
Geachte ,

Ministerie van Defensie

Bij brief van 9 mei 2022 heeft u een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 4.1,
eerste lid, van de Wet open overheid (Woo). In uw verzoek vraagt u om
openbaarmaking van geanonimiseerde afschriften van alle beschikkingen inzake
de toekenning van dwangsommen op grond van artikel 4:17 van de Algemene wet
bestuursrecht over de jaren 2020 en 2021.

U heeft bij e-mailbericht van 11 mei 2022 desgevraagd laten weten dat volstaan
kan worden met openbaarmaking van de formats van de beschikkingen, indien de
beschikkingen via deze formats gemaakt zijn.

Besluit
Er zijn 20 documenten aangetroffen die onder de reikwijdte van uw verzoek
vallen. Deze documenten zijn te onderscheiden in twee categorieën, te weten
formats (documenten 1 tot en met 11) en individuele besluiten die niet tot stand
zijn gekomen volgens een vast format (documenten 12 tot en met 20).

De documenten die op de inventarislijst zijn benoemd met nummers 1, 4 tot en
met 7 en 9 tot en met 11 maak ik volledig openbaar. De overige documenten
maak ik gedeeltelijk openbaar, met uitzondering van de persoonsgegevens op
grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo.

Het gaat daarbij om namen, emailadressen, telefoonnummers en andere
gegevens die herleidbaar zijn tot personen. Openbaarmaking van deze
persoonsgegevens vormen een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van
medewerkers en die van derden. Het belang van eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer van betrokkenen weegt daarom in deze gevallen zwaarder dan het
belang van openbaarheid.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De Minist va pefensie
voor dez
.0 e aris- rîJ

mr.G.EA.vanC..ika6P

Bestuursstaf
Directie Communicatie

Locatie
Den Haag - Plein
Kalvermarkt.
Kalvermarkt 32
‘s-Gravenhage

Postadres
Kalvermarkt 38
2511 CB ‘S-GRAVENHAGE
MPC 58B

Contactpersoon
mr. K.M.A. Snijders
Woo-functionaris

www.defensie.nl

Onze referentie
BS20220 12812

Bij lagen
diversen

Bij beantwoording, datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.

Belanghebbenden kunnen
binnen zes weken na
bekendmaking van dit besluit
bezwaar indienen bij de
Minister van Defensie. Het
bezwaarschrift dient te
worden gericht aan
DienstenCentrum Juridische
Dienstverlening, Commissie
advisering bezwaarschriften
Defensie, Postbus 90004,
3509 AA Utrecht. Het
bezwaarschrift moet zijn
ondertekend, een
dagtekening bevatten en van
de naam en het adres van de
indiener zijn voorzien. Uit het
bezwaarschrift moet duidelijk
blijken tegen welk besluit en
op welke gronden bezwaar
wordt gemaakt.

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

O2JUN 2022Datum
Betreft Besluit op uw Woo-verzoek
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1

Detensieonderdeel
Afdeling

Adres

> Retouradres Postbus, Postcode en Plaats

«F7» «F3» «F4» «F2»
«F8» Contactgegevens

«F9» «F10» Naam
Functie
T
E

Datum <datum>
Onderwerp Besluit op ingebrekestelling, WID «ES»

Onze referentie
<XPW-nr>

Geachte «F6» «F3» «F2», Afschrift aan
Zie verzendlijst

Op 1december2014 heeft u een aanvraag ingediend voor <tekst>. Deze Bijbeantwoording datum,
onze referentie en ondenverp

aanvraag werd door mij op 8 december2014 ontvangen, vermelden.

Bi] schrijven van 1 april 2015 door mij ontvangen op 2 april 2015 heeft u / uw
gemachtigde mij in gebreke gesteld voor het niet tijdig beslissen op uw
aanvraag.

Op grond van artikel 4:13, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht
(hierna: Awb) was ik gehouden uiterlijk op 2 februari 2015 op uw aanvraag te
beslissen.

GEBRUIK HIERONDER DE GELE TEKSTBLOKKEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN.
TEKSTBLOKKEN DIE U NIET GEBRUIKT KUNT U VERWIJDEREN.

<1: BESLISTERMIJN IS VERDAAGD> VERVOLGENS NAAR 2 OF 3.
Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb heb ik de beslistermijn met 8
weken verdaagd. Hierdoor was ik gehouden uiterlijk op 30 maart 2015 op uw
aanvraag te beslissen.

<2: INGEBREKESTELLING PREMATUUR> GA NAAR ONDERTEKENING BRIEF
Uit het vorenstaande volgt dat u mij in gebreke heeft gesteld voordat de
beslistermijn is verlopen. Er is dan ook sprake van een premature
ingebrekestelling. Uit de toelichting op artikel 4:17, derde lid van de Awb volgt
dat een premature ingebrekestelling naar zijn aard geen ingebrekestelling kan
zijn. Vanzelfsprekend is het streven binnen de voorgeschreven termijn te
beslissen op uw aanvraag. Indien dit niet mogelijk blijkt, staat het u uiteraard vrij
alsnog een ingebrekestelling in te dienen.

<3: DE BESLISTERMIJN IS VERSTREKEN> VERVOLGENS NAAR 4 EN/OF 50F
6
Indien een beschikking op aanvraag niet tijdig wordt gegeven, bestaat op grond
van artikel 4:17 van de Awb recht op een dwangsom voor elke dag dat deze
beschikking uitblijft vanaf de dag waarop:

1. er twee weken voorbij zijn nadat de beslistermijn op uw aanvraag is
verstreken; en
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2. er twee weken voorbij zijn nadat van u een schriftelijke ingebrekestelling is Defenajeonderdeel

ontvangen.

<4: BESLUIT OP VERZOEK IS GENOMEN> VERVOLGENS NAAR 50F 6 Datum

Bij besluit van 29 mei 2015 is op uw aanvraag beslist. <datum>

Onze referentie
<5: BESLUIT IS BINNEN TWEE WEKEN NA IGS GENOMEN> GA NAAR <XPW-nr>

ONDERTEKENING
Nu bij beschikking van 29 mei 2015 op uw aanvraag is beslist en er geen twee
weken zijn verstreken na uw ingebrekestelling, ben ik u gelet op bovenstaande
voorwaarden geen dwangsom verschuldigd.

<6: BESLUIT IS MEER DAN TWEE WEKEN NA IGS GENOMEN> VERVOLGENS
NAAR 70F 8
Gelet op uw ingebrekestelling van 1 april 2015 en de voorwaarden in artikel 4:17
van de Awb, ben ik u met ingang van 17 april 2015 een dwangsom verschuldigd.

<7: AANSPRAAK OP DWANGSOM MINDER DAN 42 DAGEN> VERVOLGENS
NAAR 9
Gelet op artikel 4:17 van de Awb betekent het voorgaande dat ik u een
dwangsom verschuldigd ben over de periode van 17 april 2015 tot en met 29 mei
2015.
De hoogte van de dwangsom is als volgt opgebouwd:

14 dagen â € 23,00 € 322,00 (maximaal 14 dagen)
14 dagen â € 35,00 € 490,00 (maximaal 14 dagen)
14 dagen â € 45,00 € 630,00 (maximaal 14 dagen)

€ 1.442,00 (maximaal € 1.442,00)

Aan u zal in totaal een dwangsom van € 1.442,00 worden uitbetaald. Over dit
bedrag wordt geen loonbelasting ingehouden.

<8: AANSPRAAK OP MAXIMALE DWANGSOM> VERVOLGENS NAAR 9
Met ingang van 29 mei 2015 zijn er 42 dagen zijn verstreken. Ik bepaal dan ook
dat aan u een dwangsom van € 1.442,00 wordt uitbetaald. Over dit bedrag wordt
geen loonbelasting ingehouden.
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<9: INDIEN TOEKENNING DWANGSOM> GA NAAR ONDERTEKENING Defensieonderdeel

Ik verzoek het Dienstencentrum Human Resources (DC HR) de vastgestelde
dwangsom aan u uit te betalen.

Datum

De Staatssecretaris van Defensie
<datum>

voor deze Onze referentie

(FUNCTIE GEMANDATEERDE) <XPW-nr>

EVENTUELE TITEL, VOORLEHERS EN ACHTERNAAM
EVENTUELE RANG

Indien u zich met het genomen besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de
bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht
aan de Directie Juridische Zaken (DJZ), MPC 58 8, Postbus 20701, 2500 ES te Den Haag.
Het bezwaarschrift moet worden gedateerd en ondertekend en dient ten minste de volgende
gegevens te bevatten: de aanduiding ‘bezwaarschrift’, naam en adres van de indiener, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het
bezwaar. Het is wenselijk om een afschrift van het besluit en afschriften van andere
relevante stukken mee te zenden en uw werknemer-ID te vermelden.
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Verzendlijst Defensieonderdeel

CDC, DC HR
MPC 40 A Datum

<datum>
Postbus 90090
3509 AB Utrecht Onze referentie

<XPW-nr>
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2

Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 90004, 3509 M Utrecht Ministerie van Defensie

De heer / Mevrouw Naam onderdeel

D.t.v.
Correspondentieadres t.a.v. DienstenCentrum

Adres Juridische Dienstverlening

Postcode en Plaatsnaam MPC SSA
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Contactpersoon:
[naam]
T: 088-95680(67/35)
M: 06-......

Ons kenmerk
JDV-nr.

Datum WID

Betreft Dwangsombeschikking (artikel 4:18 van de Awb)
Uw kenmerk

Documentnummer

Geachte <heer, mevrouw, militaire aanspreektitel> <achternaam>,
Afschrift aan

Bij schrijven van door mij ontvangen op DATUM INVULLEN, Zie ver2endllJst

heeft u / uw gemachtigde mij in gebreke gesteld voor het niet tijdig beslissen op
uw bezwaar.

Ingevolge artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestaat recht
op een dwangsom vanaf de dag waarop:
1. er twee weken voorbij zijn nadat de beslistermijn is verstreken; en
2. er twee weken voorbij zijn nadat van u een schriftelijke ingebrekestelling is

ontvangen.

Op datum invullen maakte u bezwaar tegen het besluit van datum invullen. Het
bezwaarschrift werd door mij op datum invullen ontvangen. Op grond van artikel
7:10, eerste lid, van de Awb/ artikel 3, derde lid, van de Wet ambtenaren
defensie — weghalen wat niet van toepassing is was ik in beginsel gehouden vââr
datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Indien is verdaagd: Op grond van artikel 7:10, derde lid, van de Awb heb ik de
beslistermijn met zes weken verdaagd. Hierdoor was ik in beginsel gehouden véâr
datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Indien is opgeschort: Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift is de
termijn evenwel op grond van artikel 7:10 vierde lid, van de Awb opgeschort tot
datum invullen. Rekening houdend met deze opschorting was ik gehouden om
v66r datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Gelet op uw ingebrekestelling van •..., en artikel 4:17, derde lid,
van de Awb, ben ik u met ingang van VOORNOEMDE DATUM + TWEE WEKEN +
ÉÉN DAG een dwangsom verschuldigd.

Indien echter geen twee weken zijn verstreken na de wettelijke beslistermijn of
de ingebrekestelling, wordt het grijs gemarkeerde deel vervangen door: ‘In uw
geval is echter niet aan de voorwaarden van artikel 4:17, derde lid, van de Awb
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voldaan, nu bij beschikking van datum invullen op uw bezwaar is beslist en geen Ministerie van Defensie

twee weken zijn verstreken na uw ingebrekestelling.
Naam onderdeel

Gelet op het vorengestelde ben ik u geen dwangsom verschuldigd.’ Documentnummer

Bij beikking van datum invullen is op het bezwaar beslist. OF Ik stel vast dat
er tot op heden nog niet op uw bezwaarschrift is beslist. Ik verwacht binnen korte
termijn een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. OF Ik hoop zo spoedig
mogelijk een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. OF [in overleg met de
behandelaar een datum noemen].

Voorts stel ik vast dat met ingang van VOORNOEMDE DATUM + TWEE WEKEN +

ÉÉN DAG 42 dagen zijn verstreken. Gelet op artikel 4:17 van de Awb betekent
het voorgaande dat ik u de volledige dwangsom verschuldigd ben.

OF

Gelet op artik4:17 van de Awb betekent het voorgaande dat ik een dwangsom
verschuldigd ben over de periode datum tot en met datum. Het bedrag is als
volgt opgebouwd:

X dagen C 23,00
X dagen € 35,00
X dagen € 45,00

Ik bepaal dal o’lJat een bedrag van € bedrag berekenen volgens systematiek
4:17, tweede lid, van de Awb OF € 1.442,- aan u moet worden uitbetaald.

Het DienstenCentrum Human Resources, afschrift dezes ezende, draag ik op
hiertoe de benodigde mutatie te stellen.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Defensie
voor deze,
<gemanda teerde>

<eventuele titel, voorletters en achternaam>
<eventuele rang>

Indien u zich met het genomen besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de

bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht

aan de Directie Juridische Zaken (DJZ), MPC 58 8, Postbus 20701, 2500 ES te Den Haag.

Het bezwaarschrift moet worden gedateerd en ondertekend en dient ten minste de volgende

gegevens te bevatten: de aanduiding ‘bezwaarschrift’, naam en adres van de indiener, een

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het

bezwaar. Het is wenselijk om een afschrift van het besluit en afschriften van andere

relevante stukken mee te zenden en uw werknemer-ID te vermelden.
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Verzendlijst Ministerie van Defensie

Naam onderdeelIn afschrift aan:

Documentnummer

- DienstenCentrum Human Resources (alleen toevoegen bij begunstigend besluit)
Ondersteuningscentrum / GSA
MPC 40A
Postbus 90090
3509 AB Utrecht

-Bestuurstaf
Afdeling P&O advies
Directie Bedrijfsondersteuning
T.a.v. mw. F 5.1.2.e
MPC 58 8
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

- Defensie Ondersteuningscommando
Dienstencentrum Juridische Dienstverlening
MPC 55 A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
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Defensie Ondersteuningscommando
Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 90004, 3509 AA Utrecht Divisie Personeel en
Organisatie Defensie

De heet! Mevrouw
D.t.v. Correspondentieadres:

DienstenCentrum JuridischeTav. Dienstverlening
Adres MPC55A

Postcode en Plaatsnaam Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Contactpersoon:
[naam]
T: 088-95680(67/35)
M: 06-

Ons kenmerk
JDV-nr.
WID

Datum
Betreft Dwangsombeschikking (artikel 4:18 van de Awb) Uw kenmerk

Documentnummer

Geachte <heer, mevrouw, militaire aanspreektitel> <achternaam>, Afschrift aan
Zie verzendlijst

Bij schrijven van •, door mij ontvangen op DATUM INVULLEN,
heeft u / uw gemachtigde mij in gebreke gesteld voor het niet tijdig beslissen op
uw bezwaar.

Ingevolge artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestaat recht
op een dwangsom vanaf de dag waarop:
1. er twee weken voorbij zijn nadat de beslistermijn is verstreken; en
2. er twee weken voorbij zijn nadat van u een schriftelijke ingebrekestelling is

ontvangen.

Op datum invullen maakte u bezwaar tegen het besluit van datum invullen. Het
bezwaarschrift werd door mij op datum invullen ontvangen. Naar aanleiding van
uw bezwaarschrift is er een commissie ingesteld als bedoeld in artikel 7:13 van
de Awb. Op grond van artikel 7:10, eerste lid, van de Awb ben ik gehouden
binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het
indienen van het bezwaarschrift is verstreken, op uw bezwaarschrift te beslissen.
In het onderhavige geval was ik in beginsel gehouden vââr datum invullen op het
bezwaar te beslissen.

Indien is verdaagd: Op grond van artikel 7:10, derde lid, van de Awb heb ik de
beslistermijn met zes weken verdaagd. Hierdoor was ik in beginsel gehouden vââr
datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Indien is opgeschort: Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift is de
termijn evenwel op grond van artikel 7:10, vierde lid, van de Awb opgeschort tot
datum invullen. Rekening houdend met deze opschorting was ik gehouden om
v66r datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Gelet op uw ingebrekestelling van en artikel 4:17, derde lid,
van de Awb, ben ik u met ingang van VOORNOEMDE DATUM + TWEE WEKEN +
ÉÉN DAG een dwangsom verschuldigd.
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Indien echter geen twee weken zijn verstreken na de wettelijke beslistermijn of
de ingebrekestefling, wordt het grijs gemarkeerde deel vervangen door: ‘In uw Divisie Personeel en

Organisatie Defensie
geval is echter niet aan de voorwaarden van artikel 4:17, derde lid, van de Awb
voldaan, nu bij beschikking van datum invullen op uw bezwaar is beslist en geen Documentnummer

twee weken zijn verstreken na uw ingebrekestelling.

Gelet op het vorengestelde ben ik u geen dwangsom verschuldigd.’

Bij beschikking van datum invullen is op het bezwaar beslist. OF Ik stel vast dat
er tot op heden nog niet op uw bezwaarschrift is beslist. Ik verwacht binnen korte
termijn een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. OF Ik hoop zo spoedig
mogelijk een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. OF [in overleg met de
behandelaar een datum noemen].

Voorts stel ik vast dat met ingang van VOORNOEMDE DATUM + TWEE WEKEN +

ÉEN DAG 42 dagen zijn verstreken. Gelet op artikel 4:17 van de Awb betekent
het voorgaande dat ik u de volledige dwangsom verschuldigd ben.

OF

Gelet op artikel 4:17 van de Awb betekent het voorgaande dat ik een dwangsom
verschuldigd ben over de periode datum tot en met datum. Het bedrag is als
volgt opgebouwd:

X dagen è € 23,00
X dagen € 35,00
X dagen € 45,00

Ik bepaal dan ook dat een bedrag van € bedrag berekenen volgens systematiek
4:17, tweede lid, van de Awb OF € 1.442,- aan u moet worden uitbetaald.

Ingeval van CABD-zaken dient te worden vastgesteld of kan worden uitbetaald
aan een medewerker van Defensie of een persoon niet werkzaam bij Defensie.
Indien de medewerker werkzaam is bij Defensie dient het v9Igne tekstblok te
worden opgenomen:

Het DienstenCentrum Human Resources, afschrift dezes lezende, draag ik op
hiertoe de benodigde mutatie te stellen.

Indien er sprake is van uitbetaling aan een persoon niet werczaam bij Defensie
dient het volgende tekstblok te worden opgenomen:

Het Hoofd Bedrijfsbureau bij het DienstenCentrum Juridische Dienstverlening zal
een afschrift van dit besluit naar het Financieel Administratie en Beheer Kantoor
(FABK) sturen ten einde dit bedrag over te laten maken.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Defensie
voor deze,
De Directeur DienstenCentrum Juridische Dienstverlening
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5.1.2.e

Indien u zich met het genomen besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de
bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht
aan de Directie Juridische Zaken (DJZ), MPC 58 5, Postbus 20701, 2500 ES te Den Haag.
Het bezwaarschrift moet worden gedateerd en ondertekend en dient ten minste de volgende
gegevens te bevatten: de aanduiding ‘bezwaarschrift’, naam en adres van de indiener, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het
bezwaar. Het is wenselijk om een afschrift van het besluit en afschriften van andere
relevante stukken mee te zenden en uw werknemer-ID te vermelden.
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Divisie Personeel en
Organisatie Defensie

Documentnummer



Verzendlijst
Divisie Personeel en
Organisatie Defensie

In afschrift aan:
Documentnummer

- DienstenCentrum Human Resources (alleen toevoegen bij begunstigend besluit
en wanneer de medewerker werkzaam is bij Defensie)
Ondersteuningscentrum / GSA
MPC 40A
Postbus 90090
3509 AB Utrecht

- Defensie Ondersteuningscommando
Dienstencentrum Juridische Dienstverlening (alleen toevoegen indien niet
genomen door D-JDV)
MPC 55 A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
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Koninklijke Landmacht

> Retouradres Postbus 90004, 3509 AA Utrecht Ministerie van Defensie

De heet / Mevrouw Naam onderdeel

D.t.v.
Correspondentieadres:

1 •.V. DienstenCentrum ]uridische
Adres Dienstverlening

Postcode en Plaatsnaam MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Contactpersoon:
[naam]
T: 088-95680(67/35)
M: 06-

Ons kenmerk
JDV-nr.

Datum WID

Betreft Dwangsombeschikking (artikel 4:18 van de Awb)
Uw kenmerk

Documentnummer

Geachte <heer, mevrouw, militaire aanspreektitel> <achternaam>,
Afschrift aan

Bij schrijven van , door mij ontvangen op DATUM INVULLEN, Zie verzendlijst

heeft u / uw gemachtigde mij in gebreke gesteld voor het niet tijdig beslissen op
uw bezwaar.

Ingevolge artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestaat recht
op een dwangsom vanaf de dag waarop:
1. er twee weken voorbij zijn nadat de beslistermijn is verstreken; en
2. er twee weken voorbij zijn nadat van u een schriftelijke ingebrekestelling is

ontvangen.

Op datum invullen maakte u bezwaar tegen het besluit van datum invullen. Het
bezwaarschrift werd door mij op datum invullen ontvangen. Op grond van artikel
7:10, eerste lid, van de Awb/ artikel 3, derde lid, van de Wet ambtenaren
defensie- weghalen wat niet van toepassing is was ik in beginsel gehouden v66r
datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Indien is verdaagd: Op grond van artikel 7:10, derde lid, van de Awb heb ik de
beslistermijn met zes weken verdaagd. Hierdoor was ik in beginsel gehouden v66r
datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Indien is opgeschort: Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift is de
termijn evenwel op grond van artikel 7:10, vierde lid, van de Awb opgeschort tot
datum invullen. Rekening houdend met deze opschorting was ik gehouden om
v66r datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Gelet op uw ingebrekestelling van — en artikel 4:17, derde lid,
van de Awb, ben ik u met ingang van VOORNOEMDE DATUM + TWEE WEKEN +
ÉÉN DAG een dwangsom verschuldigd.

Indien echter geen twee weken zijn verstreken na de wettelijke beslistermijn of
de ingebrekestelling, wordt het grijs gemarkeerde deel vervangen door: ‘In uw
geval is echter niet aan de voorwaarden van artikel 4:17, derde lid, van de Awb
voldaan, nu bij beschikking van datum invullen op uw bezwaar is beslist en geen
twee weken zijn verstreken na uw ingebrekestelling.
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Gelet op het vorengestelde ben ik u geen dwangsom verschuldigd.’ Ministerie van Defensie

- Naam onderdeel
Bi] beschikking van datum invullen is op het bezwaar beslist. OF Ik stel vast dat
er tot op heden nog niet op uw bezwaarschrift is beslist. Ik verwacht binnen korte Documentnummer

termijn een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. OF Ik hoop zo spoedig
mogelijk een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. OF [in overleg met de
behandelaar een datum noemen].

Voorts stel ik vast dat met ingang van VOORNOEMDE DATUM + TWEE WEKEN +
ÉÉN DAG 42 dagen zijn verstreken. Gelet op artikel 4:17 van de Awb betekent
het voorgaande dat ik u de volledige dwangsom verschuldigd ben.

OF

Gelet op artikel 4:17 van de Awb betekent het voorgaande dat ik een dwangsom
verschuldigd ben over de periode datum tot en met datum. Het bedrag is als
volgt opgebouwd:

X dagen C 23,00
X dagen € 35,00
X dagen € 45,00

Ik bepaal dan ook dat een bedrag van € bedrag berekenen volgens systematiek
4:17, tweede lid, van de Awb OF € 1.442,- aan u moet worden uitbetaald.

Het DienstenCentrum Human Resources, afschrift dezes lezende, draag ik op
hiertoe de benodigde mutatie te stellen.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Defensie
voor deze,
<gemandateerde>

<eventuele titel, voorletters en achternaam>
<eventuele rang>

Indien u zich met het genomen besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de

bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht

aan de Directie Juridische Zaken (DJZ), MPC 58 8, Postbus 20701, 2500 ES te Den Haag.

Het bezwaarschrift moet worden gedateerd en ondertekend en dient ton minste de volgende

gegevens te bevatten: de aanduiding ‘bezwaarschrift’, naam en adres van de indiener, een

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het

bezwaar. Het is wenselijk om een afschrift van het besluit en afschriften van andere

relevante stukken mee te zenden en uw werknemer-ID te vermelden.
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Verzendlijst Ministerie van Defensie

Naam onderdeelIn afschrift aan:

Documentnummer

- DienstenCentrum Human Resources (alleen toevoegen bij begunstigend besluit)
Ondersteuningscentrum / GSA
MPC 40A
Postbus 90090
3509 AB Utrecht

- Defensie Ondersteuningscommando
Dienstencentrum Juridische Dienstverlening
MPC 55 A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
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Koninklijke Luchtmacht

> Retouradres Postbus 90004, 3509 A Utrecht Ministerie van Defensie

De heet / Mevrouw Naam onderdeel

D.t.v.
Correspondentieadres:

T.a.v. DienstenCentrum Juridische
Adres Dienstverlening

Postcode en Plaatsnaam MPC 55 A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Contactpersoon:
[naam]
T: 088-95680(67/35)

M: 06-

Ons kenmerk
JDV-nr.

Datum WID

Betreft Dwangsombeschikking (artikel 4:18 van de Awb)
Uw kenmerk

Documentnummer

Geachte <heer, mevrouw, militaire aanspreektitel> <achternaam>,
Afschrift aan

Bij schrijven van - , door mij ontvangen op DATUM INVULLEN, Zie verzendlijst

heeft u / uw gemachtigde mij in gebreke gesteld voor het niet tijdig beslissen op
uw bezwaar.

Ingevolge artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestaat recht
op een dwangsom vanaf de dag waarop:
1. er twee weken voorbij zijn nadat de beslistermijn is verstreken; en
2. er twee weken voorbij zijn nadat van u een schriftelijke ingebrekestelling is

ontvangen.

Op datum invullen maakte u bezwaar tegen het besluit van datum invullen. Het
bezwaarschrift werd door mij op datum invullen ontvangen. Op grond van artikel
7:10, eerste lid, van de Awb/ artikel 3, derde lid, van de Wet ambtenaren
defensie — weghalen wat niet van toepassing is was ik in beginsel gehouden v66r
datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Indien is verdaagd: Op grond van artikel 7:10, derde lid, van de Awb heb ik de
beslistermijn met zes weken verdaagd. Hierdoor was ik in beginsel gehouden v66r
datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Indien is opgeschort: Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift is de
termijn evenwel op grond van artikel 7:10, vierde lid, van de Awb opgeschort tot
datum invullen. Rekening houdend met deze opschorting was ik gehouden om
v66r datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Gelet op uw ingebrekestelling van en artikel 4:17, derde lid,
van de Awb, ben ik u met ingang van VOORNOEMDE DATUM + TWEE WEI(ËN!
ÉÉN DAG een dwangsom verschuldigd.

Indien echter geen twee weken zijn verstreken na de wettelijke beslistermijn of
de ingebrekestelling, wordt het grijs gemarkeerde deel vervangen door: ‘In uw
geval is echter niet aan de voorwaarden van artikel 4:17, derde lid, van de Awb
voldaan, nu bij beschikking van datum invullen op uw bezwaar is beslist en geen
twee weken zijn verstreken na uw ingebrekestelling.
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Gelet op het vorengestelde ben ik u geen dwangsom verschuldigd.’ Ministerie van Defensie

Bij beschikking van datum invullen is op het bezwaar beslist. OF Ik stel vast dat Naam onderdeel

er tot op heden nog niet op uw bezwaarschrift is beslist. Ik verwacht binnen korte
Documentnummer

termijn een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. OF Ik hoop zo spoedig
mogelijk een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. OF [in overleg met de
behandelaar een datum noemen].

Voorts stel ik vast dat met ingang van VOORNOEMDE DATUM + TWEE WEKEN +

EEN DAG 42 dagen zijn verstreken. Gelet op artikel 4:17 van de Awb betekent
het voorgaande dat ik u de volledige dwangsom verschuldigd ben.

OF

Gelet op artikel 4:17 van de Awb betekent het voorgaande dat ik een dwangsom
verschuldigd ben over de periode datum tot en met datum. Het bedrag is als
volgt opgebouwd:

X dagen € 23,00
X dagen € 35,00
X dagen € 45,00

Ik bepaal dan ook dat een bedrag van € bedrag berekenen volgens systematiek
4:17, tweede lid, van de Awb OF € 1.442,- aan u moet worden uitbetaald.

Het DienstenCentrum Human Resources, afschrift dezes lezende, draag ik op
hiertoe de benodigde mutatie te stellen.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Defensie
voor deze,
<gemandateerde>

<eventuele titel, voorletters en achternaam>
<eventuele rang>

Indien u zich met het genomen besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de

bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht

aan de Directie Juridische Zaken (DJZ), MPC 58 8, Postbus 20701, 2500 ES te Den Haag.

Het bezwaarschrift moet worden gedateerd en ondertekend en dient ten minste de volgende

gegevens te bevatten: de aanduiding ‘bezwaarschrift’, naam en adres van de indiener, een

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het

bezwaar. Het is wenselijk om een afschrift van het besluit en afschriften van andere

relevante stukken mee te zenden en uw werknemer-ID te vermelden.
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Verzendlijst
Ministerie van Defensie

In afschrift aan: Naam onderdeel

- DienstenCentrum Human Resources (alleen toevoegen bij begunstigend besluit)
Documentnummer

Ondersteuningscentrum / GSA
MPC 40A
Postbus 90090
3509 AB Utrecht

- Defensie Ondersteuningscommando
DienstenCentrum Juridische Dienstverlening
MPC 55 A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
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Koninklijke Marine

Retouradres Postbus 90004, 3509 A Utrecht Ministerie van Defensie

De heer / Mevrouw Naam onderdeel

D.t.v.
Correspondentieadres:

T.a.v. DienstenCentrum Juridische
Adres Dienstverlening

Postcode en Plaatsnaam MPC SSA
Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Contactpersoon:
[naam]
T: 088-95680(67/35)
M: 06-

Ons kenmerk
]DV-nr.

Datum WID

Betreft Dwangsombeschikking (artikel 4:18 van de Awb)
Uw kenmerk

Documentnummer

Geachte <heer, mevrouw, militaire aanspreektitel> <achternaam>,
Afschrift aan

Bij schrijven van

________________,

door mij ontvangen op DATUM INVULLEN, Zie verzendlijst

heeft u / uw gemachtigde mij in gebreke gesteld voor het niet tijdig beslissen op
uw bezwaar.

Ingevolge artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestaat recht
op een dwangsom vanaf de dag waarop:
1. er twee weken voorbij zijn nadat de beslistermijn is verstreken; en
2. er twee weken voorbij zijn nadat van u een schriftelijke ingebrekestelling is

ontvangen.

Op datum invullen maakte u bezwaar tegen het besluit van datum invullen. Het
bezwaarschrift werd door mij op datum invullen ontvangen. Op grond van artikel
7:10, eerste lid, van de Awb/ artikel 3, derde lid, van de Wet ambtenaren
defensie — weghalen wat niet van toepassing is was ik in beginsel gehouden v66r
datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Indien is verdaagd: Op grond van artikel 7:10, derde lid, van de Awb heb ik de
beslistermijn met zes weken verdaagd. Hierdoor was ik in beginsel gehouden vââr
datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Indien is opgeschort: Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift is de
termijn evenwel op grond van artikel 7:10, vierde lid, van de Awb opgeschort tot
datum invullen. Rekening houdend met deze opschorting was ik gehouden om
v66r datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Gelet op uw ingebrekestelling van en artikel 4:17, derde lid,
van de Awb, ben ik u met ingang van VOORNOEMDE DATUM + TWEE WEKEN +

ÉÉN DAG een dwangsom verschuldigd.

Indien echter geen twee weken zijn verstreken na de wettelijke beslistermijn of
de ingebrekestetling, wordt het grijs gemarkeerde deel vervangen door: ‘In uw
geval is echter niet aan de voorwaarden van artikel 4:17, derde lid, van de Awb
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voldaan, nu bij beschikking van datum invullen op uw bezwaar is beslist en geen Ministerie van Defensie

twee weken zijn verstreken na uw ingebrekestelling.
Naam onderdeel

Gelet op het vorengestelde ben ik u geen dwangsom verschuldigd.’ Documentnummer

Bij beschikking van datum invullen Ts op het bezwaar beslist. OF Ik stel vast dat
er tot op heden nog niet op uw bezwaarschrift is beslist. Ik verwacht binnen korte
termijn een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. OF Ik hoop zo spoedig
mogelijk een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. OF [in overleg met de
behandelaar een datum noemen].

Voorts stel ik vast dat met ingang van VOORNOEMDE DATUM + TWEE WEKEN +

ÉÉN DAG 42 dagen zijn verstreken. Gelet op artikel 4:17 van de Awb betekent
het voorgaande dat ik u de volledige dwangsom verschuldigd ben.

OF

Gelet op artikel 4:17 van de Awb betekent het voorgaande dat ik een dwangsom
verschuldigd ben over de periode datum tot en met datum. Het bedrag is als
volgt opgebouwd:

X dagen â € 23,00
X dagen € 35,00
X dagen € 45,00

Ik bepaal dan ook dat een bedrag van € bedrag berekenen volgens systematiek
4:17, tweede lid, van de Awb OF € 1.442,- aan u moet worden uitbetaald.

Het DienstenCentrum Human Resources, afschrift dezes lezende, draag ik op
hiertoe de benodigde mutatie te stellen.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Defensie
voor deze,
<gemandateerde>

<eventuele titel, voorletters en achternaam>
<eventuele rang>

Indien u zich met het genomen besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de

bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht

aan de Directie Juridische Zaken (DJZ), MPC 58 8, Postbus 20701, 2500 ES te Den Haag.

Het bezwaarschrift moet worden gedateerd en ondertekend en dient ten minste de volgende

gegevens te bevatten: de aanduiding ‘bezwaarschrift’, naam en adres van de indiener, een

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het

bezwaar. Het is wenselijk om een afschrift van het besluit en afschriften van andere

relevante stukken mee te zenden en uw werknemer-ID te vermelden.
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Verzend lijst Ministerie van Defensie

Naam onderdeelIn afschrift aan:

Documentnummer

- DienstenCentrum Human Resources (alleen toevoegen bij begunstigend besluit)
Ondersteuningscentrum / GSA
MPC 40A
Postbus 90090
3509 AB Utrecht

- Defensie Ondersteuningscommando
DienstenCentrum Juridische Dienstverlening
MPC 55 A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
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Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 90004, 3509 AA Utrecht Ministerie van Defensie

De heet / Mevrouw Naam onderdeel

D.t.v.
Correspondentieadres:

T.a.v. DienstenCentrum Juridische
Adres Dienstverlening

Postcode en Plaatsnaam MPC 55A
Postbus 90125
3509 86 Utrecht

Contactpersoon:
[naam]
T: 088-95680(67/35)
M: 06-

Ons kenmerk
]DV-nr.

Datum WID

Betreft Dwangsombeschikking (artikel 4:18 van de Awb)
Uw kenmerk

Documentnummer

Geachte <heer, mevrouw, militaire aanspreektitel> <achternaam>,

Afschrift aan
Bij schrijven van , door mij ontvangen op DATUM INVULLEN, Zie verzendlijst

heeft u / uw gemachtigde mij in gebreke gesteld voor het niet tijdig beslissen op
uw bezwaar.

Ingevolge artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestaat recht
op een dwangsom vanaf de dag waarop:
1. er twee weken voorbij zijn nadat de beslistermijn is verstreken; en
2. er twee weken voorbij zijn nadat van u een schriftelijke ingebrekestelling is

ontvangen.

Op datum invullen maakte u bezwaar tegen het besluit van datum invullen. Het
bezwaarschrift werd door mij op datum invullen ontvangen. Op grond van artikel
7:10, eerste lid, van de Awb/ artikel 3, derde lid, van de Wet ambtenaren
defensie — weghalen wat niet van toepassing is was ik in beginsel gehouden vââr
datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Indien is verdaagd: Op grond van artikel 7:10, derde lid, van de Awb heb ik de
beslistermijn met zes weken verdaagd. Hierdoor was ik in beginsel gehouden vââr
datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Indien is opgeschort: Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift is de
termijn evenwel op grond van artikel 7:10, vierde lid, van de Awb opgeschort tot
datum invullen. Rekening houdend met deze opschorting was ik gehouden om
v66r datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Gelet op uw ingebrekestelling van en artikel 4:17, derde lid,
van de Awb ben ik u met ingang van
ÉÉN DAG een dwangsom verschuldigd.

Indien echter geen twee weken zijn verstreken na de wettelijke beslistermijn of
de ingebrekestelling, wordt het grijs gemarkeerde deel vervangen door: ‘In uw
geval is echter niet aan de voorwaarden van artikel 4:17, derde lid, van de Awb
voldaan, nu bij beschikking van datum invullen op uw bezwaar is beslist en geen
twee weken zijn verstreken na uw ingebrekestelling.
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Ministerie van Defensie

Gelet op het vorengestelde ben ik u geen dwangsom verschuldigd.’
Naam onderdeel

Bij beschikking van datum invullen is op het bezwaar beslist. OF Ik stel vast dat Documentnummer

er tot op heden nog niet op uw bezwaarschrift is beslist. Ik verwacht binnen korte
termijn een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. OF Ik hoop zo spoedig
mogelijk een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. OF [in overleg met de
behandelaar een datum noemen].

Voorts stel ik vast dat mef ingang van VOORNOEMDE DATUM + TWEE WEKEN +

ÉEN DAG 42 dagen zijn verstreken. Gelet op artikel 4:17 van de Awb betekent
het voorgaande dat ik u de volledige dwangsom verschuldigd ben.

OF

Gelet op artikel 4:17 van de Awb betekent het voorgaande dat ik een dwangsom
verschuldigd ben over de periode datum tot en met datum. Het bedrag is als
volgt opgebouwd:

X dagen € 23,00
X dagen € 35,00
X dagen € 45,00

Ik bepaal dan ook dat een bedrag van € bedrag berekenen volgens systematiek
4:17, tweede lid, van de Awb OF € 1.442,- aan u moet worden uitbetaali.

Het DienstenCentrum Human Resources, afschrift dezes lezende, draag ijç
hiertoe de benodigde mutatie te stellen.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Defensie
voor deze,
<gemandateerde>

<eventuele titel, voorletters en achternaam>
<eventuele rang>

Indien u zich met het genomen besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de

bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht

aan de Directie Juridische Zaken (D]Z), MPC 58 B, Postbus 20701, 2500 ES te Den Haag.

Het bezwaarschrift moet worden gedateerd en ondertekend en dient ten minste de volgende

gegevens te bevatten: de aanduiding ‘bezwaarschrift, naam en adres van de indiener, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het

bezwaar. Het is wenselijk om een afschrift van het besluit en afschriften van andere

relevante stukken mee te zenden en uw werknemer-ID te vermelden.
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Verzend lijst Ministerie van Defensie

Naam onderdeelIn afschrift aan:

Documentnummer

- DienstenCentrum Human Resources (alleen toevoegen bij begunstigend besluit)
Ondersteuningscentrum / GSA
MPC 40A
Postbus 90090
3509 AB Utrecht

- Defensie Ondersteuningscommando
DienstenCentrum Juridische Dienstverlening
MPC 55 A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
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Defensie Ondersteuningscommando
Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 90004, 3509 M Utrecht Divisie Personeel en
Organisatie Defensie

De heet / Mevrouw DienstenCentrum ]uridische

D.t.v. Dienstverlening

T.a.v.
Correspondentieadres:

Adres DienstenCentrum Juridische

Postcode en Plaatsnaam Dienstverlening
MPC 55 A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Contactpersoon:
[naam]
T: 088-95680(67/35)
M: 06-

Ons kenmerk
Datum JDV-nr.

Betreft Dwangsombeschikking (artikel 4:18 van de Awb) WIlD

Uw kenmerk

Documentnummer
Geachte <heet, mevrouw, militaire aanspreektitel> <achternaam>,

Bij schrijven van , door mij ontvangen op DATUM INVULLEN, 5Chrjtt

heeft u / uw gemachtigde mij in gebreke gesteld voor het niet tijdig beslissen op
ie verzen jet

uw bezwaar.

Ingevolge artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestaat recht
op een dwangsom vanaf de dag waarop:
1. er twee weken voorbij zijn nadat de beslistermijn is verstreken; en
2. er twee weken voorbij zijn nadat van u een schriftelijke ingebrekestelling is

ontvangen.

Op datum invullen maakte u bezwaar tegen het besluit van datum invullen. Het
bezwaarschrift werd door mij op datum invullen ontvangen. Op grond van artikel
7:10, eerste lid, van de Awb/ artikel 3, derde lid, van de Wet ambtenaren
defensie — weghalen wat niet van toepassing is was ik in beginsel gehouden vââr
datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Indien is verdaagd: Op grond van artikel 7:10, derde lid, van de Awb heb ik de
beslistermijn met zes weken verdaagd. Hierdoor was ik in beginsel gehouden vé6r
datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Indien is opgeschort: Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift is de
termijn evenwel op grond van artikel 7:10, vierde lid, van de Awb opgeschort tot
datum invullen. Rekening houdend met deze opschorting was ik gehouden om
v66r datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Gelet op uw ingebrekestelling van en artikel 4:17, derde lid,
van de Awb, ben ik u met ingang van VOORNOEMDE DATUM + TWEE WEKEN +

ÉÉN DAG een dwangsom verschuldigd.

Indien echter geen twee weken zijn verstreken na de wettelijke beslistermijn of
de ingebrekestelling, wordt het grijs gemarkeerde deel vervangen door: ‘In uw
geval is echter niet aan de voorwaarden van artikel 4:17, derde lid, van de Awb
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voldaan, nu bij beschikking van datum invullen op uw bezwaar is beslist en geen Ministerie van Defensie

twee weken zijn verstreken na uw ingebrekestelling.
Divisie Personeel en

Organisatie Defensie

Gelet op het vorengestelde ben ik u geen dwangsom verschuldigd. DienstenCentrum Juridische
Dienstverlening

Bij beschikking van datum invullen is op het bezwaar beslist. OF Ik stel vast dat Documentnummer

er tot op heden nog niet op uw bezwaarschrift is beslist. Ik verwacht binnen korte
termijn een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. OF Ik hoop zo spoedig
mogelijk een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. OF [in overleg met de
behandelaar een datum noemen].

Voorts stel ik vast dat met ingang van VOORNOEMDE DATUM ÷ TWEE WEKEN +

ÉÉN DAG 42 dagen zijn verstreken. Gelet op artikel 4:17 van de Awb betekent
het voorgaande dat ik u de volledige dwangsom verschuldigd ben.

OF

Gelet op artikel 4:17 van de Awb betekent het voorgaande dat ik een dwangsom
verschuldigd ben over de periode datum tot en met datum. Het bedrag is als
volgt opgebouwd:

X dagen â € 23,00
X dagen è € 35,00
X dagen € 45,00

Ik bepaal dan ook dat een bedrag van € bedrag berekenen volgens systematiek
4:17, tweede lid, van de Awb OF € 1.442,- aan u moet worden uitbetaald.

Het DienstenCentrum Human Resources, afschrift dezes lezende, draag ik op
hiertoe de benodigde mutatie te stellen.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Defensie
voor deze,

De Directeur DienstenCentrum Juridische Dienstverlening

5.1 .2.e

Indien u zich met het genomen besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de

bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht

aan de Directie Juridische Zaken (DJZ), MPC 58 B, Postbus 20701, 2500 ES te Den Haag.

Het bezwaarschrift moet worden gedateerd en ondertekend en dient ten minste de volgende

gegevens te bevatten: de aanduiding ‘bezwaarschrift’, naam en adres van de indiener, een

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het
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bezwaar. Het is wenselijk om een afschrift van het besluit en afschriften van andere Ministerie van Defensie

relevante stukken mee te zenden en uw werknemer-ID te vermelden.
Divisie Personeel en
Organisatie Defensie
DienstenCentrum Juridische
Dienstverlening

Documentnummer
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Verzend lijst Ministerie van Defensie

Divisie Personeel en
In afschrift aan: Organisatie Defensie

DienstenCentrum ]uridische

- DienstenCentrum Human Resources (alleen toevoegen bij begunstigend besluit) Dienstverlening

Ondersteuningscentrum / GSA Documentnummer
MPC 40A
Postbus 90090
3509 AB Utrecht

- Defensie Ondersteuningscommando
Dienstencentrum Juridische Dienstverlening (alleen toevoegen indien niet
genomen door D-)DV)
MPC 55 A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
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Defensie Ondersteuningscommando
Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 90004, 3509 AA Utrecht Ministerie van Defensie

De heen Mevrouw Defensie

D .t.v. Ondersteuningscommando

.a.v.
Correspondentieadres:

Adres Dienstencenrum

Postcode en Plaatsnaam Juridische Dienstverlening
MPC 55 A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Contactpersoon:
[naam]
T: 088-95680(67/35)
M: 06-

Ons kenmerk
Datum JDV-nr.

Betreft Dwangsombeschikking (artikel 4:18 van de Awb) WID

Uw kenmerk

Documentnummer
Geachte <heet, mevrouw, militaire aanspreektitel> <achternaam>,

Bij schrijven van , door mij ontvangen op DATUM INVULLEN, Afschrift aan

heeft u / uw gemachtigde mij in gebreke gesteld voor het niet tijdig beslissen op
Zie verzendlijst

uw bezwaar.

Ingevolge artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestaat recht
op een dwangsom vanaf de dag waarop:
1. er twee weken voorbij zijn nadat de beslistermijn is verstreken; en
2. er twee weken voorbij zijn nadat van u een schriftelijke ingebrekestelling is

ontvangen.

Op datum invullen maakte u bezwaar tegen het besluit van datum invullen. Het
bezwaarschrift werd door mij op datum invullen ontvangen. Op grond van artikel
7:10, eerste lid, van de Awb/ artikel 3, derde lid, van de Wet ambtenaren
defensie — weghalen wat niet van toepassing is was ik in beginsel gehouden vââr
datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Indien is verdaagd: Op grond van artikel 7:10, derde lid, van de Awb heb ik de
beslistermijn met zes weken verdaagd. Hierdoor was ik in beginsel gehouden v66r
datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Indien is opgeschort: Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift is de
termijn evenwel op grond van artikel 7:10, vierde lid, van de Awb opgeschort tot
datum invullen. Rekening houdend met deze opschorting was ik gehouden om
v66r datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Gelet op uw ingebrekestelling van en artikel 4:17, derde lid,
van de Awb, ben ik u met ingang van VOORNOEMD DATLJJWEE WÈKE±
ÉÉN DAG een dwangsom verschuldigd.

Indien echter geen twee weken zijn verstreken na de wettelijke beslistermijn of
de ingebrekestelling, wordt het grijs gemarkeerde deel vervangen door: ‘In uw
geval is echter niet aan de voorwaarden van artikel 4:17, derde lid, van de Awb
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voldaan, nu bij beschikking van datum invullen op uw bezwaar is beslist en geen Ministerie van Defensie

twee weken zijn verstreken na uw ingebrekestelling.
Defense
Ondersteuningscommando

Gelet op het vorengestelde ben ik u geen dwangsom verschuldigd.’
Documentnummer

Bij beschikking van datum invullen is op het bezwaar beslist. OF Ik stel vast dat
er tot op heden nog niet op uw bezwaarschrift is beslist. Ik verwacht binnen korte
termijn een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. OF Ik hoop zo spoedig
mogelijk een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. OF [in overleg met de
behandelaar een datum noemen].

Voorts stel ik vast dat met ingang van VOORNOEMDE DATUM + TWEE WEKEN +

ÉÉN DAG 42 dagen zijn verstreken. Gelet op artikel 4:17 van de Awb betekent
het voorgaande dat ik u de volledige dwangsom verschuldigd ben.

OF

Gelet op artikel 4:17 van de Awb betekent het voorgaande dat ik een dwangsom
verschuldigd ben over de periode datum tot en met datum. Het bedrag is als
volgt opgebouwd:

X dagen C 23,00
X dagen € 35,00
X dagen € 45,00

Ik bepaal dan ook dat een bedrag van € bedrag berekenen volgens systematiek
4:17, tweede lid, van de Awb OF € 1.442,- aan u moet worden uitbetaald.

Het DienstenCentrum Human Resources, afschrift dezes lezende, draag ik op
hiertoe de benodigde mutatie te stellen.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Defensie
voor deze,
<gemandateerde>

<eventuele titel, voorletters en achternaam>
<eventuele rang>

Indien u zich met het genomen besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de

bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht

aan de Directie Juridische Zaken (DJZ), MPC 58 8, Postbus 20701, 2500 ES te Den Haag.

Het bezwaarschrift moet worden gedateerd en ondertekend en dient ten minste de volgende

gegevens te bevatten: de aanduiding ‘bezwaarschrift, naam en adres van de indiener, een

omschnjving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het

bezwaar. Het is wenselijk om een afschrift van het besluit en afschriften van andere

relevante stukken mee te zenden en uw werknemer-ID te vermelden.
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Verzend lijst Ministerie van Defensie

DefensieIn afschrift aan: Ondersteuningscommando

- DienstenCentrum Human Resources (alleen toevoegen bij begunstigend besluit) Documentnummer

Ondersteuningscentrum / GSA
MPC 40A
Postbus 90090
3509 AB Utrecht

- Defensie Ondersteuningscommando
Dienstencentrum Juridische Dienstverlening (alleen toevoegen indien niet
genomen door D-JDV)
MPC 55 A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Pagina 3 van 3





10

Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 90004, 3509 AA Utrecht Hoofddirectie Personeel

De heer / Mevrouw Correspondentieadres:

D.t.v. DienstenCentrum Juridische
DienstverleningT.a.v. MPC55A

Adres Postbus 90004

Postcode en Plaatsnaam 3509 AA Utrecht

Contactpersoon:
[naam]
T: 088-95680(67/35)
M: 06-

Ons kenmerk
]DV-nr.
WID

Datum Uw kenmerk

Betreft Dwangsombeschikking (artikel 4:18 van de Awb)

Documentnummer

Geachte <heer, mevrouw, militaire aanspreektitel> <achternaam>,

Bij schrijven van — door mij ontvangen op DATUM INVULLEN,
heeft u / uw gemachtigde mij in gebreke gesteld voor het niet tijdig beslissen op
uw bezwaar.

Ingevolge artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestaat recht
op een dwangsom vanaf de dag waarop:
1. er twee weken voorbij zijn nadat de beslistermijn is verstreken; en
2. er twee weken voorbij zijn nadat van u een schriftelijke ingebrekestelling is

ontvangen.

Op datum invullen maakte u bezwaar tegen het besluit van datum invullen. Het
bezwaarschrift werd door mij op datum invullen ontvangen. Op grond van artikel
7:10, eerste lid, van de Awb/ artikel 3, derde lid, van de Wet ambtenaren
defensie — weghalen wat niet van toepassing is was ik in beginsel gehouden vâ6r
datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Indien is verdaagd: Op grond van artikel 7:10, derde lid, van de Awb heb ik de
beslistermijn met zes weken verdaagd. Hierdoor was ik in beginsel gehouden véâr
datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Indien is opgeschort: Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift is de
termijn evenwel op grond van artikel 7:10, vierde lid, van de Awb opgeschort tot
datum invullen. Rekening houdend met deze opschorting was ik gehouden om
v66r datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Gelet op uw ingebrekestelling van M INVULLEN en artikel 4:17, derde lid,
van de Awb, ben ik u met ingang van VOORNOEMDE DkTUM + TWEE N
ÉÉN DAG een dwangsom verschuldigd.

Indien echter geen twee weken zijn verstreken na de wettelijke beslistermijn of
de ingebrekestelling, wordt het grijs gemarkeerde deel vervangen door: ‘In uw
geval is echter niet aan de voorwaarden van artikel 4:17, derde lid, van de Awb
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voldaan, nu bij beschikking van datum invullen op uw bezwaar is beslist en geen Ministerie van Defensie

twee weken zijn verstreken na uw ingebrekestelling.
Hoofddirectie Personeel

Gelet op het vorengestelde ben ik u geen dwangsom verschuldigd.’ Datum

Bij beschikking van datum invullen is op het bezwaar beslist. OF Ik stel vast dat Documentnummer
er tot op heden nog niet op uw bezwaarschrift is beslist. . Ik verwacht binnen
korte termijn een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. OF Ik hoop zo
spoedig mogelijk een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. OF [in overleg
met de behandelaar een datum noemen].

Voorts stel ik vast dat met ingang van VOORNOEMDE DATUM + TWEE WEKEN ÷
ÉÉN DAG 42 dagen zijn verstreken. Gelet op artikel 4:17 van de Awb betekent
het voorgaande dat ik u de volledige dwangsom verschuldigd ben.

OF

Gelet op artikel 4:17 van de Awb betekent het voorgaande dat ik een dwangsom
verschuldigd ben over de periode datum tot en met datum. Het bedrag is als
volgt opgebouwd:

X dagen € 23,00
X dagen è € 35,00
X dagen € 45,00

Ik bepaal dan ook dat een bedrag van € bedrag berekenen volgens systematiek
4:17, tweede lid, van de Awb OF € 1.442,- aan u moet worden uitbetaald.

Het DienstenCentrum Human Resources, afschrift dezes lezende, draag ik op
hiertoe de benodigde mutatie te stellen.

Hoogachtend,

DE STAATSECRETARIS VAN DEFENSIE
voor deze,
<gemandateerde>(DE HOOFDDIRECTEUR PERSONEEL)

<eventuele titel, voorletters en achternaam>
<eventuele rang>

Indien u zich met het genomen besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de

bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht

aan de Directie Juridische Zaken (DJZ), MPC 58 8, Postbus 20701, 2500 ES te Den Haag.

Het bezwaarschrift moet worden gedateerd en ondertekend en dient ten minste de volgende

gegevens te bevatten: de aanduiding ‘bezwaarschrift’, naam en adres van de indiener, een

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het

bezwaar. Het is wenselijk om een afschrift van het besluit en afschriften van andere

relevante stukken mee te zenden en uw werknemer-ID te vermelden.
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Verzendlijst Ministerie van Defensie

Hoofddirectie PersoneelIn afschrift aan:

Datum

- DienstenCentrum Human Resources (alleen toevoegen bij begunstigend besluit)
Ondersteuningscentrum / GSA

Documentnummer
MPC 40A
Postbus 90090
3509 AB Utrecht

- Defensie Ondersteuningscommando
DienstenCentrum Juridische Dienstverlening
MPC 55 A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
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Koninklijke Marechaussee

> Retouradres Postbus 90004, 3509 A Utrecht Ministerie van Defensie

De heet / Mevrouw Naam onderdeel

D.t.v.
Correspondentieadres:

.a.v. DienstenCentrum Juridische
Adres Dienstverlening

Postcode en Plaatsnaam MPC 55A
Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Contactpersoon:
[naam]
T: 088-95680(67/35)
M: 06-

Ons kenmerk
JDV-nr.

Datum WID

Betreft Dwangsombesluit (artikel 4:18 van de Awb)
Uw kenmerk

Documentnummer

Geachte <heer, mevrouw, militaire aanspreektitel> <achternaam>,
Afschrift aan

Bij schrijven van —, door mij ontvangen op DATUM INVULLEN, Zie verzendlijst

heeft u / uw gemachtigde mij in gebreke gesteld voor het niet tijdig beslissen op
uw bezwaar.

Ingevolge artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestaat recht
op een dwangsom vanaf de dag waarop:
1. er twee weken voorbij zijn nadat de beslistermijn is verstreken; en
2. er twee weken voorbij zijn nadat van u een schriftelijke ingebrekestelling is

ontvangen.

Op datum invullen maakte u bezwaar tegen het besluit van datum invullen. Het
bezwaarschrift werd door mij op datum invullen ontvangen. Op grond van artikel
7:10, eerste lid, van de Awb/ artikel 3, derde lid, van de Wet ambtenaren
defensie — weghalen wat niet van toepassing is was ik in beginsel gehouden v66r
datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Indien is verdaagd: Op grond van artikel 7:10, derde lid, van de Awb heb ik de
beslistermijn met zes weken verdaagd. Hierdoor was ik in beginsel gehouden v66r
datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Indien is opgeschort: Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift is de
termijn evenwel op grond van artikel 7:10, vierde lid, van de Awb opgeschort tot
datum invullen. Rekening houdend met deze opschorting was ik gehouden om
v66r datum invullen op het bezwaar te beslissen.

Gelet op uw ingebrekestelling van 1N en artikel 4:17, derde lid,
van de Awb, ben ik u met ingang van VOORNOEMDE DATUM + TWEE WEKEN +

ÉÉN DAG een dwangsom verschuldigd.

Indien echter geen twee weken zijn verstreken na de wettelijke beslistermijn of
de ingebrekestelling, wordt het grijs gemarkeerde deel vervangen door: ‘In uw
geval is echter niet aan de voorwaarden van artikel 4:17, derde lid, van de Awb
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voldaan, nu bij beschikking van datum invullen op uw bezwaar is beslist en geen Ministerie van Defensie

twee weken zijn verstreken na uw ingebrekestelling.
Naam onderdeel

Gelet op het vorengestelde ben ik u geen dwangsom verschuldigd.’ Documentnummer

Bij beschikking van datum invullen is op het bezwaar beslist. OF Ik stel vast dat
er tot op heden nog niet op uw bezwaarschrift is beslist. Ik verwacht binnen korte
termijn een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. OF Ik hoop zo spoedig
mogelijk een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. OF [in overleg met de
behandelaar een datum noemen].

Voorts stel ik vast dat met ingang van VOORNOEMDE DATUM + TWEE WEKEN +

ÉÉN DAG 42 dagen zijn verstreken. Gelet op artikel 4:17 van de Awb betekent
het voorgaande dat ik u de volledige dwangsom verschuldigd ben.

OF

Gelet op artikel 4:17 van de Awb betekent het voorgaande dat ik een dwangsom
verschuldigd ben over de periode datum tot en met datum. Het bedrag is als
volgt opgebouwd:

X dagen € 23,00
X dagen € 35,00
X dagen € 45,00

Ik bepaal dan ook dat een bedrag van € bedrag berekenen volgens systematiek
4:17, tweede lid, van de Awb OF € 1.442,- aan u moet worden uitbetaald.

Het DienstenCentrum Human Resources, afschrift dezes lezende, draag ik op
hiertoe de benodigde mutatie te stellen.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Defensie
voor deze,
<gemandateerde>

<eventuele titel, voorletters en achternaam>
<eventuele rang>

Indien u zich met het genomen besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de
bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht

aan de Directie Juridische Zaken (D]Z), MPC 58 8, Postbus 20701, 2500 ES te Den Haag.

Het bezwaarschrift moet worden gedateerd en ondertekend en dient ten minste de volgende

gegevens te bevatten: de aanduiding ‘bezwaarschrift’, naam en adres van de indiener, een

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het

bezwaar. Het is wenselijk om een afschrift van het besluit en afschriften van andere

relevante stukken mee te zenden en uw werknemer-ID te vermelden.
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Verzend lijst Ministerie van Defensie

Naam onderdeelIn afschrift aan:

Documentnummer

- DienstenCentrum Human Resources (alleen toevoegen bij begunstigend besluit)
Ondersteuningscentrum / GSA
MPC 40A
Postbus 90090
3509 AB Utrecht

- Defensie Ondersteuningscommando
DiennstenCentrum Juridische Dienstverlening
MPC 55 A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
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> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

De heer]

Ministerie van Defensie

D.t.v. Cleerdin & Hamer Advocaten
Tav deheermr 5t2ej

Kantoor Amsterdam
Postbus 51143
1007 EC Amsterdam

Datum
19 MEI 2021

Betreft Dwangsom besluit

Geachte heeri5’12’j

Op 29 mei 2020 heeft de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel
namens u een ingebrekestelling ingediend wegens het niet tijdig nemen van een
beslissing met betrekking tot uw verklaring van geen bezwaar. Wegens het
uitblijven van een beslissing op deze Ingebrekestelling heeft uw gemachtigde bij
brief d.d. 4 mei 2021 verzocht om uitbetaling van de verschuldigde dwangsom
en de daarbij behorende wettelijke rente. Graag informeer ik u als volgt.

Op 9 oktober 2017 bent u door de Bestuursstaf aangemeld bij de Militaire
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst voor een veihgheidsonderzoek in verband met
de vervulling van de vertrouwensfunctie van
Nu het veiligheidsonderzoek nog niet is afgerond, b’itekent dit da de wettelijke
beslistermijn ruimschoots is overschreden. Derhalve wordt aan u, ingevolge
artikel 4:17, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de maximale
dwangsom van € 1.442,00 toegekend.

Per abuis is verzuimd de verschuldigdheid en hoogte van de dwangsom bij
beschikking vast te stellen en nadien binnen een periode van zes weken tot
betaling over te gaan. Hierdoor is conform artikel 4:98 en 4:100 Awb tevens de
wettelijke rente van 2 procent verschuldigd over de periode 13 september 2020
tot 19 mei 2021 (datum dagtekening besluit). Derhalve wordt aan u een
totaalbedrag van € 1.461,26 uitgekeerd.

Ik verzoek u ons uw betalingsgegevens schriftelijk te doen toekomen naar het
adres als rechtsboven in deze brief vermeld. De betaling van de genoemde
bedragen geschiedt vervolgens binnen zes weken op het door u verstrekte
rekeningnummer.

Hoogachtend,

De Minister van Defensie
voor deze,
Directeur-Mil’itaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na degtekening bezwaar maken, Een bezwaarschrift moet worden
gericht aan de Minister van Defensie tav. de MIVD, MPC 58A, Postbus 20701, 2500 ES te
s-Gravenhage. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de lndianer, da datum, de
omschrijving van het besluit waartegen het bazwaarscttrifl is gericht (of een kopie daarvan) en de gronden waarop het bezwaarschrift
berust

Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken

Van Alkemadelaan 786
MPC 58 C
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

www.defensle.nl

Contactpersoon
MIVD/AJZ

Onze referentie
5.1’

Uw referentie
5.1.2.e

B( beantwoording datum,
onze referentle en betreft
vermelden.
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> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

Ministerie van Defensie

Naar aanleiding van de namens uw cliënt ingediende ngebrekestelling d.d. 30 juli
2020, informeer ik u als volgt.

In uw brief stelt u het Ministerie van Defensie in gebreke vanwege het uitblijven
van een beslissing op bezwaar (tegen het besluit van 9 januari 2020) en stelt u
dat uw cliënt, na afloop van 14 dagen, recht heeft op een wettelijke dwangsom.
Bij brief van 19 augustus 2020 is het bezwaar ongegrond verklaard en is dit
besluit aan u toegezonden.

Het voorgaande betekent dat de termijn voor het nemen van een beslissing is
overschreden met 6 dagen. Derhalve wordt aan u, ingevolge artikel 4:17, tweede
lid, jo. 7:14 van de Algemene wet bestuursrecht een dwangsom van € 138
toegekend.

Ik verzoek u ons binnen vier weken de betalingsgegevens van de heer
schriftelijk te doen toekomen. De betaling van het dwangsombedrag geschiedt
vervolgens binnen zes weken op het door u verstrekte rekeningnummer.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na dagtekening bezwaar
maken. Een bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Defensie t.a. v.
MND/SJZ, Postbus 20701, 2500 ES te Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend
en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de datum, de omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht (of een kopie daarvan) en de gronden
waarop het bezwaarschrift berust.

Milftaire inlichtingen- en
Veiligheidsdienst

Afdeling Juridische Zaken

van Alkemadelaan 786
MPC 58 c
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Contactpersoon
MIVD/AJZ

Onze referentie
5.1 .2.e

BIJ beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

Deheer

D.t.v. VBM
T.a.v. mw.mr.
Postbus 93037
2509 M Den Haag

Datum 2 t AU 2020
Betreft Dwangsombeuit inzake bezwaarprocedure de heer

Uw kenmerk: 5.1.2.e

Geachte mevrouw 5.1.2.e

Directeur Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst

L a-
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Ministerie van Defensie

BS2020015914 / 10-8-2020

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag
Directie Juridische Zaken
Ciuster Betuurs-, Straf- en

Per aangetekende post Tochttecht
FNV Veiligheid
T.a.v. mw. mr. 5.1.2.e Kalvermarkt 32
Postbus 9124 MPC5BB

3506 GC Utrecht Postbus 20701
2500 Es Den Haag
www.defens,eni

Contactpersoon

T 06’”
‘Simndef ni

Onze referentie
Datum 10 augustus 2020 5.1.2.e
Onderwerp Beslissing op bezwaar dwangsombesluit -

Afschriften aan
5.1.2.e DOSCO/JDV

KMar CTC/Support
DCHR

Bij beantwoording datum,

Geachte mevrouw 1512e 1’ onze referentie en onderwerp

vermelden.

Met uw brief van 24 juli 2020 heeft u namens mevrouw 5.1.2.e bezwaar
gemaakt tegen het besluit van de ‘

van ] u t’s
aan een dwangsom toegekend, omdat niet tijdig op haar
rekest van 5 december 2019 is beslist. Tegen dit besluit staat de mogelijkheid
van bezwaar en beroep open. Uw bezwaarschrift is binnen de wettelijke
bezwaaftermijn ingediend en acht ik daarom ontvankelijk. Op basis van uw
bezwaarschrift neem ik een besluit op bezwaar. Dit besluit licht ik hieronder toe.

Het bestreden besluit (ontstaan van het geschil)

heeft bi] brief van 5 december 2019 een rekest ingediend
om vergoeding van verhuiskosten in verband met een plaatsing op Bonaire. Op
7 april 2020 heeft, 51.2e een ingebrekestelling gestuurd wegens
het uitblijven van sïTöhet rekest. Op 8 juli 2020 is op het rekest
beslist.

Met het besluit van 20 juli 2020 is aan 51.2e meegedeeld dat aan
haar op grond van artikel 4:17 van de Ëg’ W!tbëtuursrecht (Awb) een
dwangsom is verschuldigd, omdat niet tijdig op het rekest is beslist. Dit is het
bestreden besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt.

Bij brief van 6 augustus 2020 heb ik de ontvangst van uw bezwaarschrift
bevestigd.

Pagina 1 van 3

5.1.2.e



Bezwaargronden Directie Juridische Zaken
Cluster Bestuurs-, Straf- en

U stelt dat in het bestreden besluit ten onrechte een te lage dwangsom is
Tuchtrecht

toegekend. U vermoedt dat bij de vaststelling van de dwangsom is uitgegaan
van de bedragen zoals deze golden voorafgaand aan de indexering daarvan in
2019.

Onze referentie

Besluit op bezwaar BS/ 5.1.2.e

Naar aanleiding van uw bezwaar overweeg ik als volgt.

Niet in geschil is dat te laat op het rekest van 5 december 2019 is beslist en
evenmin is in geschil dat niet binnen twee weken na ontvangst van de
ingebrekestelling alsnog op het rekest is beslist. Vaststaat dat op grond van
artikel 4:17, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht aan
mevrouw Gelmers een maximale dwangsom is verbeurd.

In het bestreden besluit is de dwangsom vastgesteld op C 1.260,00.

U stelt zich in het bezwaarschrift op het standpunt dat de dwangsom te laag is
vastgesteld, omdat dit bedrag inmiddels is geïndexeerd.

Met de Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 14 november 2018,
nr. 2406921, tot indexering van de Algemene wet bestuursrecht (...) (Stcrt 201$,
65542), zijn de dwangsombedragen uit artikel 4:17, tweede lid, van de Awb met
ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd. De bedragen luiden nu € 23,00 per dag
voor de eerste 14 dagen, € 35,00 per dag voor de volgende 14 dagen en € 45,00
per dag voor de derde periode van 14 dagen. De maximale dwangsom bedraagt
daarom vanaf 1 januari 2019 C 1.442,00.

Abusievelijk is in het bestreden besluit uitgegaan van de oude, niet
geïndexeerde bedragen. Ik acht uw bezwaar daarom kennelijk gegrond.

Mevrouw 5.1.2.e heeft recht op een dwangsom van € 1.442,00. Omdat met
het bestreden besluit al een bedrag van € 1.260,00 aan haar is toegekend
heeft zij nog recht op het verschil tussen € 1.442,00 en € 1.260,00 zijnde
€ 182,00.

Conclusie

Ik stel vast dat mevrouw 5.Ï.2.éi recht heeft op een wettelijke dwangsom ter
hoogte van € 1.442,00 er îitë1n verband hiermee het bestreden besluit.

Uitbetaling door DCHR

Aan het Dienstencentrum Human Resources te Enschede zal een afschrift van dit
besluit worden gestuurd ten einde het bedrag van € 182,00 aan mevrouw

5.1.2e 1 uit te betalen.
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Proceskosten

U heeft verzocht om vergoeding van de proceskosten.

Directie Juridische Zaken
Ciuster Bestuurs, Stra en
Tuchtrecht

Omdat uw bezwaar gegrond is en het bestreden besluit wordt herroepen voor
zover daarin de maximale dwangsom op een te laag bedrag is vastgesteld, ken
ik u op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht een vergoeding toe
voor de kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand van
C 262,50.

Deze vergoeding is als volgt berekend: voor het indienen van het
bezwaarschrift 1 punt (C 525,00), met een wegingsfactor “licht” (0,5). De
wegingsfactor “licht” wordt in dit geval toegekend, omdat uw bezwaar er
slechts uit bestond te wijzen op de indexering van de dwangsombedragen per
1januari 2019. Het bezwaar is niet juridisch inhoudelijk van aard, waardoor
sprake is van een zeer eenvoudige bezwaarzaak.

Omdat het bezwaar naar mijn mening kennelijk gegrond is en volledig aan uw
bezwaar wordt tegemoetgekomen, heb ik van het horen in de zin van artikel
7:2 van de Awb afgezien op grond van artikel 7:3, aanhef en onder e, van de
Awb.

Onze reterentie

BS!L 572e1

Hoogachtend,

Binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, kan een belanghebbende beroep
instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het
beroepschrift zijn woonplaats in Nederland heeft.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via
1ii/Litt. r; Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.

DE MINISTER VAN DEFENSIE
Voor deze,
DE DIRECTEUR JU)ISCHE ZAKEN

Pagna 3 van 3
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> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

Ministerie van Defensie

Per aangetekende post
D.t.v. TDH advocaten
T.a.v. de heer n,r.5l.2e

Alexander Battalaan 44
6221 CE Maastricht

j2ig2n69J

Directie Juridische Zaken
Bestuurs-, Straf- en
Tuchtrecht

Kaivermarkt 32
MPC 58 8
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie, nI

@mindet ni

Datum 26 augustus 2020
Onderwerp Beslissing op bezwaar Uwangsombesluit

Mevrouw 5.1.2.e , WID-nr. j.j.2.e.

Geachte heet 5.1.2.e

Met uw brief van 25 mei 2020 heeft u namens mevrouw Luitenant
bezwaar gemaakt tegen het besluit van de Directeur DienstenCentru1Jh
Dienstverlening, namens de Staatssecretaris van Defensie, van S mei 2020, ]DV
nr 5 12e Met dit besluit werd aan u meegedeeld dat het ministerie van
Defïii geen dwangsom is verschuldigd.

Tegen dit besluit staat de mogeTijkheid van bezwaar en beroep open. Uw
bezwaarschrift heb ik op 29 mei 2020 ontvangen. Dit is binnen de
bezwaartermijn, welke eindigde op 19 juni 2020.

Op basis van uw bezwaarschrift neem ik een besluit op bezwaar. Dit besluit licht
ik hieronder toe.

Het bestreden besluit (ontstaan van het geschil)

Met een besluit van 14 november 2019 is uw verzoek om een tegemoetkoming in
de verhuiskosten afgewezen. Op 20 december 2019 maakte u tegen dit besluit
bezwaar. Op 26 maart 2020, ontvangen op 30 maart 2020, heeft u een
ingebrekestelling gestuurd vanwege het uitblijven van een beslissing op het
bezwaarschrift. Met het besluit van 15 april 2020 is op het bezwaar beslist.

Met een afzonderlijk besluit van 8 mei 2020 is naar aanleiding van uw
ingebrekestelling op grond van artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht
(hierna: Awb) geen dwangsom aan toegekend. De reden hiervoor is dat de
Directeur DienstenCentrum )uridische Dienstverlening (hierna: JDV) van mening
is dat hij pas met ingang van 17 april 2020 een dwangsom verschuldigd zou zijn.
Omdat op 15 april 2020 op het bezwaar is beslist is geen sprake van aanspraak
op een dwangsom. Dit is het bestreden besluit.

Bij brief van 9 juni 2020 heb ik u de ontvangst van uw bezwaarschrift van
25 mei 2020 bevestigd.

Onze ceferentie

BSiF1ZéH
Uw referentie

Afschriften aan
DOSCO/]DV
DCHR

Bij beantwoording datum,
onze referen tja en onderwerp
vermelden.
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Bij brief van 8 augustus 2020, door mij ontvangen op 13 augustus 2020, heeft u Directie Juridische Zaken

mij gebreke gesteld en verzocht binnen twee weken op het bezwaar te beslissen. Bestuurs, Straf- en

Tuchtrecht

Op 24 augustus 2020 bent u in de gelegenheid gesteld om een telefonische
toelichting te geven op het bezwaarschrift.

Onze referentie
Bezwaargronden asi 5.1.2.e

U stelt in uw bezwaarschrift dat de Directeur ]DV wel een dwangsom heeft
verbeurd vanwege het niet tijdig beslissen op het bezwaar. Dit standpunt hebt
u op 24 augustus 2020 telefonisch toegelicht.

U bepleit primair, met verwijzing naar een uitspraak van de Raad van State
van 6 februari 2019 (ECU:NL:RVS:2019:363) dat de Directeur ]DV reeds op
26 maart 2020 kennis heeft kunnen nemen van de ingebrekestelling. Op
die datum heeft u namelijk per e-mail aan ]DV@mindef.nl de ingebrekestelling
toegestuurd. U bent van mening dat dit e-mailadres uitdrukkelijk door het
bestuursorgaan is opengesteld voor contact en dat de Directeur ]DV derhalve
tot en met 9 dan wel 10 april 2020 de tijd had om een beslissing op bezwaar te
nemen zonder een dwangsom te verbeuren. U heeft aangegeven dat u dit e
mailadres heeft aangetroffen op de website van Defensie.

Subsidiair bepleit u dat in ieder geval recht op een dwangsom bestaat vanaf
14 april 2020 indien wordt uitgegaan van de ontvangst van de
ingebrekestelling per post op 30 maart 2020. Voor de ontvangst van de
ingebrekestelling op 2 april 2020 ziet u geen aanknopingspunten, omdat u
reeds op 30 maart 2020 een ontvangstbevestiging hebt gekregen.

Besluit op bezwaar

Naar aanleiding van uw bezwaar overweeg ik als volgt:

Op grond van artikel 7:10, eerste lid, van de Awb beslist het bestuursorgaan
binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het
indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Op grond van het derde lid van
artikel 7:10 van de Awb kan het bestuursorgaan de beslissing voor ten hoogste
zes weken verdagen.

De bezwaaftermijn in de hoofdzaak eindigde op 27 december 2019, zodat de
eerste beslistermijn eindigde op 7 februari 2020. Op grond van art. 7:10, derde
lid, van de Awb is de beslistermijn met zes weken verdaagd. Met deze
verdaging in acht genomen kon uiterlijk 20 maart 2020 op het bezwaar worden
beslist zonder een dwangsom te verbeuren.

Op grond van artikel 4:17, derde lid, van de Awb is de eerste dag waarover de
dwangsom verschuldigd is de dag waarop twee weken zijn verstreken na de
dag waarop de termijn voor het geven van de beschikking is verstreken en het
bestuursorgaan van de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling heeft
ontvangen.
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Uw ingebrekestelling is gedateerd op 26 maart 2020. Deze is door ]DV per post Directie Juridische Zaken

ontvangen en geregistreerd op 30 maart 2020. Dit blijkt uit de Bestuurs-, Straf- en

routeringsgegevens van X-PostWeb (zie bijlage 1). Tuchttecht

Daarnaast heeft u de ingebrekestelling, zoals eerder genoemd, op 26 maart
2020 tevens via e-mail verzonden aan het e-mailadres JDV@mindef.nl. U stelt onze referentie
zich in het bezwaarschrift op het standpunc dat dit e mailadres uitdrukkelijk 5 1 2e
open is gesteld voor contact met het bestuursorgaan. U heeft dit e-mailadres
gevonden op de website van Defensie.

Dit standpunt deel ik niet. In de rechtsmiddelenclausule van het besluit van
14 november 2019 staat expliciet aangegeven dat bezwaar kan worden
gemaakt door een bezwaarschrift te sturen naar het postadres van het
DienstenCentrum Juridische Dienstverlening. Daarin staat dus niet vermeld dat
de elektronische weg is opengesteld voor het indienen van bezwaarschriften en
er wordt geen e-mailadres genoemd waar dat zou kunnen worden ontvangen.
Het door u gebruikte emailadres JDVmindef.nl wordt op de website
https://www.defensie.nl/ slechts genoemd op de pagina over ‘schade melden’.

Het digitaal indienen van een ingebrekestelling en daarmee elektronisch
verkeer zoals bedoeld in artikel 2:15, eerste lid, van de Awb, is hiermee niet
uitdrukkelijk opengesteld. Dit is op 30 maart 2020 ook aan u meegedeeld door
het DienstenCentrum Juridische Dienstverlening in reactie op uw digitale
ingebrekestelling. Daarbij bent u er op gewezen dat de ingebrekestelling per
post dient te worden ingediend. Dit had u op dat moment ook al gedaan.

Subsidiair bepleit u dat in ieder geval recht op een dwangsom bestaat vanaf
14 april 2020 indien wordt uitgegaan van de ontvangst van de
ingebrekestelling per post op 30 maart 2020. Op dit punt acht ik uw
bezwaarschrift gegrond. Uit de routeringsgegevens van X-PostWeb (zie bijlage
1) blijkt dat de ingebrekestelling door ]DV is geregistreerd op 30 maart 2020
en niet op 2 april 2020, zoals in het bestreden besluit staat vermeld.

Het besluit op bezwaar in de hoofdzaak is op 15 april 2020 genomen. Daarmee
is sprake van een verzuim om tijdig te beslissen gedurende de periode van 14
tot en met 15 april 2020.

De dwangsom dient als volgt te worden vastgesteld:

14 april 2020 t/m 15 april 2020 = 2 dagen x € 23,00 = € 46,00.

Conclusie

Ik stel vast dat mevrouw 5.1.2é recht heeft op een wettelijke dwangsom ter
hoogte van €46,00 en heiëÎïTëband hiermee het bestreden besluit.

Uitbetaling door DCHR

Aan het Dienstencentrum Human Resources te Enschede zal een afschrift van dit
besluit worden gestuurd ten einde het bedrag van € 46,00 aan mevrouw

512 uit te betalen.
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Proceskosten

U heeft verzocht om vergoeding van de proceskosten.

Directie Juridische Zaken
Bestuurs-, Strar- en

Tuchtrecht

Omdat het bezwaar gegrond is, ken jk u op grond van het Besluit proceskosten
bestuursrecht een vergoeding toe voor de kosten van door een derde
beroepsmatig verleende rechtsbijstand van C 525,00.

Deze vergoeding is als volgt berekend: voor het indienen van het bezwaarschrift
1 punt en voor de telefonische toelichting 1 punt, met een waarde van C 525,00
per punt, met een wegingsfactor “licht’ (0,5). De wegingsfactor “licht” wordt in
dit geval toegekend, omdat uw bezwaar hoofdzakelijk betrekking heeft op de
vraag wanneer de ingebrekestelling door JDV is ontvangen. Het bezwaar is niet
juridisch inhoudelijk van aard, waardoor sprake is van een zeer eenvoudige
bezwaarzaak.

Ingebrekestelting 8 augustus 2020

Bij brief van 8 augustus 2020 hebt u mij in gebreke gesteld wegens het niet tijdig
beslissen op het bezwaarschrift van 25 mei 2020. Ik heb uw ingebrekestelling op
13 augustus 2020 per post ontvangen (zie de routeringsgegevens, bijlage 2). Ik
kan daarom tot 27 augustus 2020 een besluit op uw bezwaarschrift nemen,
zonder dat een dwangsom wordt verbeurd. Met het besluit van vandaag wordt
binnen die termijn op uw bezwaarschrift beslist en er wordt dan ook geen
dwangsom verbeurd.

Hoogachtend,

Binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, kan een belanghebbende beroep
instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het
beroepschrift zijn woonplaats in Nederland heeft.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via
httjj’t]uiIl rik niJhstuurset.lit. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Ki]k op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.

Onze reterentie
es, 5.i.2.e

DE MINISTER VAN DEFENSIE
Voor deze,

DE DIRECTEUR JURIDISCHE ZAKEN
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> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

Ministerie van Defensie

Per aan etekende ost
De
Onafhankelijke Defensiebond
T. a .v.
Postbus 1055
1780 EB Den Helder

Directie Juridische Zaken
Bestuurs, Straf- en
Tuchtcecht

Kalvermarkt 32
MPC S8 6
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.d afensie ni

Contactpersoon

T:
—-

rrnndef.nI

Datum
Onderwerp Beslissing op bezwaar dwangsombesluit

WID-nr. 17946

Onze referentie
B55I2

Uw retereritie
5.i.2.ë

Bijlagen

0

Geachte heer 5.1.2.e

Met uw brief van 15 mei 2020 heeft u namens de heer 5.12e bezwaar gemaakt
tegen het besluit van de Directeur Personeel en Bedrijfsvoering, namens de
Commandant Luchtstrijdkrachten van 21 april 2020, nr. CLSK2020003409. Met
dit besluit werd aan u meegedeeld dat het ministerie van Defensie aan u geen
dwangsom is verschuldigd.

Tegen dit besluit staat de mogelijkheid van bezwaar en beroep open. Uw
bezwaarschrift heb ik op 18 mei 2020 ontvangen. Dit is binnen de
bezwaartermijn.

Op basis van uw bezwaarschrift neem ik een besluit op bezwaar. Dit besluit licht
ik hieronder toe.

Het bestreden besluit (ontstaan van het geschil)

Op 4 juli 2019 heeft de heer een rekest ingediend te worden bevorderd
tot Met het besluit van 30 oktober 2019, kenmerk
CLSK2O 19009611, is uw rekest afgewezen. Tegen dit besluit heeft u met uw
brief van 2 december 2019 namens de heer 2i bezwaar gemaakt Op 16
maart 2020, ontvangen op 18 maart 2020, heeft u een ingebrekestelling
gestuurd wegens het uitblijven van een beslissing op uw bezwaarschrift. Met
het besluit van 1 april 2020, kenmerk is op uw bezwaar
beslist.

Met een afzonderlijk besluit van 21 aprjl 2020 is naar aanleiding van uw
ingebrekestelling op grond van artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) geen dwangsom aan u toegekend. Dit is het bestreden besluit.

Bij brief van 9 juni 2020 heb ik de ontvangst van uw bezwaarschrift bevestigd.
Bij brief van 7 juli 2020 is de beslistermijn met zes weken verdaagd.
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Afschriften aan
Dosco/,JDv
C(5K Directe Personeel en
Bedrijfsvoering
DCHR

8ij beantwoording datum,
onze referentje en onderwerp
vermelden.



Bezwaargronden Directie Juridische Zaken
Bestuurs-, Straf- en

U stelt in uw bezwaarschrift dat u zich niet kunt verenigen met de beslissing Tuchttecht

dat aan u geen dwangsom is verschuldigd. U geeft aan dat de beslissing op
bezwaar van 1 april 2020 niet aan u bekend is gesteld en daarmee niet voldaan
is aan de bekendmakingsverplichting als bedoeld in artikel 4:17, derde lid, van

Onze referentie
de Awb. U stelt dat hiermee artikel 4:20d van de Awb van kracht wordt. as. 5.1.2.e

Op 24 augustus 2020 heeft mijn medewerker mw. 5.1.2e u gevraagd of u
een toelichting op het bezwaar wilde geven, namens de heer 5.1.2e U heeft
aangegeven in principe geen wens te hebben een verdere toelichting te geven,
maar bevestigt wel dat de beslissing op bezwaar van 1 april 2020 nooit door u
is ontvangen. U geeft aan de postbus van de Onafhankelijke Defensiebond
regelmatig te checken op nieuw aangekomen past, zeker eens in de drie
dagen. U heeft het vermoeden dat het aangetekende stuk bij een verkeerd
postbusnummer terecht is gekomen. U geeft verder aan dat u weet dat het
poststuk is teruggezonden naar de verzender (CLSK) en dat u later per mail in
kennis bent gesteld over het genomen besluit van 1 april 2020.

Besluit op bezwaar

Naar aanleiding van uw bezwaar overweeg ik als volgt:

Op grond van artikel 7:10, eerste lid, van de Awb beslist het bestuursorgaan
binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het
indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Op grond van het derde lid van
artikel 7:10 van de Awb kan het bestuursorgaan de beslissing voor ten hoogste
zes weken verdagen.

De bezwaartermijn in de hoofdzaak eindigde op 11 december 2019, Conform
artikel 7:10, eerste lid van de Awb was ik in beginsel gehouden voor 23januari
2020 een beslissing op het bezwaar te nemen. Op grond van artikel 7:10,
derde lid, Awb heb ik de termijn met zes weken verdaagd. Ik was gehouden
om uiterlijk voor 5 maart 2020 op het bezwaar te beslissen.

Op grond van artikel 4:17, derde lid, van de Awb is de eerste dag waarover de
dwangsom verschuldigd is de dag waarop twee weken zijn verstreken na de
dag waarop de termijn voor het geven van de beschikking is verstreken g het
bestuursorgaan van de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling heeft
ontvangen.

Uw ingebrekestelling is gedateerd op 16 maart 2020 en ontvangen op 18 maart
2020. De Directeur Personeel en Bedrijfsvoering diende uiterlijk op 1 april 2020
een beslissing te nemen op uw ingebrekestelling, zonder een dwangsom te
verbeuren. Op 21 april 2020 is besloten op uw ingebrekestelling, waarbij is
bepaald dat geen dwangsom verschuldigd is, omdat de beslissing op bezwaar
een dagtekening kent van 1 april 2020.

U stelt zich in het bezwaarschrift op het standpunt dat ten onrechte is bepaald
dat geen dwangsom is verschuldigd. Dit omdat de bekendmaking van de
beslissing op bezwaar in de hoofdzaak, dagtekening 1 april 2020, niet op juiste
wijze heeft plaatsgevonden. U bent pas later per mail, te weten op 14 mei
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2020, bekend geworden met het feit dat een beslissing op uw bezwaarschrift Directie Juridische Zaken
was genomen. U verzoekt in uw bezwaar tegen de dwangsombeschikking het Bestuurs-, Straf en

besluit alsnog bekend te stellen en de dwangsom uit te keren naar rato de Tuchtrecht

datum dat het besluit aan u bekend gesteld wordt.

In geschil is of aan u een dwangsom verschuldigd is.
Onze reterentie

In de memorie van toelichting van bij artikel 4:17 Awb staat expliciet vermeld
dat bij niet tijdig beslissen de laatste dag waarover een dwangsom betaald
moet worden de dag is waarop de beschikking aan de aanvrager is verzonden
(Kamerstukken II 2004/05, 29934, 6 p. 12).

In artikel 3:41, eerste lid, van de Awb is bepaald dat de bekendmaking van
besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht geschiedt door
toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager. Volgens
vaste rechtspraak van de bestuursrechter staat de verzending en daarmee de
bekendmaking vast indien het besluit aangetekend wordt verzonden en de
zending niet retour is ontvangen, zie bijvoorbeeld de uitspraak van het College
van Beroep voor het Bedrijfsleven van 11 maart 2008,
ECLI:NL:CBB :2008: BC6533.

Volgens vaste rechtspraak van de bestuursrechter komt het niet ophalen van
een aangetekend verzonden stuk voor rekening en risico van de
belanghebbende, Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State 29 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2865, volgt dat indien
een besluit of uitspraak aangetekend is verzonden en de belanghebbende de
ontvangst ervan ontkent, onderzocht dient te worden of het stuk door PostNL
op regelmatige wijze aan het adres van de belanghebbende is aangeboden.
Wanneer PostNL bij aanbieding van het stuk niemand thuis treft en daarom een
afhaalbericht achterlaat, komt het niet ophalen van dat stuk bij het kantoor
van PostNL voor rekening en risico van de belanghebbende. Stelt de
belanghebbende geen afhaalbericht te hebben ontvangen, dan ligt het op zijn
weg feiten aannemelijk te maken op grond waarvan redelijkerwijs kan worden
betwijfeld dat een afhaalbericht is achtergelaten.

U heeft in uw bezwaarschrift en in de telefonische toelichting benadrukt dat u
het besluit van 1 april 2020 nooit per post heeft ontvangen en ook geen
afhaalbericht heeft aangetroffen in de uw postbus. U geeft aan de
desbetreffende postbus regelmatig te controleren op nieuw aangekomen post.
U geeft verder aan het vermoeden te hebben dat het besluit in de verkeerde
postbus terecht is gekomen.

Ik stel vast dat op het besluit van 1 april 2020 het postbusadres vermeldt zoals
u in uw correspondentie gebruikt, het adres is derhalve correct genoteerd. De
beslissing op bezwaar is op de reguliere manier, aangetekend, aan ii

verzonden. Uit het postregistratiesysteem van het ministerie van Defensie,
XpostWeb, valt af te leiden dat het besluit op 2 april 2020 voor verzending is
aangeboden (bijlage). De beslissing op bezwaar is door directeur Personeel &
Bedrijfsvoering 10 juni 2020 retour ontvangen. Op de ontvangen retour
envelop staat een poststempel van PostNL van 3 april 2020. Aan de hand van
de barcode 3SRRDT8614173 (ook wel Track & Trace genoemd) is onderzoek
gedaan naar de route van de beslissing op bezwaar vanaf 3 april 2020. De
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Track&Trace code levert enkel inzicht in de reis terug naar de afzender. Directie Juridische Zaken

Medewerkers van PostNL konden niet bevestigen of de beslissing op bezwaar u Bestuurs-, Straf- en

is aangeboden, dan wel dat een afhaalbericht is achtergelaten.
Tuchtrecht

Gelet op het voorgaande kom ik tot de volgende conclusie. Ik stel vast dat de
beslissing op bezwaar aan PostNL is aangeboden ter verzending. Niet is komen Onze reterentie
vast te staan dat de beslissing u is aangeboden door PostNL, dan wel dat een
afhaalbericht door PostNL in uw postbus is achtergelaten. Het niet ophalen van
poststuk kan u dan ook niet worden tegengeworpen. De beslissing op bezwaar
is retour ontvangen, als gevolg waarvan ik concludeer dat de beslissing op
bezwaar met dagtekening 1 april 2020 u niet bereikt heeft. De beslissing op
bezwaar is op 14 mei 2020 per mail aan u bekend gemaakt. Daarmee komt
vast te staan dat de beslissing op bezwaar niet voor het verstrijken van de
beslistermijn van 5 maart 2020 is genomen en u niet voor 2 april (twee weken
na uw ingebrekestelling) heeft bereikt. Ik acht uw bezwaar derhalve gegrond
en ken u een dwangsom toe.

De beslissing op bezwaar is op 14 mei 2020 aan u bekend gemaakt. Daardoor
is sprake van een verzuim om te beslissen gedurende de periode van 2 april
2020 tot en met 14 mei 2020.

De dwangsom dient als volgt vastgesteld te worden.
2 april 2020 t/m 15 april 2020 > 14 dagen x € 23,00 € 322,00
16 april t/m 29 april 2020 > 14 dagen x € 35,00 € 490,00
30 april t/m 13 mei 2020 > 14 dagen x € 45,00 C 630,00

€ 1442,00

Conclusie

Ik stel vast dat de heet Le recht heeft op een wettelijke dwangsom ter
hoogte van € 1442,00 en herzie in verband hiermee het bestreden besluit.
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Uitbetaling door DCHR

Aan het Dienstencentrum Human Resources te Enschede zal afschrift van dit
besluit worden gestuurd ten einde het bedrag t 1442,00 aan u uit te betalen.
Op deze (bruto) uitbetaling zal loonbelasting worden ingehouden als
voorheffing op de inkomstenbelasting, omdat de verschuldigdheid van de
uitgekeerde dwangsom onverbrekelijk is verbonden met de u toekomende
rechten uit hoofde van uw dienstbetrekking

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN DEFENSIE
Voor deze,
DE DIRECTEUR ]URIDISCF ZAKEN

1

Binnen zes weken na bekendmaking van dit Bsiuit, kan een belanghebbende beroep
instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgbied waarvan de indiener van het
beroepschrift zijn woonplaats in Nederland heeft.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via
htto://loket.rechtsraak.nI/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.

Directie Juridische Zaken
Bestuurs-, Straf- en
Tuchtrecht

Onze referentie
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Ministerie van Defensie

Kaivermarkt 32
MPC 58 8
Postbus 2070;
2500 ES Den Haag
www.defensie. ni

Datum 22-02-2021
Onderwerp Herziene beslissing op bezwaar dwangsombeschikking

‘ 5.1.2.e

Geachte mevrouw 5.1.?.e..

Door u is namens mevrouw :5.1%e. bezwaar gemaakt tegen mijn
dwangsombeschikking van 22 december 2020. Dit bezwaar is door ons op 7
januari 2021 ontvangen. Met het besluit van 22 december 2020 is aan mevrouw

512 e een dwangsom toegekend, omdat niet ti)dlg op op haar bezwaar
van 30 juni 2020 inzake de kosten van een opleiding tot Juridisch administratief
medewerker is beslist. Op 8 februari 2021 heb ik een beslissing genomen op uw
bezwaar. Ik heb uw bezwaar ongegrond verklaard. Nadien heeft u op 11 februari
per mail naar mevr 5 1 2e gereageerd op de beslissing op bezwaar U stelt dat
de beslissing op bezwaar onjuistheden bevat en u verneemt graag van ons of wij
hierin aanleiding zien om de genomen beslissing te herzien.

Het bestreden besluit (ontstaan van het geschil)
Op 16 april 2020 heeft de toenmalig gemachtigde van mevrouw 5i.le de
heet mr ‘512e op voorlopige gronden bezwaar gemaakt tegen het
besluit van 18 maart 2020. In het bestreden besluit is aan mevrouw 5.1.2.ë
medegedeeld dat de gevraagde opleiding j12E
voor 50% wordt beschouwd als een opleiding in het kader van persoonlijke
ontwikkeling. Deze wordt dan ook voor 50% vergoed en voor het overige wordt
er een restitutieverplichting opgelegd voor de duur van 2 jaar. Het bezwaarschrift
wordt op 30 juni 2020 aangevuld en op 20 augustus wordt een nadere reactie
gegeven.

Op 21 oktober 2020 heeft u mij in gebreke gesteld voor het niet tijdig beslissen
op uw bezwaar. Bij beschikking van 16 december 2020 is op het bezwaar beslist.
Hierin wordt aangegeven dat het bezwaar ongegrond is en het besluit niet wordt
herroepen.

Op 22 december 2020 heb ik een dwangsombeschikking ter hoogte van €
1.397,00 vastgesteld voor het niet tijdig beslissen op het bezwaar gelet op artikel
4.17, derde lid, Algemene wet bestuursrecht. Dit is het bestreden besluit
waartegen uw bezwaarschift zich richt.

> Retouradras Postbus 20701 2500 ES Den Haag

Per aangetekende post
Mevrouw - 51 21

D.t.v. VBM
T.a.v. mevrouw mc. 5.1.2.e
Postbus 93037
2509 AA Den Haag

Directie Juridische Zaken

Contactpersoon

Imindef, ni

Uw referentie

5.1 2.e

Onze reterentie

BSjI

Afschriften aan
Dosco/JDv
DCHR

Bij beantwoording datum,
onze referen tie en onderwerp
vermelden.
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Bezwaargronden Directie Juridische Zaken

U voert in uw bezwaar, kort samengevat, aan dat voor de vaststelling van de
dwangsombeschikking van 22 december 2020 zou zijn uitgegaan van een onjuiste
datum. In de dwangsombeschikking wordt gesteld dat op het bezwaar van 30 juni
2020 op 15 december 2020 is beslist. U stelt dat er eerst op 18 december 2020
op het bezwaar is beslist. Onze reterentie

BE 5.1.2.e

Besluit op bezwaar
Naar aanleiding van uw bezwaar en nadere vragen overweeg ik als volgt.

Uw aangevulde bezwaar inzake de kosten van een opleiding tot Juridisch
administratief medewerker op grond van het Burgerlijk ambtenarenreglement
defensie (BARD) is door mij op 30 juni 2020 ontvangen. Op grond van artikel
7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht was ik in beginsel gehouden
vô6r 12 augustus 2020 op het bezwaar te beslissen.

Gelet op uw ingebrekestelling van 21 oktober 2020, door mij op dezelfde datum
ontvangen, en artikel 4:17, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, ben ik
u met ingang van 5 november 2020 een dwangsom verschuldigd.

Op het bezwaar inzake de kosten van een opleiding tot Juridisch administratief
medewerker is beslist op 16 december 2020.

De beslissing op bezwaar is vervolgens in eerste instantie ongedateerd op de
juiste wijze aan u bekendgemaakt als bedoeld in art. 3:41 Algemene wet
bestuursrecht. Het besluit is op 16 december 2020 aangetekend aan u verzonden
door PostNL en door u ontvangen op 18 december 2020.

Vervolgens is op uw verzoek om het toegezonden besluit te dateren het besluit
per abuis een tweede maal ongedateerd toegezonden en een derde maal onjuist
gedateerd met de datum 18 december 2020 aan u toegezonden.

De genoteerde verzenddatum op een besluit zelf is niet bepalend voor de
daadwerkelijke verzenddatum aldus de Afdeling in haar uitspraak van 19
december 2019 (ECU:NL:RVS:2012:6Y6771).

In het bestreden dwangsombesluit is de dwangsom op grond van artikel 4:17,
tweede lid, Algemene wet bestuursrecht vastgesteld op € 1.397,00.

U stelt zich in uw bezwaar op het standpunt dat de dwangsom te laag zou zijn
vastgesteld. Omdat voor de datum van de beslissing op bezwaar onjuist van 15
december 2020 zou zijn uitgegaan. U stelt dat er eerst op 18 december 2020 op
het bezwaar is beslist. De periode dat er een dwangsom verschuldigd zou zijn
bedraagt dan niet 41 dagen, maar 42 dagen, het maximale aantal dagen
waarover een dwangsom kan worden bepaald op grond van artikel 4:17, eerste
lid, Algemene wet bestuursrecht.

Abusievelijk is op de beslissing op bezwaar van 16 december 2020 in eerste
instantie geen datum geplaatst. Het besluit is echter wel op de juiste wijzefn)
aan u bekendgemaakt. Aan de datum op de tweede kopie van de beslissing op
bezwaar welke u later is toegezonden komt gelet op het voorgaande geen
rechtskracht toe.
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Nu de beslissing op bezwaar echter niet op 15 december 2020, maat eerst op
16 december 2020 op de juiste wijze is bekengemaakt is er een dwangsom
verschuldigd over 42 dagen De (maximale) dwangsom die mevrouw 512 e_
nu toekomt bedraagt op grond van artikel 4.17, tweede lid, Algemene wet
bestuursrecht € 1.442,00.

Mevrouw 512eJieeft recht op een dwangsom van € 1 442,00 Omdat met
het bestreden besluit al een bedrag van € 1.397,00 aan haar is toegekend
heeft zij nog recht op het verschil tussen € 1.442,00 en € € 1.397,00 zijnde
€ 45,00.

Conclusie
Alles overwegende ben ik van oordeel dat de beslissing op bezwaar van 8 februari
dient te worden herzien. Het bezwaar is in zoverre gegrond dat de beslissing op
bezwaar waar de dwangsombeschikking op ziet niet op 15 december 2020, maar
eerst op 16 december 2020 op de juiste wijze is bekendgemaakt.

Uitbetaling door DCHR
Aan het Dienstencentrum Human Resources te Enschede zal een afschrift van dit
besluit worden gestuurd ten einde het bedrag van € 45,00 aan mevrouw

5.1.2.e uit te betalen.

Proceskosten
U heeft verzocht om vergoeding van de proceskosten.

Omdat uw bezwaar gegrond is en het bestreden besluit wordt herroepen voor
zover daarin de maximale dwangsom op een te laag bedrag is vastgesteld, ken
ik u op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht een vergoeding toe
voor de kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand van
C 262,50. Deze vergoeding is als volgt berekend: voor het indienen van het
bezwaarschrift 1 punt (€ 525,00), met een wegingsfactor “licht” (0,5). De
wegingsfactor “licht” wordt in dit geval toegekend, omdat uw bezwaar bestond
uit de gehanteerde datum voor het vaststellen van de dwangsombeschikking.
Het bezwaar is niet zozeer juridisch inhoudelijk van aard, waardoor sprake is
van een zeer eenvoudige bezwaarzaak.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN DEFENSIE
Voor deze,
DE DIRECTEUR JURIDISCHE ZAKEN

(Digitaal ondertekend op 19-02-2021]

Directie Juridische Zaken

Onze reterentie
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Directie Juridische Zaken

Binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, kan een belanghebbende beroep
instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het
beroepschrift zijn woonplaats in Nederland heeft.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via
http:/Jlpket.rechtsoraaknl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.
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Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

Mevrouw

Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst

Unit Veiligheidsonderzoeken

Van Alkemadelaan 786
MPC 58 C

Datum J 7 AUS 2071 Postbus 20701

Betreft Toekenning dwangsom n.a.v. ingebrekestelling 2500 ES DEN HAAG

www.defenaie.nI

Contactpersoon
MIVD/UVO

Geachte mevrouw

Onze referentie
Bij brief van 22juli 2021 hebt u een ingebrekestelling (hierna: igs) ingediend
wegens het niet tijdig nemen van een beslissing met betrekking tot uw verklaring
van geen bezwaar. Deze ingebrekestelling is op 26juli 2021 door ons ontvangen. B,Jbeanhvoording datum,

Graag informeer ik u over de toegekende dwangsom. onze referentie en betreft
vermelden.

Ingevolge artikel 6 van de Wet veiligheidsonderzoeken beslist de minister zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 weken omtrent het afgeven van een verklaring van
geen bezwaar. De aanvraag voor uw veiligheidsonderzoek is op 17 maart 2021
ontvangen door de MIVD. In uw geval verliep de beslistermijn aldus op 12 mei 2021.
Ik stel vast dat het niet mogelijk is gebleken om binnen de gestelde wettelijke
termijn een beslissing met betrekking tot uw verklaring van geen bezwaar te nemen.
Dit in verband met het uitvoeren van aanvullend onderzoek. Ik bied u hiervoor mijn
verontschuldigingen aan.

Uit artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht fAwb) volgt dat het
bestuursorgaan na het indienen van de igs nog twee weken de tijd krijgt om alsnog
een beslissing te nemen. In uw geval eindigde deze termijn op 10 augustus 2021. Op
11 augustus 2021 is besloten dat er ten aanzien van u geen bezwaar bestaat tegen
vervulling vande vertrouwensfunctie, waarvan op dezelfde datum een afschrift (met
kenmerk ,.5.1.2.e )) aan uw veiligheidsfunctionatis is toegezonden. Het voorgaande
betekent Ede termijn voor het geven van een beschikking is overschreden met één
dag. Derhalve wordt aan u een dwangsom van € 23,00 toegekend.

Ik wil u verzoeken ons binnen vier weken na uitreiking van dit besluit uw
betalingsgegevens schriftelijk te doen toekomen. De betaling van het
dwangsombedrag geschiedt vervolgens binnen zes weken op het door u verstrekte
rekeningnummer.

Hoogachtend,

De Minister van Defensie
voor deze,
Diretc Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

-

,.

-

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet worden gericht
aan de Minister van Defensie tav. de MIVO, MPC 58A, Postbus 20701 2500 ES te ‘s-Gravenhage. Het bezwaarschrift moet zijn
ondertekend en bevat tenminste da naam en het adres van de indiener, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaarschrift is gericht (of een kopie daarvan) en de gronden waarop het bezwaarschrift berust.
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> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

Ministerie van Defensie

Mevrouw
- LJ

Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst

Unit Vellighetdsonderzoeken

Datum
Betreft Toekenning dwangsom n.a.v. ingebrekestelling

Van Atkemedelean 786
NPC 58 C
Postbus 20701
2500 ES DEN HAAG

www.defenaie.nl

Geachte mevrouw 5.1.2.e

Op 7 juni 2020 hebt u een ingebrekestelling (hierna: igs) ingediend wegens hetniet tijdig nemen van een beslissing met betrekking tot uw verklaring van geenbezwaar. Graag informeer ik u over de toegekende dwangsom.

Ingevolge artikel 6 van de Wet veiligheidsonderzoeken beslist de minister zospoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 weken omtrent het afgeven van eenverklaring van geen bezwaar. De aanvraag voor uw veilig heïdsonderzoek is op 30januari 2020 door uw veiligheldsfunctionaris ondertekend en op 6 februari 2020door ons ontvangen. Op 31 maart 2020 is u schriftelijk te kennen gegeven dat debeslistermijn van 8 weken werd opgeschort en werd verlengd naar 16 weken. Ditin verband met de binnen onze organisatie genomen coronamaatregelen en deuitwerking die deze maatregelen hadden op onze dienstverlening. Op 3 juli 2020is besloten dat er ten aanzien van u geen bezwaar bestaat teaen vervulling vande vertrouwensfunctie, waarvan een afschrift (met kenmerk 1.2e .) aan uwveiligheidsfunctionaris is toegezonden.

Uit artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgt dat hetbestuursorgaan na het indienen van de igs nog twee weken de tijd krijgt omalsnog een beslissing te nemen. In uw geval eindigde deze termijn op 22 juni2020. Het voorgaande betekent dat de termijn voor het geven van eenbeschikking is overschreden met 12 dagen. Derhalve wordt aan u een dwangsomvan € 276,00 toegekend.

Ik wil u verzoeken ons binnen vier weken na uitreiking van dit besluit uwbetalingsgegevens schriftelijk te doen toekomen. De betaling van hetdwangsombedrag geschiedt vervolgens binnen zes weken op het door uverstrekte rekeningnummer.

Hoogachtend,

en Veiligheidsdienst

ftelanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes waken na dagtekening bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet wordengericht aan de Minister van Defensie tav. de MIV0, MPC 58?, Postbus 20701, 2500 ES te ‘s-Gravenhage. Het bezwssrachrift moetzijn ondertekend en bevat tenminste da naast en het adres van de indiener, de datum. de omschrijving van het besluit waartegen hetbezwaarschrift is gericht (of een kopie daarvan) en de gronden waarop het bezwaarschrift berust.

Contactpersoon
MIVD/UVO

Onze referentie
%ë

Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

De Minister van Defensie
voor deze,
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Mînisterie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

DeheeH 5l2è ]
22 2i1O

Militaire Inlichtingen en
— Veiligheidsdienst

Unit Veiligheidsonderzoeken

Van Alkemadelaan 786
MPC 58 C

Datum 1 0 MRT 2020 Postbus 20701

Betreft Toekenning dwangsom n.a.v. ingebrekestelling 2500 ES DEN HAAG

www.defensie.nI

Contactpersoon

5 Ï 2e MIVD/UVO
Geachte heer j

Onze reterentie
Bij brief van 27 januari 2020 heeft u een ingebrekestelling (hierna: igs) ingediend
wegens het niet tijdig nemen van een beslissing met betrekking tot uw verklaring
van geen bezwaar. Deze ingebrekestelling is op 28 januari 2020 door ons BIJ beantwoording datum,

ontvangen. Graag informeer ik u over de toegekende dwangsom. onze referentie en betreft
vermelden.

Ingevolge artikel 6 van de Wet veiligheidsonderzoeken beslist de minister zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 weken omtrent het afgeven van een
verklaring van geen bezwaar. De aanvraag voor uw veiligheidsonderzoek is op 24
mei 2019 door uw veiligheidsfunctionaris ondertekend. In uw geval verliep de
beslistermijn aldus op 20 juli 2019. Ik stel vast dat het niet mogelijk is gebleken
om binnen de gestelde wettelijke termijn een beslissing met betrekking tot uw
verklaring van geen bezwaar te nemen. Dit in verband met het uitvoeren van
aanvullend onderzoek. Ik bied u hiervoor mijn verontschuldigingen aan.

Uit artikel 4:17 van de Algemene wet bestuur5recht (Awb) volgt dat het
bestuursorgaan na het indienen van de igs nog twee weken de tijd krijgt om
alsnog een beslissing te nemen. In uw geval eindigde deze termijn op 12 februari
2020. Op 3 maart 2020 is besloten dat er ten aanzien van u geen bezwaar
bestaat teoen vervulling van de vertrouwensfunctie, waarvan een afschrift (met
kenmerk’ 5.12 ) aan uw veiligheidsfunctionaris is toegezonden. Het voorgaande
betekent dat de termijn voor het geven van een beschikking is overschreden met
21 dagen. Derhalve wordt aan u een dwangsom van € 567,00 toegekend.

Ik wil u verzoeken ons binnen vier weken na uitreiking van dit besluit uw
betalingsgegevens schriftelijk te doen toekomen. De betaling van het
dwangsombedrag geschiedt vervolgens binnen zes weken op het door u
verstrekte rekeningnummer.

Hoogachtend,

en Veiligheidsdienst

- in tegen dit besluit Deren zes weken na dagtekening bezwaar maken Een bezwaarschrift moet worden
gericht aan de Minister van Defensie t a.v de MIVD. MPC SeA, Postbus 20701, 2500 ES te s-Gravenhage Het bezwaarschrift moet
zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaarschrift is gencht (of een kopie dawaan) en de onden waarop het bezwawschrift berust

De Minister van Defensie
voor deze,
Dire Tnliç
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