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Bij brief van 8 september 2005, zonder kenmerk, verzocht de griffier van de vaste commissie voor 
Justitie de Raad voor de rechtspraak (de “Raad”) advies uit te brengen inzake het bovengenoemde 
initiatiefwetsvoorstel (het “Wetsvoorstel”). 
 
Met de griffie van de voornoemde vaste commissie heeft overleg plaatsgevonden over de termijn binnen 
welke het advies zou kunnen worden uitgebracht, alsmede over de omstandigheid dat advies zou 
worden uitgebracht over het gewijzigd voorstel van wet (TK, vergaderjaar 2004-2005, 29 934, nr. 5). 
Voorts is tussentijds vernomen dat het initiatiefwetsvoorstel in handen is gesteld van de vaste 
commissie van de Tweede Kamer voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Om die reden wordt deze brief in afschrift toegestuurd aan de griffier van de vaste commissie voor 
Justitie. 
 
Het Wetsvoorstel voorziet er, kort samengevat, in dat bestuursorganen, indien daarvoor bij wettelijk 
voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan is gekozen, bij niet tijdig beslissen op een aanvraag om 
een beschikking na ingebrekestelling aan de aanvrager een dwangsom verschuldigd zijn van € 20 per 
dag. Het betreffende bestuursorgaan dient de verschuldigde som bij beschikking vast te stellen. 
 
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.  
 
Beschikkingen inzake de vaststelling van de verschuldigde dwangsom zullen appellabel zijn bij de 
(sectoren bestuursrecht van de) rechtbanken. De betrekkelijk eenvoudige aard van daaruit 
voortvloeiende geschillen maakt dat de werklast van de bestuursrechter niet noemenswaard wordt 
vergroot. De omvang van het aantal uit dit wetsvoorstel voortvloeiende rechtszaken is thans moeilijk in 
te schatten, inbegrepen de vraag of zulks leidt tot navenant minder beroepen tegen zogenoemde fictieve 
weigeringen, zoals de initiatiefnemers veronderstellen. Niet bekend is voorts of bestuursorganen of 
(lagere) wetgevers voor het dwangsomsysteem kiezen. Gelet op deze onzekerheden gaat de Raad ervan 
uit dat verrekening van de kosten van een eventuele onverwachte omvang van het aantal van deze 
rechtszaken zal plaatsvinden via de reguliere begrotingscyclus. 
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Met verwijzing naar het advies van de Raad van State inzake het ontwerp-wetsvoorstel, in welk advies 
de Raad zich kan vinden, merkt de Raad op dat het wetsvoorstel overigens geen aanleiding geeft tot het 
maken van op- of aanmerkingen. De Raad wordt wel graag in de gelegenheid gesteld aanvullend te 
adviseren indien het wetsvoorstel ingrijpende wijziging ondergaat. 
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