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Hierbij ontvangt u de beslissing op het bezwaar dat u namens [...] (hierna: uw 

cliënt) op 21 maart 2012 heeft ingediend tegen het besluit van 3 februari 2012, 

kenmerk [...], boetezaaknummer [...]. Eerst geef ik een overzicht van de feiten. 

Daarna volgt een weergave van de overwegingen met aansluitend de beslissing. 

Aan het slot van de brief staat informatie over het beroep dat u kunt instellen als 

u het niet eens bent met deze beslissing. 

 

Feiten 

 

Op 21 maart 2012 heeft u bezwaar aangetekend tegen het besluit van 3 februari 

2012, kenmerk [...]. 

 

De laatste dag van de bezwaartermijn behorende bij het besluit van 3 februari 

2012 was 16 maart 2012. Het bezwaarschrift is gedateerd op 21 maart 2012 en 

op 21 maart 2012 aangetekend verstuurd, 5 dagen na afloop van de 

bezwaartermijn.  

 

Bij brief van 21 maart 2012 heeft u aangegeven dat uw cliënt de boetebeschikking 

van 3 februari 2012 niet heeft ontvangen. [...] 

 

Overwegingen  

 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is wettelijk vastgelegd en 

bedraagt volgens artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht zes weken. Deze 

regeling is van openbare orde. Dit betekent dat ik niet van deze termijn kan 

afwijken. Rechters zullen deze termijn ambtshalve dan ook toepassen c.q. 

handhaven. Als een bezwaarschrift na de termijn van zes weken is ingediend moet 

het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard, tenzij redelijkerwijs niet 

kan worden geoordeeld dat de indiener nalatig is geweest.  

 

Volgens vaste jurisprudentie geldt de datumstempel van het postkantoor als 

bewijs van (niet-)tijdige ter post bezorging. De bezwaartermijn is de dag na 

verzending van het bestreden besluit gaan lopen, te weten op 4 april 2012. Dit 

betekent dat deze termijn zes weken later afliep op 16 maart 2012. Het 

bezwaarschrift is gezien de poststempel ingediend op 21 maart 2012, 5 dagen na 
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afloop van de bezwaartermijn. De termijnoverschrijding staat dus vast.  

  

Naar aanleiding van uw bezwaar dat u de boetebeschikking niet heeft ontvangen, 

merk ik het volgende op. De boete is opgelegd aan de rechtspersoon [...] en 

derhalve niet aan uw cliënt persoonlijk. Ik constateer dat de kennisgeving 

boeterapport, het voornemen tot boeteoplegging en de boetebeschikking allen zijn 

verzonden naar hetzelfde postadres van de onderneming, zoals vermeld in de 

gegevens van de Kamer van Koophandel. Dit postadres is [...]. Dit is hetzelfde 

adres als het in de Kamer van Koophandel vermelde adres [...]. Ik stel vast dat u 

de juistheid van het adres niet betwist. 

Uit uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak (o.a. ABRS 26 juni 2000) blijkt 

dat er van mag worden uitgegaan dat een besluit waarvan voldoende vaststaat 

dat het door het bestuursorgaan naar het juiste adres is verzonden, de 

geadresseerde ook niet veel later bereikt. De enkele stelling van een 

geadresseerde dat deze een boetebeschikking niet heeft ontvangen, biedt 

onvoldoende grond voor het oordeel dat sprake is van een niet ongeloofwaardige 

ontkenning. Ook het feit dat [...] doet aan vorenstaande niets af, nu het postadres 

van de onderneming van uw cliënt niet is gewijzigd, [...] en de overige 

documenten die in die periode naar hetzelfde adres zijn gestuurd, wel door uw 

cliënt zijn ontvangen. 

Alleen indien er bijvoorbeeld problemen met de postbezorging bekend zijn, kán 

termijnoverschrijding verschoonbaar worden geacht. Mij is niet van dergelijke 

problemen gebleken. 

 

Met betrekking tot uw verwijzing naar de uitspraak van het Hof Den Bosch, 

10/00512, merk ik op dat mijns inziens, gelet op het bovenstaande, geen sprake 

is van een aan mij te verwijten omstandigheid, waardoor u niet tijdig bezwaar 

heeft kunnen aantekenen. Het besluit van 3 februari 2012 is namelijk 

overeenkomstig artikel 3:41 juncto artikel 3:45 van de Algemene wet 

bestuursrecht op voorgeschreven wijze bekendgemaakt. Daardoor is het besluit op 

grond van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht in werking getreden. 

In die uitspraak heeft het Hof aangegeven dat op het bestuursorgaan de last rust 

aannemelijk te maken dat bekendmaking van de beschikking op de 

voorgeschreven wijze heeft plaatsgevonden, wanneer de belanghebbende de 

betwisting van de bekendmaking voldoende motiveert. Zoals hierboven reeds 

aangegeven is dit in casu niet het geval. Hier komt nog bij dat u in de brief waarin 

u de redenen van termijnoverschrijding schetst zelfs aangeeft “dat het u niet 

verwondert, gelet op bovenstaande, dat er wat zaken fout gaan, dat er stukken 

verloren gaan of dat er niet op de juiste wijze mee wordt omgegaan.” 

Dit staat haaks op uw eerdere betoog waarin u stelt de boetebeschikking niet te 

hebben ontvangen en duidt eerder op een beroep op coulance wegens bijzondere 

persoonlijke omstandigheden. 

 

[...] 

 

Gezien het bovenstaande rest mij niets anders dan uw bezwaar wegens termijn-

overschrijding niet-ontvankelijk te verklaren. Op uw overige bezwaargronden en 

uw verzoek om vergoeding van de proceskosten, ga ik derhalve niet in. 

 

Wat betreft uw verzoek [...]. 

 

Horen 
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Artikel 7:3, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid 

om, in geval het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is, te besluiten niet tot het 

horen van belanghebbenden over te gaan. Aangezien naar mijn oordeel 

redelijkerwijs geen twijfel bestaat over de niet-ontvankelijkheid van uw bezwaar, 

zie ik er dan ook vanaf u te horen.   

 

Beslissing 

 

Ik verklaar uw bezwaar tegen het besluit van 3 februari 2012, kenmerk [...], 

wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk.  

 

Beroep 

 

Een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, kan tegen dit 

besluit binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit beroep 

instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank te Rotterdam (postbus 

50951, 3007 BM te Rotterdam).  

 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over 

een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de 

precieze voorwaarden. 

 

Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 

bestuursrecht zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de 

indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is 

gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, en de gronden waarop het beroep 

rust. Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven door de 

griffier van de rechtbank. 

Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen 

wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt. 

 

De Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

namens deze, 

het hoofd van het team Rechtsbescherming en Europa 

van de directie Wetgeving en Juridische Zaken, 

 

 

[...] 

 

 

 


