
 
> WET DWANGSOM EN BEROEP 

 

 

 

 

Dient u een aanvraag in bij Baanbrekers? Dan wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. 
Dit wordt onder meer geregeld door de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Deze 
wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat wij zo snel mogelijk beslissen op uw aanvraag. 
 
 
> WAT IS ‘NIET TIJDIG’?  
 
Bij bijstands-,  IOAW- en IOAZ-aanvragen is er een beslistermijn van acht weken. Bij Bbz-aanvragen is 
deze termijn dertien weken. Hebben wij langer tijd nodig? Dan overschrijden wij deze beslistermijn. 
De beslistermijn kunnen wij verlengen. Het is namelijk in uw eigen belang dat wij een weloverwegen 
beslissing nemen op uw aanvraag. Daarom mogen wij van de wet de beslistermijn opschorten. Dit 
kunnen wij doen als wij bijvoorbeeld meer informatie nodig hebben om een goede beslissing te 
nemen. U ontvangt hierover een brief. 
 
Loopt de beslistermijn af zonder dat wij hebben beslist? Dan kunt u het bijgevoegde formulier 
invullen en naar ons opsturen. Met dit formulier stelt u ons ‘in gebreke’. Ook vraagt u om een 
dwangsom. Wij moeten dan binnen twee weken beslissen. Heeft u al bezwaar ingesteld wegens het 
niet tijdig beslissen? Of heeft u hierover een schriftelijke klacht ingediend? Dan voldoet u ook aan de 
vereiste schriftelijke ingebrekestelling. U hoeft het formulier niet meer op te sturen. 
 
 
> WAT ZIJN DE GEVOLGEN BIJ NIET TIJDIG BESLISSEN? 
 
Nemen wij niet binnen twee weken een beslissing? Dan heeft dit twee gevolgen: 
 

1. De dwangsom begint automatisch te lopen 
Stelt u ons in gebreke en is er twee weken daarna nog geen beslissing? Dan heeft u recht op 
een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden. De dwangsom wordt 
verstrekt voor iedere dag dat wij in gebreke zijn, maar ten hoogste voor 42 dagen. De 
dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen 20 euro per dag. De daarop volgende veertien 
dagen is het 30 euro per dag. Daarna wordt het 40 euro per dag. 
 

2. U kunt direct beroep instellen 
Als u ons in gebreke heeft gesteld en twee weken daarna is er nog geen beslissing genomen, 
dan kunt u meteen beroep instellen bij de rechter. Verklaart de rechtbank uw beroep 
gegrond? Dan zijn wij verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen. 

 
 



 
> WET DWANGSOM EN BEROEP 

 

 

 

 

> FORMULIER DWANGSOM BI J NIET TIJDIG BESLISSEN 
 
Op …………………………………………………………………… (datum) heb ik een aanvraag of bezwaar bij 
Baanbrekers ingediend. Ik wil Baanbrekers erop wijzen dat de (wettelijke) termijn voor het beslissen 
op mijn aanvraag op …………………………………………………………………… (datum) is verstreken. Reageert 
Baanbrekers niet binnen twee weken? Dan is Baanbrekers een dwangsom verschuldigd. Deze 
dwangsom gaat twee weken na ontvangst van dit formulier in. 
 
Aanvraag 

Datum van aanvraag  

Onderwerp aanvraag,  
met toelichting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenmerk Baanbrekers  
(zie ontvangstbevestiging) 

 

 
Mijn gegevens 

Naam  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer  

Bankrekeningnummer  

 
Ondertekening 

Datum  

Plaats  

Handtekening  
 
 
 
 

 
Alles ingevuld en ondertekend? Stuur dit formulier dan op naar  
Baanbrekers 
Antwoordnummer 10070 
5140 VB Waalwijk 
 
Let op: postzegel is niet nodig! 


