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Deze folder legt uit hoe u bezwaar kunt maken.

Een bezwaar  
tegen een besluit?

Bent u het niet eens met 
de beslissing?

Bent u het niet eens met de beslissing  
op bezwaar, dan kunt u daartegen binnen 
zes weken na de dag waarop het besluit is 
verzonden beroep instellen bij de rechtbank  
’s-Hertogenbosch (sector bestuursrecht),  
Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch. 
Tegelijkertijd kunt u bij de voorzieningen-
rechter van deze rechtbank een voorlopige 
voorziening aanvragen. 
Dit is overigens ook al mogelijk als u een 
bezwaarschrift heeft ingediend. 
U kunt hierom alleen verzoeken wanneer 
er sprake is van een spoedeisend belang.

Wat zijn de kosten?

Het indienen van een bezwaarschrift is 
kosteloos. Voor het instellen van (hoger) 
beroep is in het algemeen een griffierecht 
verschuldigd.

Meer informatie ?

Heeft u na het lezen van deze informatie 
nog vragen? Neem dan gerust contact met 
ons op. Dat kan telefonisch (0499) 583 333.
per e-mail: info@oirschot.nl en per brief: 
Gemeente Oirschot, secretariaat Bezwaar-
schriftencommissie, Postbus 11, 5688 ZG 
Oirschot.



Bezwaarschrift?

Voorbeelden van besluiten waartegen u 
een bezwaarschrift kunt indienen, zijn het 
verlenen of weigeren van een bouwver-
gunning, een gehandicaptenparkeerplaats 
of een subsidie. Ook beslissingen om  
bestuursdwang toe te passen of een last 
onder dwangsom op te leggen, zijn beslui-
ten waartegen u bezwaar kunt maken.

Voor bezwaarschriften tegen gemeentelijke 
belastingbeschikkingen of besluiten op het 
gebied van zorg, wonen, vervoer en onder-
steuning geldt een aparte bezwarenpro-
cedure. Neem hiervoor contact op met de 
gemeente Oirschot.

Wat staat er in uw 
bezwaarschrift?
Het bezwaarschrift moet de volgende in-
formatie bevatten:
•  uw naam en adres en de datum waarop 

u het bezwaarschrift schrijft;
•  een omschrijving van het besluit 
 waartegen u bezwaar maakt;
•  de redenen waarom u het niet eens bent 

met het besluit;
• uw handtekening.
Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente 
Oirschot, secretariaat Bezwaarschriften-
commissie, Postbus 11, 5688 ZG Oirschot.

U kunt er ook voor kiezen om uw bezwaar 
digitaal kenbaar te maken: kijk op 
www.oirschot.nl onder digitaal loket en dan 
onder digitale formulieren.

Zorg dat u het bezwaarschrift indient bin-
nen zes weken na de dag waarop het besluit 
is verzonden. Alleen dan wordt uw be-
zwaarschrift inhoudelijk behandeld.

Hoe werkt de bezwaar-
schriftencommissie?
Ontvangstbevestiging
Zodra uw bezwaarschrift is ontvangen, 
krijgt u een brief waarin staat dat uw  
bezwaar is binnengekomen.

Uitnodiging
Drie weken voor de hoorzitting ontvan-
gen de partijen die bij de zaak betrokken 
zijn (bezwaarmaker, vergunninghouder/ 
derden/belanghebbenden en het bestuurs-
orgaan) een uitnodiging voor een hoor-
zitting van de bezwaarschriftencommissie.

Stukken indienen of inzien
U kunt tot vijf dagen voor de hoorzitting 
nadere stukken indienen. Ook kunt u in 
de week voor de hoorzitting op afspraak 
inzage krijgen in de stukken die op de 
zaak betrekking hebben.

Hoorzitting
Tijdens de hoorzitting krijgt u de gelegen-
heid om uw bezwaren mondeling toe te 
lichten voor de bezwaarschriftencommissie. 
Als u dat wenst, kunt u zich tijdens deze 
hoorzitting laten vertegenwoordigen door 
een gemachtigde.
De bezwaarschriftencommissie is een on-
afhankelijke commissie die bestaat uit de 
voorzitter, twee leden en een ambtelijk  
secretaris. Van de hoorzitting wordt een 
verslag gemaakt.

Advies
De commissie stelt een schriftelijk advies 
op dat wordt gestuurd aan het betreffen-
de bestuursorgaan.Let wel: de commissie 
neemt geen besluit, maar geeft alleen een 
advies over de te nemen beslissing op be-
zwaar.

Het bestuursorgaan neemt 
een beslissing
Het bestuursorgaan neemt vervolgens een 
beslissing op uw bezwaarschrift, waarbij 
het rekening houdt met het advies van de 
bezwaarschriftencommissie. 
U ontvangt daarna de beslissing op het be-
zwaarschrift en tegelijkertijd ook het ver-
slag van de hoorzitting en het advies van de 
commissie.

De Algemene wet bestuursrecht schrijft 
voor dat de beslissing in principe binnen 
twaalf weken na de dag waarop de termijn 
voor het indienen van een bezwaarschrift 
is verstreken, genomen moet worden. 
Deze termijn kan met zes weken worden 
verdaagd. U ontvangt hiervan dan een 
verdagingsbericht.

Als u het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan (gemeente-
raad, burgemeester en wethouders of de burgemeester) en als u belang  
heeft bij dat besluit, dan kunt u daartegen – meestal – een bezwaarschrift  
indienen bij het betrokken bestuursorgaan. De zaak wordt dan nog eens 
opnieuw beoordeeld.
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