per i oktober 2010 in working getreden Wabovoorzietook in hot

systoom van do van rechtswege verleende omgevingsvergunning. Ten

gevolge van do Wabo wordt de omgevingsvergunning geintroduceerd,
welke ongeveer eon twintigtal vergunningon (onder andoro de monu

menten- en bouwvergunnung) vervangt. Tot t oktober 2050 was de fictie
ye vergunnung in hot omgevungsrecht onder moor to vindon in artikol

46, lid van do Woningwet en in artikel i6, lid4 van de Monumentonwot

1988. In do praktijk kwam hot regelmatig voor dat hot zowol voor do aan

vrager als bet bostuursorgaan en derde belanghebbonden pas in eon laat
stadium duidelijk word dat do bouw- en/of monumentonvergunning van

rechtswege was verloond. Dit komt doordat onduidelijk was wat do be
slistermijnon waren, wanneer die gingen lopen on bijvoorbeeld opge
schort werden. Ala eon bouw- of monumentenvergunnung van rechts
wege was verleend, was bet onduidelijk hoe dordon daarvan kennis
konden nemen. Dc Woningwet voorzag in hot vereiste dat van een van

rechtswege vorloendo bouwvergunning een aantokening in hot bouwre

gister moest wordon gemaakt (art. i, sub c>. Daarnaast moest de ci
genaar of hoofdgobruikor van eon naburig andor gebouw (overeenkom
stig bij de bouwvorordening gegevon voorschriften) door hot college van
B&W binnen twee weken na do dag waarop een bouwvergunning van
rechtswege is verloend schriftelijk van de verlenung in kennis gesteld
worden. Do regoling in de Monumentenwet 1988 was nog ongunstiger
voor derdebelanghobbenden. Noch behoefde het bestuursorgaan daar
van eon aantekenung in hot vorgunningenregister te doon (art. 20) noch
eon kennisgovung aan direct betrokkenen. Ondor doze wotgeving was
hot voor belanghebbenden lastig om orachter to komon dat do bouw- of
monumontonvorgunning van rochtswoge was vorloond. Do Wabo hoeft

wat dat botroft eon betoro oplossung.

2.2.Do relevanto bepalingen over do van rochtswoge vorloondo om
gevingsvorgunning zijn: art. 2.31 Ofl 2.33, 3.5, 3.9 en art. 6.i Wabo.
Van belang is dat hiorvoor bosprokon paragraaf 4.5.3.3 van do Awb
met uitzonderung van do artikelen 4:2ob, lid (in werking treding
van rechtswogo vorloondo vergunning) Ofl 4:20 f Awb (vorbinden
van voorschrifton, intrekkon van van rechtswoge verleonde beschik
king en schadovergooding) van toopassing is op do voorbereiding
van do boslissing op eon aanvraag om eon omgevingsvergunning.

2.3.hndion do omgovingsvergunning wordt voorbereid met de regu

hero voorberoidingsprocedure (par. 3.2 Wabo)is die vergunning van
rochtswogo vorleond, indien niot tijdig is boshist. In elk geval dient
hot bostuursorgaan binnen acht wokon na do datum van ontvangst
van do aanvraag to beslissen (art. lid s). Deze termijn kim met

maximaal 6 wekon wordon verlongd (art. lid 2). hndien niet tij

dig is boshist, is do omgovungsvergunnung in beginsel van rcchtswege
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verleend. In de Waho is wel geregeld dat het bestuursorgaan verplicht
is om de aanvrager onverwijid cen ontvangstbevestiging te sturen

(art. 3.1, lid 2). Je zou zon regeling eigenlijkverwachten in de Awb.
In art. 4:3a Awb is bepaald dat alleen voor eloktronisch ingediende
aanvragen eon ontvangstbevestiging gestuurd moet worden.
Vervolgens is het bestuursorgaan verplicht om do aanvrager zo snel
mogelijk schriftelijk mee to delen welke beslistermijnen gelden, wel
ke voorbereidingsprocedure wordt gevolgd en de rechtsmiddelen die
ingezet kunnen worden om tegen do beschikking op te komon (art.
3.1, lid 3). Indien het gaat orn een omgevingsvergunning waarvoor de
lox silencio positivo geldt, dient dat ook vermold te worden. Het had
do wergever niet misstaan om ook deze regeling in de Awb te veran
keren. Juist aan helderheid over termijnen en procedures hebben
burgers en bedrijvon iets als het gaat om fictieve vorgunningen.

2.4,Ten aanzien van de bekendmaking van de van rechtswege ver
leende omgevingsvergunning bepaalt art. lid 4, Wabo dat het
bevoegd gezag zo spoedig mogelijk mededeling van de bekendma
king doet op de wijze waarop het heeft kennis gegeven van de aan
vraag. Verwezen wordt daarbij naar art. 3.8 waarin is bepaald dat
do kennisgeving wordt gedaan in oen of moor dag,- nieuws- of huis
aan-huisblad of op een andere geschikte wijze. Dus hier geldt een
andere regoling dan in de Awb, Hiervoor is besproken dat het be
stuursorgaan de beschikking bekend maakt binnen twoe weken na
dat zij van rechtswege gegeven is (art. 4:20C Awb).

2.5.De Wabo kent een andore rogoling met betrekking tot de inwer
kingtreding van een van rechtswege verleende omgevingsvergun
ning. In art. 6.i, lid 4, staat dat de werking van de van rechtswege
verleende omgevingsvergunning wordt opgoschort totdat de ter
mijn voor het indienen van een bezwaarschrift (zes weken) is vor
streken of indion bezwaar is gemaakt op dit bezwaar is beslist. De
hoofdregel van de Wabo-vergunning is overigens wel dat die in wer
king treedt de dag na bekendmaking (art. 6.i, lid s, Wabo). De op
schortende werking ligt volgens de wetgever in de reden omdat be
paalde activiteiten onomkeerbare govolgen hebben (bijvoorbeeld
kappen of slopen). Gelet op de betrokken belangen (bijvoorbeeld mi
lieu- of monumentenbelang) en met het oog op de rechtsbescher
ming is het volgens de wetgever wensolijk dat die beschikkingen
niet direct in werking troden.

2.6.De wetgever heeft gekozen voor een behoorlijke afwijking van de
hiervoor besproken regeling in art. 4:20b van de Awb. 1k ben van oor
deel dat de rogeling in de Wabo op dit punt doorschiet. Uitgangspunt
was immers dat voor relatief eenvoudige vergunningon do lox silen
cio positivo moest gaan gelden. Kijkond naar de oude regeling onder
do oude Woningwet on Monumentonwet 1988 dan kunnen we niet
anders concluderen dan dat do aanvrager van een vergunning die
van rochtswege vorleend is, onder de Wabo in eon ongunstiger posi
tie terecht is gekomen. Immers, onder do oudo wotgoving gold niot
do opschortondo working geduronde do bozwaartormijn of zolfs do
bozwaarproceduro. We) is bopaald dat de vergunninghouder do voor
zioningenrochter van de rochtbank kan verzoeken om do schorsen
do werking op te hoffon. Ten slotte wordt in dit verband opgomorkt
dat do Wabo niet do rogoling kent van aanvullonde oison of schado
vergooding, zoals gorogeld in art. 4:20f Awb.

2.7. Not zoals do Awb kent do Wabo do bovoegdhoid voor eon be
stuursorgaan om voorschriften onder do van rochtswoge vorleondo
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omgovingsvergunning te wijzigen of die vergunning in te trekken.
Wol geldt dat van doze bevoogdheid in uitzondorlijke situaties ge
bruik moet wordon gemaakt.” In art. 2.35, lid i, sub c, is bepaald dat
het bevoegd gezag do voorschriften van do omgovingsvorgunning
in zon goval wijzigt voor zover dit nodig is om erustigo nadelige
gevolgon voor de fysieko loefomgeving to voorkomen, of, voor zover
zodanigo gevolgon niet kunnen worden voorkomen, doze zoveel mo
gelijk te boporkon. In artikol i, lid i, is het wijzigen van voorschrif
ton van eon omgovingsvergunning gedefinieord als wijzigen,
aanvullen of intrekkon van voorschriften die aan eon omgevingsver
gunning zijn verbondon of aisnog verbindon van voorschriften can
oen omgovingsvorgunning. In hoevorre de vergunninghouder eon
recht op schadovorgoeding heoft, hangt af van do concrete omstan
dighodon van hot goval. Vragon die daarbij aan do orde zijn, zijn vol
gons do wotgevor: in hoovorre loidt oen wijziging tot oen foitelijke
boporking voor de vorgunninghouder om eon activitoit to verrichten,
hoeft do vergunninghoudor al activitoiton vorricht met gebruikma
king van do vergunning etc. ‘Ten slotte wordt aandacht bosteod
art. 2.32, lids, sub e. In dit artikel is bopaald dat het bevoogd gozag
do van rochtswego verleende vorgunning introkt indien die betrok
king heoft op eon activitoit die ontoolaatbaar ernstige nadoligo go
volgen voor de fysieke loofomgeving heeft of dreigt to hobbon on hot
vorbindon van voorwaarden (art. 2.35) goon oplossing biodt.

3.Conclusie

Hot instrument van do van rochtswogo vorleende vergunning wordt
uitgobroid als hot aan hot niouwe kabinot ligt. Dat is voor burgers
on bodrijvon gunstig. Maar do vraag is we) wannoer do wetgever
daarbij uitgaat van do regoling van do van rochtswogo vorleondo
omgovingsvergunning in do Wabo zij niot in eon ongunstiger situ
atie komon dan voorhoon ondor do regeling van do oude Woningwet
on Monumentonwot 1988. Do opschortonde working in do Wabo loidt
ortoo dat hot langer dan voorhoen duurt voordat van do van rechts
wogo verloondo vorgunning gobruik kan wordon gomaakt. Hot is do
vraag of do wotgover met do van rochtswego vorloendo omgevings
vorgunning niet hot doel vorlaging van do laston voor burgers on
bedrijvon voorbij is goschoten. Voor zovor hot gaat om rolatief eon
voudigo vorgunningon gaat de opschortendo working mijns inziens
to vor.
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