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Samenvatting

Voor u liggen de bevindingen van de Pionierwerkgoep ‘lex silencio
positivo’ die op verzoek van de Regiegroep Regeldruk in kaart heeft
gebracht voor welke gemeentelijk autonome stelsels het mogelijk is
het principe van ‘lex silencio positivo’ in te voeren. Hierbij zijn zowel
vergunning- en ontheffingsstelsel bekeken ten gunste van bedrijven als
ten gunste van burgers. Uitgangspunt voor de analyse waren de gedereguleerde modelverordeningen van de Vereniging voor Nederlandse
Gemeenten (VNG) die in de loop van 2007 en 2008 aan alle gemeenten
zijn verstuurd.
De werkgroep formuleerde uiteindelijk voor 29 van de 33 beschouwde
stelsels de mogelijkheid tot het invoeren van de lex silencio. Deze mogelijkheid gaat van een voorzichtig ‘technisch mogelijk’ tot een bijna
gewenste situatie. Bij de beschouwing van de mogelijkheden is rekening
gehouden met de wijze waarop de vergunning of ontheffing op dit
moment is opgenomen in de modelverordeningen van de VNG. Ook is
rekening gehouden met de wijze waarop sommige stelsels straks een
plaats krijgen in bijvoorbeeld de omgevingsvergunning onder de Wabo.
5

Slechts voor 4 stelsels wordt de lex silencio om diverse redenen als geen
optie beschouwd. De oorzaak ligt in politieke of maatschappelijke
gevoeligheid, hoog maatschappelijk risico of het derdenbelang wat met
het stelsel gepaard gaat. Al bij al is het aantal van 4 een zeer beperkt
aantal op de totale lijst van bekeken stelsels.
Gemeenten kunnen met beperkte inspanning de lex silencio op individuele stelsels van toepassing verklaren. Hoe dit vorm kan krijgen en
welke acties daarvoor nodig zijn, is opgenomen in dit rapport. Met het
invoeren van lex silencio kan weer een belangrijke stap worden gezet in
het verbeteren van de dienstverlening richting burgers en bedrijven.

6

1 Inleiding

Het kabinet en de gemeenten zetten in op een administratieve lastenverlichting voor burgers en bedrijven. Een van de middelen hiervoor is
het aanpassen van de vergunningstelsels van de rijksoverheid én van de
medeoverheden. In het bestuursakkoord met de VNG is dit vervolgens
vertaald naar een feitelijke doelstelling van 25% minder lasten in 2011
t.o.v. 2007. De speerpunten om dit doel te bereiken zijn onder te verdelen in drie aandachtsgebieden: deregulering (afschaffen van stelsels),
verbeteren van de dienstverlening en, het verminderen van de toezichtlasten.
Het toepassen van het principe van lex silencio positivo (de van rechtswege verleende vergunning) past binnen de doelstelling van het
verbeteren van dienstverlening. Op rijksniveau1 is op 3 december 2008
een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin staat de lex silencio bij
nog eens 24 vergunningstelsels zal worden ingevoerd. Ook wordt in de
1

brief van 3 dec. aan de Tweede kamer (Kamerstukken 2008-2009, TK 29515, nr. 274)
betreffende de invoering van de lex silencio. De 24 stelsels die in deze brief worden
aangekondigd komen bij de 21 stelsels waar de lex silencio al is ingevoerd, of waar
al is besloten tot invoering van de lex silencio.
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Algemene wet bestuursrecht (Awb) een algemene passage opgenomen
waarin geregeld wordt hoe een lex silencio vorm moet krijgen, indien
hiervoor wordt gekozen.
Om in navolging van het hierboven genoemde rijkstraject te onderzoeken bij welke autonome, gemeentelijke vergunningstelsels de lex
silencio overwogen kan worden, is de pionierwerkgroep ‘Lex Silencio’
ingesteld. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers op ambtelijk niveau van een aantal pioniergemeenten (Capelle aan den IJssel;
’s-Hertogenbosch; Tilburg; Zoetermeer en BAR (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk)2 en de Regiegroep Regeldruk, met ondersteuning
van SenterNovem. In deze werkgroep zijn een belangrijk deel van de
autonome gemeentelijke vergunningstelsels doorgelicht op de mogelijkheid van invoeren van lex silencio. Het gaat hierbij zowel om stelsels ten
gunste van bedrijven als van burgers3.
Het doorlopen traject met de Pionierwerkgroep resulteert in een lijst
met gemeentelijke stelsels waarvoor het in principe mogelijk wordt
geacht om lex silencio toe te passen. Het gaat hierbij om 29 van de 33
onderzochte stelsels. Ook de voorwaarden waaronder of de inperking
van deze mogelijkheden worden als nodig genoemd. De werkwijze die
hiertoe samen met de werkgroep is doorlopen, wordt beschreven in
hoofdstuk 4.
Naast het bovengenoemde resultaat gaat het rapport ook in op de
relatie tussen de lex silencio en andere beleidsinitiatieven rond regeldrukvermindering (zoals de invoering van de dienstenrichtlijn, de Wet
dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en de voorgenomen aanpassingen aan de Algemene wet bestuursrecht om lex silencio mogelijk
te maken). Daarbij wordt ook een korte beschouwing gegeven over
wat er komt kijken bij het invoeren van lex silencio, zowel praktisch als
juridisch.
2
3
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In bijlage 1 is de samenstelling van de volledige werkgroep opgenomen.
De lijst van bekeken stelsels is niet uitputtend. Hoe de lijst is samengesteld is opgenomen in hoofdstuk 4.

2 Lex Silencio Positivo: de
uitgangspunten
De lex silencio, ook bekend als de ‘van rechtswege verleende beschikking’, is een juridische constructie die bijdraagt aan het voorkomen en
bestrijden van overschrijding van beslistermijnen door de overheid. Het
effect van de lex silencio is, dat een beschikking van rechtswege positief
luidt als een overheidsinstantie niet binnen de voorgeschreven beslistermijnen een besluit op een aanvraag heeft genomen. Op die manier is
het toepassen van lex silencio één van de middelen om tijdige dienstverlening te stimuleren.
Het toepassen van lex silencio betekent echter niet dat het bestuursorgaan (in dit geval de gemeente) een aanvraag niet meer moet toetsen.
Het toetsen van een aanvraag voor een vergunning of een ontheffing
blijft ook het uitgangspunt indien de lex silencio is ingevoerd voor het
desbetreffende stelsel. Het bestuursorgaan neemt namelijk nog steeds
een beslissing op een individueel verzoek en moet ook een mogelijk negatief besluit op dit verzoek tijdig kunnen nemen. Lex Silencio heeft dus
zo goed als geen invloed op de bestuurlijke lasten die met een aanvraag
gepaard gaan. Het enige wat lex silencio dus feitelijk bewerkstelligt is
9

dat het bestuursorgaan zichzelf dwingt tot:
•

het halen van de gestelde beslistermijn op een aanvraag of;

•

het tijdig aangeven dat de beslistermijn op een aanvraag met een
bepaalde periode wordt verlengd.

Daarnaast spreekt het voor zich dat bij een goed functionerend gemeentelijk orgaan de lex silencio eigenlijk nooit in werking treedt,
omdat beslissingen dan altijd tijdig worden genomen.
De discussies in de werkgroep over het tot stand komen van de mogelijkheden tot lex silencio is nauw verbonden met andere (rijks-)initiatieven ten aanzien van het verbeteren van de diensverlening, of met een
aantal principiële vragen. In de volgende paragrafen wordt op deze
onderwerpen en vragen ingegaan.

2.1 Van vergunningsvoorwaarden naar beleidsregels
Als een vergunning wordt verleend dan worden in beginsel voorwaarden aan een vergunning verbonden. Het is dan ook logisch om te onderkennen dat de lex silencio vooral toepasbaar is op stelsels met eenvoudige vergunningen die doorgaans vaste voorwaarden kennen, of waarbij
vaste voorwaarden kunnen worden gesteld. De voorwaarden waaronder
een vergunning wordt verleend, krijgen normaal gesproken een plek
in de beschikkingen of besluiten. Als een vergunning van rechtswege
wordt verleend, dan moeten deze voorwaarden ook nog steeds gaan
gelden. Deze voorwaarden moeten daarom ook bij een van rechtswege
verleende vergunning bij de aanvrager bekend (kunnen) zijn.
Het is dus van belang om deze vaste voorwaarden op te nemen en te
publiceren in de verordeningen zelf of, zoals gesuggereerd door de
werkgroep, in specifieke beleidsregels. Aan het opstellen hiervan moet
voldoende aandacht worden besteed, maar is redelijke eenvoudig. De
vaste voorwaarden zijn doorgaans makkelijk te destilleren uit de in het
verleden afgegeven vergunningen of ontheffingen. Het samenbrengen
in beleidsregels kan met beperkte inspanning gebeuren.
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Daarnaast is het aan te bevelen om bijvoorbeeld ook reeds in het aavraagformulier deze vaste voorwaarden te noemen en te verwijzen naar
de vigerende beleidsregels bij het stelsel. In het kader van de Wet elektronische bekendmaking zijn gemeenten verplicht hun geconsolideerde
regelgeving elektronisch te publiceren. Naar verwachting gaat deze wet
in per 1 januari 2010. De verplichting tot elektronisch publiceren zal op
een nader vast te stellen tijdstip ingaan. Dit zal echter uiterlijk 1 januari
2011 zijn.

2.2 Verdieping met betrekking tot handhaving
Een van rechtswege verleende vergunning is niet anders dan een andere, ‘gewone’ vergunning. Dit geldt voor de bezwaar- en beroepmogelijkheden, het kunnen intrekken van de vergunning door het bevoegd
gezag maar ook voor de mogelijkheden tot handhaven. Op de geldende
voorwaarden bij deze vergunning kan en moet ook gehandhaafd worden. Ook hiervoor geldt dat het daarom van belang is dat de voorwaarden die gelden bij een van rechtswege verleende vergunning bekend
moeten (kunnen) zijn voor aanvragers (par. 2.1).

2.3 Relatie met de VNG-modelverordeningen en de
Dienstenrichtlijn
De Europese Dienstenrichtlijn geldt voor gemeenten als bindend
juridisch kader4 en verplicht tot het screenen van de regelgeving op verenigbaarheid met de Dienstenrichtlijn. De VNG heeft de eigen modelverordeningen die onder de werking van de Dienstenrichtlijn vallen aan
de richtlijn gescreend op verenigbaarheid met de Dienstenrichtlijn. Met
de Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn, waarin de ministeries
van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
Justitie zijn vertegenwoordigd, is afgesproken dat wanneer een gemeente ervoor kiest deze modelverordeningen één-op-één over te
4

Zie ook de handreiking invoering lex silencio van het Ministerie van EZ, beschikbaar
via www.dienstenrichtlijn.ez.nl en opgenomen in bijlage 2 bij dit rapport.
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nemen, ze deze niet nog eens zelf hoeft te screenen. Voor vergunningen die onder de Europese Dienstenrichtlijn vallen is het verplicht de lex
silencio in te voeren, behalve als er dwingende redenen van algemeen
belang zijn om het niet te doen. De Dienstenrichtlijn is ten aanzien van
de lex silencio toegespitst op ondernemers. Of bij een vergunningstelsel
de lex silencio positivo moet worden ingevoerd wordt bepaald aan de
hand van de zogenoemde aanvullende doorlichting voor vergunningstelsels en -procedures vallend onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn5. Waar nodig zal de VNG de lex silencio positivo in haar modelverordeningen opnemen.
De beschreven mogelijkheden voor lex silencio in dit rapport gaan
echter verder. Lex silencio wordt ook overwogen voor stelsels voor ondernemers die niet onder de Dienstenrichtlijn vallen én voor een aantal
stelsels specifiek voor burgers. Wat dat betreft gaan de mogelijkheden
dus verder dan de verplichte beoordeling of lex silencio kan worden
ingevoerd voor vergunningstelsels vallend onder de reikwijdte van de
Dienstenrichtlijn én verder dan de mogelijkheden beschreven in de huidige modelverordeningen.
Per stelsel (zie de bijlage) is daarom aangegeven op welke wijze het stelsel nu is ingericht in de modelverordeningen en of er bij de stelsels nu
reeds sprake is van lex silencio (zeer beperkt aanwezig bij de bekeken
stelsels). Zo is voor de lezer zichtbaar gemaakt bij welke stelsels de mogelijkheid tot het invoeren van lex silencio verder gaat dan de bepalingen uit de huidige modelverordeningen.

2.4 Relatie met Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig
beslissen
Met de lex silencio wordt de garantie gegeven dat een vergunning binnen de daarvoor gestelde termijn wordt afgegeven. Voor vergunningen
5
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Zie voor meer informatie over de onderdelen van deze ‘aanvullende doorlichting’
www.dienstenrichtlijn.ez.nl.

waarop de lex silencio niet van toepassing is, voorziet de Wet dwangsom
en beroep bij niet tijdig beslissen (inwerkingtreding uiterlijk 1 januari
20106) in twee andere middelen om een tijdige vergunningverlening te
bevorderen. In de eerste plaats kan de aanvrager een dwangsom van
het bestuursorgaan vorderen, wanneer deze niet binnen de gestelde
termijn beslist op een aanvraag. De dwangsom wordt verbeurd voor
iedere dag dat het bestuursorgaan in gebreke is en kan oplopen tot
een maximum van € 1.260,-. In de tweede plaats heeft de aanvrager de
mogelijkheid om rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechter, zonder
dat eerst een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan hoeft te worden
ingediend.
De lex silencio en de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
zijn dus twee naast elkaar staande instrumenten om een tijdige dienstverlening te realiseren. Treedt bij een stelsel de lex silencio in werking,
dan is er een besluit genomen en dan is er automatisch geen ruimte
meer voor de Wet Dwangsom en beroep.7
Het principe van lex silencio is daarbij vanuit het oogpunt van de dienstverlening klantvriendelijker dan de Wet Dwangsom, omdat lex silencio
geen actie van de aanvrager (burger of bedrijf) vereist, maar de vergunning automatisch wordt verleend wanneer de termijn verstreken is.

6

7

De Wet dwangsom is op 20 november 2007 door de Eerste Kamer aanvaard (Kamerstukken I 2007-2008, 29 934). De inwerkingtreding is echter afhankelijk van het
wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid
van bestuur en enkele andere wetten, in verband met de inwerkingtreding van de
Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Kamerstukken II 2008-2009, 31
751), met dien verstande dat de Wet dwangsom uiterlijk 1 januari 2010 in werking
zal treden.
De Wet dwangsom is echter wel van toepassing op het eventueel niet tijdig bekend
maken van de verlening van de beschikking van rechtswege door het bestuursorgaan. De aanvrager kan, wanneer dit niet binnen twee weken gebeurt, het
bestuursorgaan in gebreke stellen. Gaat het bestuurorgaan binnen twee weken dan
nog steeds niet over tot bekendmaking, dan verbeurt het een dwangsom per dag
dat het in gebreke is. Tevens kan de aanvrager direct in beroep gaan in dit geval, en
hoeft dus niet eerst bezwaar aan te tekenen.
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2.5 Relatie met invoering van de omgevingsvergunning
(Wabo)
Een aantal van de in de werkgroep besproken vergunningen8 zal
opgaan in de omgevingsvergunning op grond van de Wabo. Het gaat
om vergunningen voor plaatsgebonden activiteiten met gevolgen voor
de fysieke leefomgeving (zoals de kap- en sloopvergunning). Vanaf het
moment dat de Wabo in werking treedt (richtdatum 1 januari 2010),
gelden er uniforme procedureregels. Deze treden in de plaats van de
bestaande regelingen in gemeentelijke verordeningen. Onderdeel van
de algemene regels in de Wabo is de toepassing van de lex silencio in
het geval de reguliere procedure kan worden doorlopen9.
Er bestaat een afspraak tussen het Ministerie van VROM en de VNG om
de modelverordeningen tijdig voor de inwerkingtreding van de Wabo
aan te passen. Aan gemeenten wordt de overweging meegegeven om
vooruitlopend hierop reeds wel of nog niet tot invoeren van de lex
silencio over te gaan. Alleszins is het vooruitlopend zinvol om nu reeds
stil te staan bij de gevolgen van de Wabo voor de gemeentelijke organisatie en procedures voor díe stelsels waar straks de lex silencio vanuit de
omgevingsvergunning wordt ingevoerd.
In de factsheets van de betreffende vergunningen (besproken in de
bijlage 3 van dit rapport) is deze verbijzondering opgenomen.
Juridisch-technisch zal voor de regeling van de lex silencio in de Wabo
worden aangesloten bij de (nieuwe) regeling in de Algemene wet
bestuursrecht. Dit echter met één belangrijke kanttekening. Gelet op de
activiteiten waar het om gaat, zijn in aanvulling van de Awb in de Wabo
enkele extra waarborgen opgenomen10 om onomkeerbare gevolgen te
8

Het gaat om de volgende stelsels: aanlegvergunning (weg), uitritvergunning, kapvergunning, reclamevergunning en monumentenvergunning. In de factsheets van
deze stelsels (bijlage 3) wordt ook naar de Wabo verwezen.
9 Er is in de Wabo sprake van een reguliere procedure als er bijvoorbeeld geen bijzonderheden optreden ten aanzien van de aanvraag zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging.
10 Dit is geregeld in artikel 6.1, vierde lid, van de Wabo.
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voorkomen én ter bescherming van belangen van derden. Een belangrijke waarborg is dat de vergunning pas daadwerkelijk is verleend, nadat
ook de bezwaartermijn (standaard zes weken) is verlopen én, nadat op
alle eventueel ingediende bezwaren is beslist.

2.6 Relatie met het Normenkader en de
Kwaliteitshandvesten
Zoals eerder aangestipt is lex silencio één van de middelen om een
tijdige dienstverlening te bewerkstelligen. Hiermee kan de lex silencio
ook een hulpmiddel zijn om de doelstellingen die een gemeente zichzelf
oplegt vanuit de Kwaliteitshandvesten (Ministerie van BZK en VNG) en/
of het Normenkader (Regiegroep Regeldruk) te halen.
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3 Lex silencio (juridisch) regelen

Om de lex silencio (de van rechtswege verleende vergunning) op een
vergunning- of ontheffingsstelsel toe te passen, moet dit ook (juridisch)
geregeld worden in de betreffende verordeningen. Deze mogelijkheid
moet voor deze stelsels van toepassing worden verklaard.
In bijlage 2 van dit rapport wordt de wijze waarop dit juridisch moet
worden vormgegeven concreet uitgewerkt. Ook de Algemene Wet
Bestuursrecht wordt op het toepassen van de lex silencio aangepast11. Bij
het vormgeven van de lex silencio bestaan de volgende aandachtspunten:

3.1 Informeren vergunning- of ontheffingsaanvrager
Een vergunning- of ontheffingaanvrager moet weten dat de lex silencio
bij dit vergunningstelsel van toepassing is en wat zijn rechten en plichten zijn in het geval de vergunning van rechtswege wordt verleend.

11 Ten tijde van schrijven van dit eindrapport is de voorgestelde wijzigingen van de
Awb ter behandeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Naar verwachting wordt
de wijziging eind 2009 geëffectueerd.
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Dit kan bijvoorbeeld geregeld worden middels een passage in de ontvangstbevestiging van de vergunningaanvraag en/of middels publicatie
van de algemeen geldende rechten en plichten op de website van de
gemeente.
Volledigheid vraagt om hierbij op te merken dat ook voor stelsels waarvoor de lex silencio wordt ingevoerd, het bestuursorgaan de termijn tot
het nemen van een besluit conform de geldende Awb bepalingen kan
verlengen. Ook hierover moet zoals vanouds met de aanvrager gecommuniceerd worden.

3.2 Eisen aan de bestuurlijke organisatie
Het invoeren van lex silencio is niet alleen een juridisch-technisch
verhaal. Hoewel een tijdige besluitvorming altijd het streven moet zijn
van een bestuursorgaan, vraagt het toepassen van lex silencio inherent
nog meer aandacht voor tijdigheid in besluitvorming. Dit mag echter
niet ten kosten gaan van de kwaliteitsborging van het genomen besluit
(toetsen blijft een noodzaak). Het is dan ook van belang dat de interne
organisatie goed op het toepassen van lex silencio is toegerust.
Dit kan betekenen dat er in de organisatie mogelijk aanpassingen nodig
zijn om een aantal aspecten goed te regelen, namelijk:
De beleidsmedewerker die instaat voor het behandelen van vergunnings- en ontheffingsaanvragen moet goed op de hoogte zijn van de
stelsels waarvoor de lex silencio geldt en de doorlooptijden die moeten
worden gehaald. Reeds bij ontvangst van een aanvraag dient een goede
afweging te worden gemaakt van de tijd en inspanning die nodig is om
een aanvraag te toetsen. Dit vraagt om een juiste prioritering (vanuit de
organisatie) met het oog op tijdige dienstverlening. Ook in tijden van
mindere bezetting (vakantieperioden e.d.) zal de organisatie ingericht moeten blijven op het feit van geldende lex silencio bij bepaalde
stelsels. Uit de monitor op het bestuursakkoord blijk dat 71% van de
gemeenten een intern procesbewakingssysteem heeft dat de termijnen
18

van de vergunningaanvraag in de gaten houdt.
Daarnaast verplicht de Awb (na invoering wijziging op lex silencio) voor
een tijdige publicatie van de van rechtswege verleende beschikkingen
(namelijk binnen twee weken nadat de beschikking is verleend). In het
geval van niet tijdige beslissingen wegens onvoldoende aandacht of
prioritering voor een dossier, kan dit een lastige verplichting zijn. Toch
zal deze publicatieplicht door de gemeente geborgd moeten worden.
Om bovenstaande te kunnen realiseren kan een hiertoe ingericht administratiesysteem een hulpmiddel zijn. Veel gemeenten werken reeds met
een dossier-volgsysteem waarin de datum van binnenkomst en verblijfplaats van vergunningaanvragen (en andere stukken) steeds bekend is.
In zo’n systeem kan een signaalfunctie worden ingebouwd. Dit echter
nog niet standaard.

3.3 Borgen van het derdenbelang
Het derdenbelang is één van de belangrijkste redenen om sommige
vergunningen op gemeentelijk niveau te handhaven. Dit derdenbelang
wordt gewaarborgd doordat op een vergunning die middels lex silencio
is afgegeven de normale bezwaar en beroeps-procedures van toepassing
zijn. Het is dan wel van groot belang dat deze derden ook kennis kunnen nemen van het feit dat de vergunning is verleend. Dit kan gebeuren
door de vergunning op de normale manier te publiceren in de daartoe
bestemde lokale media.
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4 Gehanteerde werkwijze

De VNG is bezig haar modelverordeningen te dereguleren. De vergunningstelsels die in deze gedereguleerde modelverordeningen zijn
behouden, zijn op de lijst gezet die de basis was voor de doorlichting.
Ook zijn een aantal stelsels meegenomen die door VNG ‘facultatief’
genoemd worden of afgeschaft zijn, maar waarvoor nog wel voorbeelden of modellen voor worden aangereikt. De verwachting is namelijk
dat sommige gemeenten er voor zullen kiezen om deze stelsels alsnog
te behouden. Het toepassen van de lex silencio is zeker ook hiervoor dan
een overweging
Voor de verschillende stelsels is bekeken:
•

Wat het stelsel inhoud;

•

Wat het maatschappelijk risico is wat met het stelsel gepaard gaat;

•

Of lex silencio in zijn algemeenheid bij dit stelsel kan worden toegepast, of op onderdelen;

•

Wat de aandachtspunten kunnen zijn om lex silencio bij het stelstel
toe te passen.
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Bij het verminderen van regeldruk en het invoeren van de lex silencio
is het wel van belang om het algemeen uitgangspunt voor ogen te
houden dat het met betrekking tot de doelstelling van ‘lastenverlichting’ meer opbrengt om een vergunningstelsel af te schaffen (of om te
zetten in algemene regels met eventueel een meldingsplicht), dan om
het vergunningstelsel te behouden met invoering van de lex silencio12.
Het onderhavig rapport gaat echter uitsluitend om het invoeren van lex
silencio voor die stelsels waarbij ‘afschaffen’ voor de gemeenten geen
optie is.

Het vaststellen van het maatschappelijk risico
Het maatschappelijk risico van het toepassen van lex silencio bij een
stelsel, moet opwegen tegen de maatschappelijk baten die met het
invoeren van de lex silencio gepaard gaan. Per stelstel is daarom een
inschatting gemaakt van het maatschappelijk risico voor het betreffende
stelsel.
Er bestaan verschillende methoden om dit risico in te schatten. Ten
behoeve van de invoering van de lex silencio op Rijksniveau heeft de
B&A groep een model ontwikkeld om het maatschappelijk risico van
invoering van lex silencio in te schatten.13 De uitgangspunten van deze
methode zijn voor de bekeken gemeentelijke stelsels door de werkgroep toegepast.
De methode berust op twee uitgangspunten:
•

Een inschatting van de ernst van het risico verbonden met het stelsel (gezondheid en veiligheid van personen en dieren, financiële
gevolgen voor individuen en organisaties, aantasting van omgevingskwaliteit en milieu- en natuurwaarden);

12 Zie hiervoor ook het eindrapport van de Taskforce vergunning waarin een advies
wordt uitgebracht over verschillende manieren om tot lastenverlichting te komen
en de afwegingen die kunnen leiden tot het kiezen van de meest passende optie.
Zowel het afschaffen van vergunningen als het toepassen van lex silencio vormen
hier een onderdeel van. (Kamerstukken 2004-2005, TK 29515, nr. 84)
13 Kamerstukken 2008-2009, TK 29515, nr. 274: Toepasbaarheid van lex silencio,
toetsing van juridische toelaatbaarheid en maatschappelijke risico’s. B&A groep, 2
oktober 2008.
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•

De intensiteit van het risico (aantal aanvragen per jaar, kans op
schade, onomkeerbaarheid en duur van de schade).

Op basis van de inschatting van de ernst en de intensiteit is vervolgens
door de werkgroep ingeschat of een stelsel te typeren is als een stelsel
met gering, enig of groot maatschappelijk risico. Daarbij moet worden
opgemerkt dat de inschatting van het maatschappelijk risico kan verschillen van gemeente tot gemeente als gevolg van lokale eigenschappen en belangen.

Het formuleren van de mogelijkheden
Plaatselijke verschillen en belangen kunnen een andere visie over de
mogelijkheden voor lex silencio tot gevolg hebben. Bij voorbeeld het
toepassen van het principe bij een vergunning voor ‘venten’ zal anders liggen in bijvoorbeeld kustgemeenten dan in plattelandsdorpen.
De werkgroep heeft ernaar gestreefd om bij het formuleren van de
mogelijkheden de eigen gemeentelijke situatie of de eigen plaatselijke
gevoeligheden niet in de overwegingen mee te nemen, maar uitsluitend
te kijken naar de algemene ‘technische’ mogelijkheden.
Ook komt het voor dat er bij een stelsel onderscheid wordt gemaakt
in wanneer lex silencio wel of juist niet toepasbaar is. Zo bijvoorbeeld
bij de mogelijkheden van lex silencio bij de evenementenvergunning:
voor kleine evenementen wordt het toepassen wel als een mogelijkheid
beschouwd maar voor grote evenementen niet. Daar waar dit speelt is
dit aangegeven.
Bij de stelsels genoemd in dit eindrapport is ernaar gestreefd een visie
op de mogelijkheid tot het toepassen van lex silencio te geven die voor
zoveel mogelijk gemeenten van toepassing kan zijn.
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5 Concrete mogelijkheden voor
lex silencio
Basis voor de lijst van onderzochte vergunningen en ontheffingen zijn
de stelsels zoals beschreven in publicatie ‘Regelen of niet’ van de VNG,
aangevuld met stelsels waarvan de werkgroep van mening was dat deze
mogelijk in meerdere gemeenten zullen blijven bestaan.
De beschreven mogelijkheden voor het toepassen van lex silencio voor
de onderzochte stelsels worden in de volgende paragrafen samengevat.
De stelsels zijn als volgt geordend:
•

Stelsels die in de modelverordening behouden zijn;

•

Stelsels die als facultatieve bepaling in de modelverordeningen zijn
opgenomen.

•

Stelsels die in de modelverordening reeds zijn afgeschaft;

Uiteindelijk wordt slechts voor 4 van de bekeken 33 stelsels de lex silencio als geen optie beschouwd (par.5.4). Voor 29 stelsels is de lex silencio
geheel of gedeeltelijk alleszins ‘technisch’ mogelijk (par.5.1 tot 5.3). Een
motivatie per stelsel is opgenomen in de factsheets in bijlage 2 bij dit
rapport.
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5.1 Stelsels behouden in de modelverordeningen VNG
Op volgende stelsels die in de gedereguleerde modelverordeningen
VNG behouden zijn, is het naar oordeel van de werkgroep mogelijk om
het principe van lex silencio toe te passen. Mogelijk betekent ‘technisch
mogelijk’, maar soms ook zeker gewenst in het kader van het verbeteren van de dienstverlening. In de factsheets in de bijlage (nr. factsheet in
eerste kolom) is deze nuancering opgenomen.
Factsheet
nr.

Vergunning / ontheffing / melding met beslissing

1

Parkeervergunning

21*

Melding (met beslissing) oprichting Peuterspeelzaal

4

Marktstandplaatsvergunning

8

Aanlegvergunning

9

Uitritvergunning/-melding

11*

Exploitatievergunning horecabedrijf

12*

Vergunning voor speelgelegenheden

18

Ontheffing Geluidhinder

19

Kapvergunning

21

Ontheffing kamperen buiten kampeerterreinen

22

Ontheffingen diverse parkeerverboden

23

Ontheffing verbod op aantasten groenvoorziening door voertuigen

24

Collectevergunning

26

Standplaatsvergunning afzonderlijke kramen

27*

Snuffelmarktvergunning

32

Monumentenvergunning

33*

Vergunningen en ontheffingen binnen de Beheerverordening begraafplaatsen

5.2 Facultatieve stelsels in de modelverordeningen VNG
Sommige stelsels zijn in de gedereguleerde modelverordeningen
opgenomen als facultatief. Dit betekent dat ze wellicht niet voor alle
gemeenten van toepassing zijn en dat ze dus niet door alle gemeenten
zullen worden overgenomen. Beslist een gemeente om het betreffende
stelsel te behouden, dan is het invoeren van lex silencio volgens de
werkgroep mogelijk bij volgende stelsels:
*

Vergunning valt onder de dienstenrichtlijn
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Factsheet nr. Vergunning / ontheffing / melding met beslissing
62*

Ontheffing straatartiest

13

Ontheffing verbod op uitvliegen duiven

14

Ontheffing verbod op houden van bijen

15

Vrijstelling verplichting tot bijhouden verkoopregister

16

Verkoop van vuurwerk

23

Ontheffing betreden plantsoenen

29

Ontheffing verbod op verkeer in natuurgebieden

30

Ontheffing verbod op vuur stoken

5.3 Stelsels reeds afgeschaft in de modelverordeningen
VNG
Een aantal van de besproken stelsels zijn reeds afgeschaft in de gedereguleerde modelverordeningen van de VNG. Toch worden een aantal van
deze stelsels meegenomen in deze rapportage. Naar inschatting van de
werkgroep is het voor deze stelsels denkbaar dat gemeenten ze hebben
of huiverig zijn om ze af te schaffen. Lex Silencio is dan een mogelijkheid om de regeldruk te verlichten. Voor volgende stelsels acht de werkgroep de invoering van het principe van lex silencio mogelijk:
Factsheet nr.

Vergunning / ontheffing / melding met beslissing

3

Ligplaatsvergunning voor woonschepen

7

(Object)vergunning

10

Vergunning kleine evenementen

20

Reclamevergunning (divers)

25*

Ventvergunning

28

Vergunning voorwerpen op of aan het water

5.4 Stelsels waar lex silencio niet wordt aangeraden
Tot slot zijn er slecht een paar stelsels (of delen van stelsels) waarvoor de
lex silencio in zijn algemeenheid als niet passend wordt beschouwd. Het
zijn stelsels met een groter maatschappelijk risico of stelsels waarvan de
onstane situatie na een vergunning van rechtswege onwenselijk, maar
vooral ook onomkeerbaar is.

*

Vergunning valt onder de dienstenrichtlijn

27

*

Factsheet nr.

Vergunning

5

Ontheffing verbod op samenscholing

10*

Vergunning grote evenementen

17*

Vergunning voor seksinrichtingen

31*

Speelautomatenhalvergunning

Vergunning valt onder de dienstenrichtlijn

28

Bijlagen

29

30

1 Samenstelling van de
werkgroep
De werkgroep is samengesteld uit een ambtelijke vertegenwoordiging
vanuit onderstaande pioniergemeenten en verrichte haar werkzaamheden onder voorzitterschap van de Regiegroep Regeldruk. De samenstelling was als volgt:
•

Mevrouw Anneke de Brouwer, Senior Juridisch Adviseur, Gemeente
Zoetermeer.

•

De heer Onno de Gier, senior juridisch medewerker / plv afdelingshoofd, Gemeente Tilburg.

•

De heer Jo Peters, Gemeente Den Bosch.

•

De heer Carlos Sonderen, allround medewerker handhaving en
vergunningen, Gemeente Capelle aan den IJssel.

•

Mevrouw Jeannette Wijnmalen, Juridisch adviseur,
Gemeente Albrandswaard (vert. BAR gemeenten).

•

De heer Herman Grol, Regiegroep Regeldruk (Voorzitter van de
werkgroep).

•

Mevrouw Petie Slangen, Regiegroep Regeldruk.

•

Mevrouw Eva Schoenmaekers, SenterNovem i.o.v. Regiegroep Regeldruk (secretaris).
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2 Hoe wordt de lex silencio
ingevoerd? Een handreiking
		 voor mede-overheden.14
Samenvatting
Deze handreiking legt uit op welke wijze de lex silencio positivo
juridisch-technisch kan worden ingevoerd door gemeenten, provincies
en waterschappen en samenwerkingsverbanden van deze overheden.
Hoe moet u de invoering realiseren en wat is de context waarbinnen dit
allemaal plaatsvindt? Daarbij wordt in het bijzonder stilgestaan bij de
verplichting tot invoering van de lex silencio positivo in het kader van
de dienstenrichtlijn. Aan het slot zijn voorbeelden opgenomen op welke
wijze de invoering van de lex silencio kan worden geregeld.
Deze handreiking is uitdrukkelijk niet bedoeld als toetsingskader om
te beslissen óf de lex silencio moet worden ingevoerd. Meer informatie
over het toetsingskader kunt u vinden op: www.dienstenrichtlijn.ez.nl >
Aanvullende doorlichting / Vergunning van rechtswege.

14 Deze handreiking is opgesteld door het ministerie van Economische Zaken ten behoeven van de invoering van de Dienstenrichtlijn. De handreiking is ook beschikbaar
via www.dienstenrichtlijn.ez.nl
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De regeling van de lex silencio positivo wordt via de Dienstenwet
(wetsvoorstel ter implementatie van de Dienstenrichtlijn) opgenomen
in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tijdens de behandeling in de
Tweede Kamer van het voorstel voor de Dienstenwet is een amendement aangenomen dat voor dienstenvergunningstelsels (verguningstelsels die vallen onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn) bepaalt dat
lex silencio positivo in principe automatisch geldt. Alleen door middel
van een wettelijk voorschrift kan worden geregeld dat het principe niet
van toepassing is.
Op grond van het amendement wordt voor het vastleggen van uitzonderingen op invoering van lex silencio positivo voor dienstenvergunningstelsels op rijksniveau (inclusief medebewindsvergunningstelsels)
een speciale AMvB opgesteld die zal gelden tot 1 januari 2012, waarna
de uitzonderingen op het principe van de lex silencio positivo alsnog
opgenomen moet zijn in de desbetreffende wet- en regelgeving van
het rijk. Voor autonome decentrale dienstenvergunningstelsels geldt op
grond van het amendement een overgangstermijn:
•

invoering van de lex silencio positivo voor deze vergunningstelsels
dient uiterlijk 28 december 2009 (deadline implementatie Dienstenrichtlijn) te worden vastgelegd in de desbetreffende decentrale
regelgeving, overeenkomstig artikel 4:20a, eerste lid, Awb.

•

uiterlijk per 1 januari 2012 geldt vervolgens de ‘gespiegelde’ wijze
van vastleggen, zoals voorgeschreven door de kern van het amendement. Dit betekent dat decentrale overheden uiterlijk 1 januari 2012
uitzonderingen op het principe van de lex silencio positivo voor
autonome dienstenvergunningstelsels in de desbetreffende decentrale regelgeving moeten hebben vastgelegd. Wanneer op 1 januari
2012 in decentrale regelgeving dienstenvergunningstelsels niet zijn
uitgezonderd van toepassing van het principe van de lex silencio
positivo, dan geldt het principe automatisch.

In deze handreiking zijn voorbeelden opgenomen hoe op verschillende
manieren invoering van lex silencio positivo op vergunningstelsels kan
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worden vastgelegd, mede rekening houdend met de overgangstermijn
die voor autonome dienstenvergunning-stelsels door het amendement is
geïntroduceerd.

Inleiding
Waar is deze handreiking voor bedoeld?
Deze handreiking legt uit op welke wijze de lex silencio positivo
juridisch-technisch kan worden ingevoerd door gemeenten, provincies
en waterschappen en samenwerkings-verbanden van deze overheden.
Hoe moet u de invoering realiseren en wat is de context waarbinnen
dit allemaal plaatsvindt? Daarbij wordt in het bijzonder stilgestaan bij
de verplichting tot invoering van de lex silencio positivo in het kader
van de diensten-richtlijn. Aan het slot zijn voorbeelden opgenomen op
welke wijze de invoering van de lex silencio kan worden geregeld. Deze
handreiking is uitdrukkelijk niet bedoeld als toetsingskader om te beslissen óf de lex silencio moet worden ingevoerd. Meer informatie over het
toetsingskader kunt u vinden op: www.dienstenrichtlijn.ez.nl > Aanvullende doorlichting / Vergunning van rechtswege.
Wat is de lex silencio positivo?
De lex silencio is ook bekend als de van rechtswege verleende beschikking. Het is een juridische constructie die bijdraagt aan het voorkomen
en bestrijden van overschrijding van beslistermijnen door de overheid.
Het effect van de lex silencio is, dat een beschikking van rechtswege
positief luidt als een overheidsinstantie niet binnen de voorgeschreven
beslistermijnen een besluit op een aanvraag heeft genomen.
Waarom wordt de lex silencio ingevoerd?
De regeling en invoering van de lex silencio is een van de maatregelen
die door het kabinet wordt genomen om de regeldruk voor het bedrijfsleven terug te dringen (Zie Kabinetsstandpunt invoering lex silencio
positivo, Kamerstukken II, 2007/2008, 29 515, nr. 224). Bovendien verplicht de Europese Dienstenrichtlijn in artikel 13, vierde lid, tot invoering
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van de lex silencio positivo evenals de daarop gebaseerde Dienstenwet
(zie onder andere Kamerstukken I, 2008/2009, 31 579, A). Zowel het
Kabinetsstandpunt als de Dienstenrichtlijn zijn ten aanzien van de lex
silencio positivo toegespitst op ondernemers. De invoering van de lex
silencio is dus in beginsel bedoeld voor ondernemers. Voor gemeenten
geldt de Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet als bindend juridisch kader.
Het Kabinetsstandpunt geldt alleen voor de vergunningstelsels die onder de rijksoverheid vallen en is daardoor niet bindend voor de gemeenten. Als het gaat om vergunningstelsels die niet onder de reikwijdte
van de Dienstenrichtlijn vallen, kunnen gemeenten zelf kiezen voor het
invoeren van de lex silencio. Hiermee geeft de gemeente aan dat tijdige
dienstverlening prioriteit heeft.
Voor welke organisaties is de lex silencio relevant?
De invoering van de lex silencio raakt alle overheidsorganisaties die
beschikkingen op aanvraag (zoals bijvoorbeeld vergunningen) afgeven
aan ondernemers. Voor vergunningen die onder de Dienstenrichtlijn
vallen is het verplicht de lex silencio in te voeren, behalve als er dwingende redenen van algemeen belang (bijvoorbeeld bescherming van het
milieu of de openbare orde) zijn om het niet te doen. Voor alle andere
vergunningen geldt dat deze verplichting niet bestaat, maar dat met
invoering van de lex silencio de overheidsinstantie werkt aan een goede
en tijdige dienstverlening. Het is voor veel ondernemers (en burgers)
van (soms groot) belang om zekerheid te hebben over de datum waarop
een beslissing op een aanvraag kan worden verwacht.

Invoering van de lex silencio
Waar wordt de lex silencio geregeld?
De van rechtswege verleende beschikking wordt in een nieuwe paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geregeld: paragraaf
4.1.3.3. Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen. Deze wijziging van de Awb is onderdeel van het wetsvoorstel ter implementatie
van de Dienstenrichtlijn (de ‘Dienstenwet’).
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Daarnaast kent de Dienstenwet enkele aanvullende bepalingen inzake
de toepasselijkheid van de nieuwe paragraaf 4.1.3.3. Awb op vergunningstelsels die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn en Dienstenwet vallen (zie artikelen 28, 65 en 66 Dienstenwet, Kamerstukken I,
2008/2009, 31 579, A). Dit is een gevolg van het gewijzigd amendement
Vos en Jan Jacob van Dijk (Kamerstukken II, 2008/2009, 31 579, nr. 14).
Wat wordt in de Algemene wet bestuursrecht geregeld?
De lex silencio regeling in de Awb heeft een facultatief karakter. Dat
betekent dat deze niet automatisch van toepassing is en niet bepaalt
wanneer of onder welke omstandigheden de van rechtswege verleende
beschikking moet worden ingevoerd. Eerst moet worden besloten of de
lex silencio van toepassing moet zijn op bijvoorbeeld een specifiek vergunningstelsel. Zodra deze beslissing is genomen moet de regeling in de
Awb worden aangeschakeld door deze regeling expliciet van toepassing
te verklaren.
De Awb regelt het juridisch kader dat van toepassing is als die beslissing
genomen is. Een vergunning die via de lex silencio van rechtswege is
verleend, kan bijvoorbeeld door het bevoegd gezag worden ingetrokken. Ook geeft de regeling in de Awb aan dat de rechtsgevolgen verbonden aan een van rechtswege verleende beschikking pas in werking
treden drie dagen nadat de beslistermijn ongebruikt is verstreken. Het
bestuursorgaan is bovendien volgens de Awb verplicht om de beschikking binnen twee weken nadat zij van rechtswege is verleend, bekend
te maken en daarbij te vermelden dat de beschikking van rechtswege is
verleend.
Een van rechtswege verleend besluit geldt als een besluit in de zin van
artikel 1:3 Awb. Het stelsel van rechtsbescherming van de Awb is op van
rechtswege verleende besluiten dan ook op dezelfde wijze van toepassing als op reële besluiten. Dit betekent dat tegen een van rechtswege
verleend besluit gewoon bezwaar kan worden gemaakt. Zo nodig kan
na het volgen van de bezwaarschriftprocedure beroep worden ingesteld
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bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Derdebelanghebbenden zullen soms pas na afloop van de beroepstermijn op de hoogte raken van het bestaan van de
van rechtswege verleende vergunning. Voor de van rechtswege verleende vergunning is het daarom des te belangrijker om over te gaan tot
publicatie van het feit dat er een van rechtswege verleende vergunning
is verleend. Dit verhoogt de kenbaarheid voor derdebelanghebbenden. Tot slot kan nog worden gewezen op artikel 6:11 Awb dat in een
voorkomend geval soelaas kan bieden als een derdebelanghebbende
toch pas na afloop van de beroepstermijn kennis heeft genomen van de
verleende vergunning.
Wat wordt in de Dienstenwet aanvullend geregeld?
In artikel 28 van de Dienstenwet is bepaald dat de lex silencio regeling
in de Awb voor vergunningstelsels die onder de Dienstenwet vallen
geen facultatief karakter heeft: paragraaf 4.1.3.3 Awb is op deze vergunningstelsels van toepassing, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is
bepaald.
Wanneer invoering van de lex silencio?
Van geval tot geval moet worden afgewogen of de lex silencio en de
daarmee samenhangende paragraaf 4.1.3.3. Awb van toepassing dient
te zijn. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt naar vergunningstelsels die wel onder de Dienstenrichtlijn vallen en vergunningstelsels die
niet onder de Dienstenrichtlijn vallen:
• Vergunningstelsels die niet onder de Dienstenrichtlijn vallen.
Voor deze vergunningstelsels heeft de lex silencio regeling in de Awb
een facultatief karakter. Dat betekent dat deze regeling in de Awb niet
automatisch van toepassing is. Eerst moet door de betrokken overheid
worden besloten of de lex silencio van toepassing moet zijn op een specifiek vergunningstelsel. Hierbij hebt u volledige beleidsvrijheid. Daarbij
kunt u natuurlijk rekening houden met beleidsdoelstellingen voor snelle
dienstverlening door de overheid. Als de beslissing dat de lex silencio
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van toepassing wordt eenmaal is genomen, kan de regeling in de Awb
worden aangeschakeld door deze regeling door middel van een wettelijk voorschrift expliciet van toepassing te verklaren op het betrokken
vergunningstelsel.
• Vergunningstelsels die wel onder de Dienstenrichtlijn vallen.
Voor deze vergunningstelsels is in artikel 28 van de Dienstenwet bepaald
dat de lex silencio regeling in de Awb geen facultatief karakter heeft:
paragraaf 4.1.3.3 Awb is op deze vergunningstelsels van toepassing,
tenzij expliciet bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, omdat dwingende redenen van algemeen belang een uitzondering rechtvaardigen.
Deze motivering zal ook in de toelichting moeten worden aangegeven
en onderbouwd. Het kan voorkomen dat de Europese Commissie hier op
enig moment vragen over gaat stellen.
Voor beide typen vergunningstelsels geldt dat van toepassing van de lex
silencio positivo geen sprake kan zijn als (andere) Europeesrechtelijke
regels bepaalde eisen stellen aan vergunningverleningen of toestemmingen en bijvoorbeeld voor alle vergunningen die een daadwerkelijke
inhoudelijke beoordeling eisen. Een voorbeeld daarvan is een milieueffectrapportage bij bepaalde milieuvergunningen.
Binnen welke termijnen moet ik ervoor zorgen dat de lex silencio en de relevante
regels van de

Awb van toepassing worden?

Voor stelsels met beschikkingen op aanvraag die niet binnen de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn en Dienstenwet vallen, bent u vrij om
te beslissen wanneer u het principe van de lex silencio positivo van
toepassing wilt laten worden op een specifiek stelsel. U zult dan wel bij
wettelijk voorschrift (zoals een aanpassing van een bepaling in een verordening ) expliciet paragraaf 4.1.3.3. van toepassing moeten verklaren
op de procedure tot aanvraag van een beschikking.
Voor vergunningstelsels die wel binnen de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn en Dienstenwet vallen, zijn er verschillende termijnen relevant:
1

Allereerst moet uiterlijk op 28 december 2009 door u met betrek39

king tot alle dienstenvergunningstelsels zijn bepaald of u met een
beroep op de dwingende redenen van algemeen belang, wilt afwijken van het principe van de lex silencio positivo zoals neergelegd in
artikel 13, vierde lid van de Dienstenrichtlijn.15
2

Vervolgens moet u beslissen of u ook al rekening wenst te houden
met artikel 28 van de Dienstenwet. Bij het invoegen van de regel
dat de lex silencio positivo altijd van toepassing is op vergunningstelsels die onder de reikwijdte van de Dienstenwet vallen, hebben
de indieners van het amendement voorzien in een overgangsregeling. Artikel 65 van de Dienstenwet bepaalt dat de regel neergelegd in artikel 28 van de Dienstenwet tot 1 januari 2012 niet van
toepassing is op vergunningen verleend krachtens de Provinciewet,
de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet gemeenschappelijke
regelingen en de Wet op de bedrijfsorganisatie. Mocht u besluiten
al wel rekening te willen houden met artikel 28 van de Dienstenwet
in de wijziging van uw relevante verordeningen, dan wordt u geadviseerd om het scenario beschreven bij D te volgen.

Hoe zorg ik ervoor dat de lex silencio en de relevante regels van de Awb van
toepassing worden?

Als u op grond van een analyse van het desbetreffende type beschikking tot de conclusie bent gekomen dat voor dit type beschikking de lex
silencio van toepassing moet worden verklaard, dan zult u het relevante
wettelijke kader (bijv. de APV of een andere verordening) moeten aanpassen. U kunt dit op verschillende manieren doen. Hieronder zijn een
aantal scenario’s en bijbehorende voorbeelden opgenomen.
Het is relevant om te beseffen dat de wijze waarop dit geregeld moet
worden, verschilt naar gelang de relevante regels in paragraaf 4.1.3.3.
van de Awb al dan niet in werking zijn getreden en de bepalingen van
de Dienstenwet van toepassing zijn. Naar verwachting treedt paragraaf
4.1.3.3. van de Awb 28 december 2009 in werking. Om te voorkomen
15 Zie voor het beoordelingskader: www.dienstenrichtlijn.ez.nl > Aanvullende doorlichting / Vergunning van rechtswege.
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dat op relatief korte termijn de regelgeving meerdere malen gewijzigd
moet worden, verdient het aanbeveling de regeling voor de situatie van
vóór de inwerkingtreding van paragraaf 4.1.3.3. automatisch te laten
vervallen zodra paragraaf 4.1.3.3. Awb in werking treedt en de benadering te kiezen zoals weergegeven in scenario D.
In deze handreiking zijn voorbeelden opgenomen voorbeelden onder
scenario’s A & B gaan over situaties waarbij het vergunningstelsel niet
onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn en Dienstenwet valt en u
de beleidsvrijheid heeft om de lex silencio positivo van toepassing te
verklaren. Is die keuze eenmaal gemaakt, dan schetsen de voorbeelden
onder A & B een aantal varianten op de invoering van de lex silencio positivo. De voorbeelden onder scenario’s C & D gaan over situaties waarbij
het vergunningstelsel wèl onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn
en Dienstenwet valt. De voorbeelden onder C & D schetsen een aantal
varianten op de invoering van lex silencio positivo.

Vergunningstelsel valt niet onder de dienstenrichtlijn
A. Paragraaf 4.1.3.3. van de Awb is nog niet in werking getreden en de
vergunning valt niet onder de Dienstenrichtlijn
Voorbeeld 1:
Het opnemen van een clausule met waarborgen, waardoor de lex silencio van toepassing wordt.
Artikel X Exploitatievergunning horecabedrijf16
1.

Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning
van de burgemeester.

2.

De burgemeester weigert de vergunning indien de vestiging of exploitatie van het horecabedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan.

16 Deze voorbeelden dienen niet ter indicatie dat voor deze procedures al dan niet de
lex silencio positivo moet worden toegepast of dat ze al dan niet onder de Dienstenrichtlijn vallen, maar dienen slechts ter illustratie van de juridische techniek die kan
worden gebruikt om de lex silencio positivo in te voeren en paragraaf 4.1.3.3. Awb
van toepassing te verklaren.
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3.

De burgemeester kan de vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren, indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat
de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of
openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.

4.

Bij de toepassing van de in het derde lid genoemde weigeringsgrond houdt de burgemeester rekening met het karakter van de
straat en de wijk, waarin het horecabedrijf is gelegen of zal zijn
gelegen, de aard van het horecabedrijf en de spanning, waaraan
het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te
staan door de exploitatie.

•

5. Indien niet tijdig op de aanvraag tot het geven van een vergunning als bedoeld in het eerste lid is beslist, is de gevraagde vergunning van rechtswege gegeven. De verlening van rechtswege geldt
als een vergunning.

•

6.

Voorschriften waarvan in deze verordening of hiermee samen-

hangende beleidsregel is bepaald dat die steeds in een vergunning
worden opgenomen, maken ook deel uit van een vergunning van
rechtswege.
•

7.

Het bestuursorgaan maakt de vergunning bekend binnen twee

weken nadat zij van rechtswege is gegeven. Bij de bekendmaking
en mededeling van de vergunning wordt vermeld dat de vergunning van rechtswege is gegeven.
•

8.

Bij inwerkingtreding van Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene

wet bestuursrecht vervallen het vijfde tot en met zevende lid en is
paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Voorbeeld 2:
Opnemen van een verzamelbepaling die een opsomming bevat van bepalingen met procedures waarvoor de lex silencio van toepassing wordt
en tevens de noodzakelijke waarborgen bevat.
Artikel Y Toepassing Lex silencio
•
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1.

Indien niet tijdig op de aanvraag tot het geven van een ver-

gunning als bedoeld in artikel A, B, C en D is beslist, is de gevraagde
vergunning van rechtswege gegeven. De verlening van rechtswege
geldt als een vergunning.
•

2.

Voorschriften waarvan in deze verordening of hiermee samen-

hangende beleidsregel is bepaald dat die steeds in een vergunning
worden opgenomen, maken ook deel uit van een vergunning van
rechtswege.
•

3.

Het bestuursorgaan maakt de vergunning bekend binnen twee

weken nadat zij van rechtswege is gegeven. Bij de bekendmaking
en mededeling van de vergunning wordt vermeld dat de vergunning van rechtswege is gegeven.
•

8.

Bij inwerkingtreding van Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene

wet bestuursrecht vervallen het eerste tot en met derde lid en is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing
op de artikelen A, B, C en D.
B. Paragraaf 4.1.3.3. van de Awb is in werking getreden en de
vergunning valt niet onder de Dienstenrichtlijn
U zult bij wettelijk voorschrift moeten bepalen dat paragraaf 4.1.3.3.
Awb van toepassing is. Deze aanpassing kan op verschillende manieren
worden vormgegeven. Twee voorbeelden:
Voorbeeld 1:
Opnemen van de verwijzing naar paragraaf 4.1.3.3. Awb in de bepaling
waarin de vergunningprocedure is geregeld, waardoor de lex silencio
van toepassing wordt.
Artikel X Exploitatievergunning horecabedrijf
1.

Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning
van de burgemeester.

2.

De burgemeester weigert de vergunning indien de vestiging of exploitatie van het horecabedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan.

3.
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geren, indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat
de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of
openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.
4.

Bij de toepassing van de in het derde lid genoemde weigeringsgrond houdt de burgemeester rekening met het karakter van de
straat en de wijk, waarin het horecabedrijf is gelegen of zal zijn
gelegen, de aard van het horecabedrijf en de spanning, waaraan
het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te
staan door de exploitatie.

•

5. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van
toepassing.

Voorbeeld 2:
Opnemen van de verwijzing naar paragraaf 4.1.3.3. Awb in een verzamelbepaling die een opsomming bevat van bepalingen met procedures
waarvoor de lex silencio van toepassing wordt.
Artikel Y Toepassing paragraaf 4.1.3.3. Algemene wet bestuursrecht
•

Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de artikelen A, B, C en D.

Vergunningstelsel valt wel onder de dienstenrichtlijn
C. Paragraaf 4.1.3.3. van de Awb is in werking getreden, de
vergunning valt onder de Dienstenrichtlijn, maar u wilt nog geen
rekening houden met artikel 28 Dienstenwet en wenst gebruik te
maken van het overgangsregime tot 1 januari 2012.
U zult, indien u de lex silencio positivo invoert, bij wettelijk voorschrift moeten bepalen dat paragraaf 4.1.3.3. Awb van toepassing is.
Deze bepaling is noodzakelijk tot het einde van het overgangsregime.
Daarna geldt de lex silencio positivo en de regeling in paragraaf 4.1.3.3.
automatisch. Deze aanpassing kan op verschillende manieren worden
vormgegeven. Twee voorbeelden:
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Voorbeeld 1:
Opnemen van de verwijzing naar paragraaf 4.1.3.3. Awb in de bepaling
waarin de vergunningprocedure is geregeld, waardoor de lex silencio
van toepassing wordt tot het einde van het overgangsregime.
Artikel X Exploitatievergunning horecabedrijf
1.

Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning
van de burgemeester.

2.

De burgemeester weigert de vergunning indien de vestiging of exploitatie van het horecabedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan.

3.

De burgemeester kan de vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren, indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat
de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of
openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.

4.

Bij de toepassing van de in het derde lid genoemde weigeringsgrond houdt de burgemeester rekening met het karakter van de
straat en de wijk, waarin het horecabedrijf is gelegen of zal zijn
gelegen, de aard van het horecabedrijf en de spanning, waaraan
het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te
staan door de exploitatie.

•

5. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van
toepassing.

Voorbeeld 2:
Opnemen van de verwijzing naar paragraaf 4.1.3.3. Awb in een verzamelbepaling die een opsomming bevat van bepalingen met procedures
waarvoor de lex silencio van toepassing wordt.
Artikel Y Toepassing paragraaf 4.1.3.3. Algemene wet bestuursrecht
•

Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de artikelen A, B, C en D.
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D. Paragraaf 4.1.3.3. van de Awb is in werking getreden, de
vergunning valt onder de Dienstenrichtlijn, u wilt al rekening
houden met artikel 28 Dienstenwet en wenst geen gebruik te
maken van het overgangsregime tot 1 januari 2012.
U zult bij wettelijk voorschrift per vergunningstelsel dat onder de Dienstenrichtlijn valt, telkens moeten bepalen of paragraaf 4.1.3.3. Awb wel
of niet van toepassing is. Na 1 januari 2012 hoeft u overigens alleen nog
maar bij wettelijk voorschrift vast te leggen dat paragraaf 4.1.3.3. van
de Awb niet van toepassing is.
Deze aanpassingen kunnen op verschillende manieren worden vormgegeven. Vijf voorbeelden:
Voorbeeld 1:
Opnemen van de verwijzing naar paragraaf 4.1.3.3. Awb in de bepaling
waarin de vergunningprocedure is geregeld, waardoor de lex silencio
van toepassing wordt.
Artikel X Exploitatievergunning horecabedrijf
1.

Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning
van de burgemeester.

2.

De burgemeester weigert de vergunning indien de vestiging of exploitatie van het horecabedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan.

3.

De burgemeester kan de vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren, indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat
de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of
openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.

4.

Bij de toepassing van de in het derde lid genoemde weigeringsgrond houdt de burgemeester rekening met het karakter van de
straat en de wijk, waarin het horecabedrijf is gelegen of zal zijn
gelegen, de aard van het horecabedrijf en de spanning, waaraan
het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te
staan door de exploitatie.
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•

5. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van
toepassing.

Voorbeeld 2:
Opnemen van de verwijzing naar paragraaf 4.1.3.3. Awb in een verzamelbepaling die een opsomming bevat van bepalingen met procedures
waarvoor de lex silencio van toepassing wordt.
Artikel Y Toepassing paragraaf 4.1.3.3. Algemene wet bestuursrecht
•

Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de artikelen A, B, C en D.

Voorbeeld 3:
Opnemen van een negatieve verwijzing naar paragraaf 4.1.3.3. Awb in
de bepaling waarin de vergunningprocedure is geregeld, waardoor de
lex silencio niet van toepassing wordt.
Artikel X Exploitatievergunning horecabedrijf
1.

Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning
van de burgemeester.

2.

De burgemeester weigert de vergunning indien de vestiging of exploitatie van het horecabedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan.

3.

De burgemeester kan de vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren, indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat
de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of
openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.

4.

Bij de toepassing van de in het derde lid genoemde weigeringsgrond houdt de burgemeester rekening met het karakter van de
straat en de wijk, waarin het horecabedrijf is gelegen of zal zijn
gelegen, de aard van het horecabedrijf en de spanning, waaraan
het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te
staan door de exploitatie.
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•

5. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet van
toepassing.

Voorbeeld 4:
Opnemen van een negatieve verwijzing naar paragraaf 4.1.3.3. Awb in
een verzamelbepaling die een opsomming bevat van bepalingen met
procedures waarvoor de lex silencio niet van toepassing wordt.
Artikel Y Toepassing paragraaf 4.1.3.3. Algemene wet bestuursrecht
•

Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de artikelen A, B, C en D.

Voorbeeld 5:
Opnemen van zowel positieve als negatieve verwijzingen naar paragraaf 4.1.3.3. Awb in een verzamelbepaling die een opsomming bevat
van zowel bepalingen met procedures waarvoor de lex silencio niet van
toepassing wordt als bepalingen met procedures waarvoor de lex silencio positivo wel van toepassing wordt.
Artikel Y Toepassing paragraaf 4.1.3.3. Algemene wet bestuursrecht
•

Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de artikelen A, B, C en D.

•

Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is niet van
toepassing op de artikelen E, F, G en H.
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3 Overzicht overwegingen
stelsels
Uit het model Parkeerverordening:
•

Factsheet 1: Parkeervergunning;

Uit het Model Kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerk:
•

Factsheet 2: Melding oprichting Peuterspeelzaal

Uit het Model Woonschepenverordening:
•

Factsheet 3: Ligplaatsvergunning voor woonschepen

Uit het model Marktverordening:
•

Factsheet 4: Marktstandplaatsvergunning

Uit het model Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)
•

Factsheet 5: Ontheffing verbod op samenscholing;

•

Factsheet 6: Ontheffing straatartiest;

•

Factsheet 7: (Object)vergunning voorwerpen aan de weg;

•

Factsheet 8: Aanlegvergunning weg;

•

Factsheet 9: Vergunning/melding in- en uitrit;
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•

Factsheet 10: Evenementenvergunning;

•

Factsheet 11: Exploitatievergunning horecabedrijf;

•

Factsheet 12: Vergunning voor speelgelegenheden;

•

Factsheet 13: Ontheffing verbod op uitvliegen duiven;

•

Factsheet 14: Ontheffing verbod houden van duiven;

•

Factsheet 15: Vrijstelling verplichting verkoopregister;

•

Factsheet 16: Vergunning verkoop van vuurwerk;

•

Factsheet 17: Vergunning seksinrichtingen;

•

Factsheet 18: Ontheffing verbod op geluidhinder;

•

Factsheet 19: Kapvergunning;

•

Factsheet 20: Reclamevergunning;

•

Factsheet 21: Ontheffing kamperen buiten kampeerterreinen;

•

Factsheet 22: Ontheffing parkeerverboden;

•

Factsheet 23: Ontheffing verbod op aantasten groenvoorzieningen;

•

Factsheet 24: Collectevergunning;

•

Factsheet 25: Ventvergunning;

•

Factsheet 26: Standplaatsvergunning afzonderlijke kramen;

•

Factsheet 27: Snuffelmarktvergunning /-melding;

•

Factsheet 28: Vergunning voorwerpen op of aan het water;

•

Factsheet 29: Ontheffing verbod verkeer in natuurgebieden;

•

Factsheet 30: Ontheffing verbod op vuur stoken;

Uit het model Speelautomatenhallenverordening:
•

Factsheet 31: Speelautomatenhalvergunning;

Uit het model Erfgoedverordening:
•

Factsheet 32: Monumentenvergunning;

Uit het model Beheerverordening begraafplaatsen:
•
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Factsheet 33: Diverse vergunning en ontheffingen

1. Parkeervergunning/ -ontheffing

Lex silencio: JA

Model Parkeerverordening (Afd.II art.c)
Korte beschrijving: In de parkeerverordening worden gemeentelijk regels gesteld
voor het parkeren van voertuigen binnen de gemeente. Hierin kan worden geregeld
dat voor bepaalde plaatsen of voor bepaalde typen voertuigen een parkeervergunning moet worden aangevraagd of, dat voor bepaalde regels ontheffing kan worden
aangevraagd.

Maatschappelijk belang: gering maatschappelijk risico
•

Voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor diverse gebruiksgroepen;

•

Reguleren van de beschikbare ruimte;

•

Voorkomen van een voor de verkeersveiligheid nadelige situatie.

VNG-standpunt modelverordening: de vergunning is behouden in de
modelverordening.
Lex silencio mogelijk? Ja, in alle gevallen. Het betreft een eenvoudige
vergunning waarbij (wel) een individuele beoordeling nodig is, met
name in het kader van het derdebelang (parkeren voor de deur, spreiding, etc..), maar waarbij vervolgens vast voorwaarden gelden.
Aandachtspunten uit de werkgroep:
•

Het maatschappelijk risico is wellicht in grote steden wat hoger dan
‘gering’.

•

Daar waar steden werken met wachtlijsten is het minder voor de
hand liggend om lex silencio van toepassing te verklaren.
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2. Melding oprichting peuterspeelzaal

Lex silencio: JA

Modelverordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerk (Art. 2)
Korte beschrijving: Omdat de Wet Kinderopvang het peuterspeelzaalwerk uitdrukkelijk uitsluit, kunnen de regels uit deze wet niet van toepassing worden verklaard op
peuterspeelzaalwerk. Hierdoor is het noodzakelijk dat gemeente deze verordening
zelf opstelt en de voorwaarden waaronder een peuterspeelzaal mag worden geëxploiteerd nader beschrijft.

Maatschappelijk belang/risico: Gering tot enig maatschappelijk risico.
•

Waarborgen van de kwaliteit én veiligheid bij de opvang van
peuters. Omdat een peuterspeelzaal uitdrukkelijk geen kinderdagverblijf is en dus ook geen officiele opvang is voor het borgen van
de kwaliteit én veiligheid een nadrukkelijke rol weggelegd voor de
betrokken ouders.

VNG-standpunt modelverordening: De VNG behoudt een (éénmalige)
meldingsplicht (met beslissing) en het bijhouden van een openbaar register (t.b.v. kwaliteitsborging en derdebelang) in de modelverordening.
Lex silencio mogelijk? Ja. Zowel als een gemeente deze meldingsplicht
(met beslissing) hanteert of vasthoudt aan een vergunningstelsel, kan
volgens de werkgroep de lex silencio hierop van toepassing zijn.
Aandachtspunten werkgroep: Zowel in het geval van een melding (ja,
tenzij) of in het geval van een vergunning, is het belangrijk dat:
•

de gemeenten de algemene voorwaarden voor een peuterspeelzaal
goed beschrijft en;

•

de gemeente (ook bij een meldingssysteem met beslissing) een voldoende lange periode hanteert waarop de gemeente een reactie/
beslissing kan nemen.
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3. Ligplaatsvergunning voor woonschepen

Lex silencio: JA

Model woonschepenverordening (facultatief)
Korte beschrijving: De ligplaatsvergunning wordt vaak éénmalig afgegeven t.b.v. het
mogen bezetten van een ligplek voor woonschepen. Niet elke gemeente heeft een
dergelijke vergunning. Het zal zeer lokatie gebonden zijn of deze vergunning in een
gemeente bestaat.

Maatschappelijk belang: Gering maatschappelijk risico
•

voorkomen van een ongewenste situatie door willekeurige aanleg
van woonschepen;

•

behoud van vrije toegankelijkheid watergangen;

•

mogelijkheid van onderhoud aan de watergang door de waterbeheerder.

VNG-standpunt modelverordening: De model woonschepenverordening
is door de VNG ingetrokken. Wel biedt zij voorbeeldmodelverordeningen aan.
Lex silencio mogelijk? Ja, als de gemeente besluit een woonschepenvergunning te behouden. Als deze vergunning bestaat, dan wordt hij vaak
éénmalig en dus voor onbepaalde tijd afgegeven. Woonschepen liggen
langdurig en het aantal aanvragen per jaar is doorgaans minimaal tot
nihil. Ligplaatsen zijn beperkt beschikbaar. Bovendien is in algemene
regels goed aan te geven op welke plekken er wel of geen woonboten
mogen liggen (bestemmingsplan) waardoor de ruimte voor het aanvragen van een vergunning sterk beperkt wordt. Een afgegeven vergunning kent vervolgens vaste voorwaarden.
Aandachtspunten van de werkgroep:
•

Hoewel de model-woonschepenverordening door de VNG is afgeschaft is het goed denkbaar dat bepaalde gemeenten deze vergunning graag behouden. Zeker voor gemeenten waar woonboten zeer
in trek zijn.

•

Mogelijk is het voldoende om te varen op het bestemmingsplan
voor het toestaan of weigeren van woonschepen.
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4. Marktstandplaatsvergunning

Lex silencio: JA

Model Marktverordening – individuele vergunning (art. 5)
Korte beschrijving: Een vergunning voor een standplaats op een markt. Deze vergunning wordt voor een individuele marktkramer afgegeven, bij voorkeur voor langere
of onbepaalde termijn. Onderstaande behandeld niet de vergunning afgegeven aan
een marktorganisatie.

Maatschappelijk belang: Enig maatschappelijk risico
•

Reguleren van de lokale markt;

VNG-standpunt modelverordening: Het model Marktverordening is vereenvoudigd en van keuze-opties voorzien. Er is zowel een model voor
een verordening/vergunning voor de individuele kramen als een model
voor een verordening/vergunning voor een marktorganisatie. Onderstaande behandeld niet de vergunning afgegeven aan een marktorganisatie.
Lex silencio mogelijk? Ja. Het is van belang om in het kader van het
maatschappelijk risico een vergunning te behouden, maar lex silencio
kan hier zeer zeker op van toepassing zijn. Deze vergunning wordt namelijk vaak voor langere of onbepaalde tijd verleend. Als dit niet zo is,
dan vaak steeds weer aan dezelfde marktkramers die de regels kennen.
Het toezicht op de naleving van de gestelde regels en vaste voorwaarden bij de vergunningen is bovendien doorgaans hoog en makkelijk
wegens de vaste tijden en plaats van de markten.
Aandachtspunten werkgroep:
•

Daar waar steden werken met wachtlijsten is het invoeren van de
lex silencio vaak geen logische keuze.
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5. Ontheffing verbod op samenscholing

Lex silencio: Nee

Model APV (Art. 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden)
Korte beschrijving: Ontheffing op het verbod om op openbare plaatsen (of op
plaatsen die zijn afgezet met als doel de openbare orde te bewaren) deel te nemen
aan een samenscholing, onnodig op te dringen of uitdagend gedrag te vertonen (met
uitzondering van betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties).

Maatschappelijk belang: Groot maatschappelijke risico
•

Bescherming openbare orde en veiligheid;

•

Beperken van overlast.

VNG-standpunt modelverordening: Verbod en ontheffingsmogelijkheid
blijven opgenomen in de model-APV.
Lex silencio mogelijk? Nee, niet gewenst wegens de openbare orde en
veiligheid.
Opmerkingen werkgroep: --
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6. Ontheffing straatartiest

Lex silencio: Ja

Model APV (Art. 2:9 Straatartiest e.d.)
Korte beschrijving: Ontheffing op het verbod om op door de burgermeester aangewezen plaatsen (en tijden) op te treden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar,
filmoperateur, of gids.

Maatschappelijk belang: Gering tot enig maatschappelijke risico
•

Bescherming openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en het
milieu;

•

Beperken van overlast.

Het maatschappelijk risico wat met dit stelsel gepaard gaat kan sterk
verschillen (van dorpje tot stad, strand en toeristische trekpleisters).
VNG-standpunt modelverordening: De verbodsbepalingen waarop
ontheffing kan worden verleend is opgenomen in de model-APV als
facultatieve bepaling. De noodzaak tot het reguleren van straatvermaak
is erg plaatselijk gebonden.
Lex silencio mogelijk? Ja.
Opmerkingen werkgroep:
•

Een ontheffingsysteem zou makkelijk kunnen worden vervangen
door een meldingssysteem.

•

Geluidshinder voor omwonenden of voor de omgeving is in zijn
algemeenheid is reeds verboden o.g.v. artikel 4:6 Model-APV.
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7. (Object)vergunning voorwerpen op of aan de weg

Lex silencio: JA

Model APV (Art. 2:10 Algemene regels voorwerpen op of aan de weg)
Korte beschrijving: Het is een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of
aan de weg, die ook gebruikt kan worden voor het reguleren van bv. terrassen, ideële
standplaatsen etc… Deze vergunning kan een bredere of nauwere focus hebben,
afhankelijk van de invulling hiervan door de gemeente.

Maatschappelijk belang: Gering maatschappelijk risico
•

Bescherming van de veiligheid op en de bruikbaarheid van de openbare weg.

•

Bescherming van het uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

VNG-standpunt modelverordening: De objectvergunning is door de
VNG afgeschaft en omgezet in algemene regels rond openbare orde en
veiligheid bij het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg. De VNG
biedt wel een alternatieve tekst voor een vergunningstelsel aan.
Lex silencio mogelijk? Bij verschillende gemeenten kan het zeer divers
zijn welke zaken/voorwerpen wel of niet onder het dit vergunningstelsel vallen. Als wordt vastgehouden aan een vergunningstelsel, en
vele gemeenten doen dat, dan is het toepassen van de lex silencio in
theorie goed mogelijk. Zeker als het om wel gedefinieerde of specifieke voorwerpen gaat, kan het gemeentelijk beleid vrij eenvoudig in
beleidsregels worden beschreven. Daarnaast zij deze regels ook goed
te handhaven. Er is zelden accuut gevaar, hooguit tijdelijke maar goed
te handhaven overlast. Daarom is ook het toepassen van de lex silencio
voor dit beleidsterrein vrijwel zonder bezwaar.
Aandachtspunten van de werkgroep: --
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8. Aanlegvergunning (weg)

Lex silencio: Ja

Model APV (Art. 2:11 Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg)
Korte beschrijving: Vergunning voor het aanleggen, beschadigen of veranderen van
een weg, de verharding ervan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard
of breedte van de wegverharding te veranderen, etc. Deze vergunningsplicht geldt
voor particulieren.

Maatschappelijk belang: Gering maatschappelijk risico
Deze vergunningsaanvraag komt erg weinig voor.
VNG-standpunt modelverordening: In de model-APV is deze vergunning
behouden omdat hij specifiek voor particulieren bedoeld is en er dus
specifieke voorwaarden moeten kunnen worden gesteld.
Lex silencio mogelijk? Ja, als de gemeente de vergunning überhaupt
kent. In praktijk is het vaak geregeld via het gemeenteloket openbare
werken en meestal uitgevoerd door de wegbeheerder (taak van de
gemeente). Weinig gebruikt door particulieren. Als een gemeente deze
vergunning kent dan is er geen bezwaar tegen het toepassen van lex
silencio.
Aandachtspunten werkgroep:
•

De aanlegvergunning gaat over enige tijd op in de omgevingsvergunning op basis van de WABO. Hierop zal dan ook de lex silencio
van toepassing worden. Wel is het zo dat de vergunning onder de
WABO pas is verleend nadat ook de bezwaartermijn is verlopen én
op alle eventuele ingediende bezwaren is beslist. Dit in afwijking
van de lex silencio bepalingen in de Awb.
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9. Vergunning / melding (met beslissing) over in- en uitrit

Lex silencio: JA

Model APV (Art.2:12 Maken, veranderen van een uitweg)
Korte beschrijving: Vergunnings- of meldingsplicht voor particulieren of bedrijven die
(al dan niet tijdelijk) een in- of uitrit willen maken die aansluit op de openbare weg.

Maatschappelijk belang: Verkeersveiligheid, waarborgen gebruik van de
weg conform bestemming.
VNG-standpunt modelverordening: De model-APV voorziet in een meldingsplicht mét beslissing waarop de lex silencio van toepassing is: als de
beslissing niet binnen de gestelde termijn van 4 weken wordt toegestuurd kan de uitweg worden veranderd/aangelegd.
Lex silencio mogelijk? Ja. Het is goed denkbaar om algemene voorwaarden op te stellen over het maken van een in- en uitrit. Het gaat dan om
bepalingen over materiaalgebruik, hinder, breedte, het wegnemen van
parkeerplaatsen etc… Op basis van een vergunning met situatieschets
of fotomateriaal is snel en makkelijk in te schatten of aan de algemene
voorwaarden wordt voldaan. Bovendien zou het voor inwoners en
bedrijven normaal moeten zijn om de weg en alles wat daarbij hoort
netjes en bruikbaar te houden.
Aandachtspunten uit de pioneerwerkgroep:
•

De uitritvergunning gaat over enige tijd op in de omgevingsvergunning op basis van de WABO. Hierop zal dan ook de lex silencio
van toepassing worden. Wel is het zo dat de vergunning onder de
WABO pas is verleend nadat ook de bezwaartermijn is verlopen én
op alle eventuele ingediende bezwaren is beslist. Dit in afwijking
van de lex silencio bepalingen in de Awb.
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10. Evenementenvergunning

Lex silencio: Ja en Nee

Model-APV (Art. 2:25 Evenement)
Korte beschrijving: Vergunning voor het organiseren van evenementen.

Maatschappelijk belang:
Afhankelijk van de grootte van het te organiseren evenement, beoordeeld als gering tot groot maatschappelijk risico. Aspecten die kunnen
spelen zijn: veiligheid van deelnemers en bezoekers, volksgezondheid
(afval en sanitair), bewaken van de openbare orde en beperken van
overlast (verkeersdrukte, omwonenden etc.).
VNG-standpunt modelverordening: In de model-APV is deze vergunning behouden met uitzondering van de kleine evenementen (criteria te
bepalen door de gemeenten).
Lex silencio mogelijk?
•

Gangbaar is om voor kleine evenementen geen vergunning meer
te hanteren maar te volstaan met algemene regels al dan niet met
meldingsplicht vooraf. Als een gemeente er toch voor kiest om voor
kleine evenementen de vergunning te behouden, dan is dit zeker
een stelsel waarvoor lex silencio kan worden toegepast.

•

Voor grote evenementen ligt dit anders vanwege het verhoogde
risico voor de veiligheid, de volksgezondheid en de openbare orde.
Bij grote evenementen vindt er doorgaans ook het nodige overleg
plaats tussen de organisatie van het evenement en de gemeente
over de (vergunning)voorwaarden. Het is hierbij van belang om
deze voorwaarden (zie vaak specifiek van aard zijn) in een vergunning vast te leggen. Het specifieke van deze voorwaarden en
bepalingen, samen met het intensieve overleg, maakt de vergunning voor grote evenementen niet geschikt voor het principe van
lex silencio.
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Aandachtspunten pioniergemeenten:
•

Bij toepassing van de lex silencio in het kader van de kleine evenementenvergunning moeten naar het oordeel van de werkgroep wel
vaste voorwaarden aan de vergunning worden gekoppeld. Het gaat
dan om voorwaarden die verband houden met de volksgezondheid,
de veiligheid en de openbare orde (bijv. geen open vuur maken,
geen vuurwerk afsteken). Deze vaste voorwaarden moeten daarom
een plek krijgen in de algemene regels voor kleine evenementen.
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11. Exploitatievergunning horecabedrijf

Lex silencio: Ja

Model-APV (Art. 2:28 Exploitatievergunning horecabedrijf)
Korte beschrijving: Optionele vergunning voor zowel natte als droge horeca, ingegeven vanuit gemeentelijk beleid. Het betreft hier dus niet de horecavergunning
in medebewind. Deze vergunning wordt vooral behouden in grote en middelgrote
gemeenten in het belang van openbare orde en veiligheid.

Maatschappelijk belang: Gering tot groot maatschappelijk risico
•

Bescherming leefbaarheid en voorkoming overlast.

•

Voor de droge horeca bovendien: Toezicht op exploitatie, voorkoming criminaliteit.

VNG-standpunt modelverordening: In de model-APV is deze vergunning
behouden.
Lex silencio mogelijk? Ja. De werkgroep vindt dat de lex silencio van
toepassing kan zijn op zowel de natte als droge horeca, voor die gemeenten die de vergunning kennen. Deze vergunning biedt de gemeente de mogelijkheid tot het doen van een integriteitscheck op basis
van de Bibob. Ook biedt de vergunning de gemeente de mogelijkheid
tot het hanteren van een maximumstelsel. In beide gevallen kan reeds
bij aanvraag van de vergunning de urgentie tot een tijdige toetsing
worden ingeschat en kan bij algemene regels geborgd worden dat een
ongewenste horecagelegenheid (vb een extra coffeeshop) niet vergund
kan worden (wegens maximumstelsel).
Aandachtspunten werkgroep:
•

Goede koppeling met vergunningsvoorwaarden nodig (zeker voor
de droge horeca);
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12. Vergunning voor speelgelegenheden

Lex silencio: Ja

Model-APV (Art. 2:39 Speelgelegenheden)
Korte beschrijving: Vergunning voor het houden/uitbaten van een gelegenheid waar
bedrijfsmatig (of van dusdanige omvang) de mogelijkheid wordt geboden spellen te
spelen waarbij geld of andere waardevolle voorwerpen kunnen worden gewonnen
of verloren. Voorbeelden zijn bingo-paleizen etc…

Maatschappelijk belang: Er is sprake van enig maatschappelijk risico:
•

bescherming openbare orde.

VNG-standpunt modelverordening: In de model-APV is deze vergunning
behouden.
Lex silencio mogelijk? Ja, de vergunning is eenvoudig en wordt afgegeven voor het uitbaten van speelgelegenheden zoals bingopaleizen
etc. Het betreft een autonome vergunning, die zich richt op de exploitant van de inrichting. De Wet op de kansspelen kent daarnaast een
meldingsplicht voor de organisator van kleine kanspelen zoals bijv. het
bingospel.
De voorwaarden zijn doorgaans erg beperkt. Zo ook het aantal aanvragen. Dergelijke evenementen worden bovendien meestal door dezelfde
organisaties jaarlijks opnieuw georganiseerd.
Aandachtspunten werkgroep:
•

De vergunning kent een relatie met de ‘speelautomatenhalvergunning’, opgenomen in factsheet 31.
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13. Ontheffing verbod op uitvliegen van duiven

Lex silencio: Ja

Model APV (Art. 2:63 Duiven)
Korte beschrijving: Ophokplicht van duiven tussen 8.00 en 18.00 uur van 1 maart tot
1 juni vanwege schade die verwilderde duiven kunnen aanbrengen aan jonge gewassen.

Maatschappelijk belang: gering maatschappelijk risico in het algemeen
maar groot economisch risico voor de doelgroep: de agrariër.
•

Bescherming van een specifiek belang.

VNG-standpunt modelverordening: Facultatieve bepaling wegens zeer
lokatiespecifiek.
Lex silencio mogelijk? Ja, technisch gezien wel.
Aandachtspunten werkgroep: --
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14. Ontheffing verbod op het houden van bijen

Lex silencio: Ja

Model APV (Art. 2:64 Bijen)
Korte beschrijving: Verbod om bijen te houden binnen bepaalde afstand van
woningen of andere gebouwen met mensen of bepaalde afstand van de weg, mits
geen afscheiding is geplaatst of de bijenhouder rechthebbende is op de woningen of
gebouwen.

Maatschappelijk belang: gering tot groot maatschappelijk risico (locatiespecifiek).
Overlast bij omwonenden.
VNG-standpunt modelverordening: Facultatieve bepaling.
Lex silencio mogelijk? Ja, technisch gezien wel.
Aandachtspunten werkgroep: --
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15. Vrijstelling verplichting tot bijhouden verkoopregister
(W.v.Strafr.)

Lex silencio: Ja

Model APV (Art. 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister)
Korte beschrijving: Er geldt op grond van de APV een algemene verplichting om een
verkoopregister bij te houden als je in gebruikte goederen handelt. Vrijstelling maakt
het mogelijk hier uitzondering op te maken.

Maatschappelijk belang: gering maatschappelijk risico.
Bestrijding van heling van goederen.
VNG-standpunt modelverordening: De vrijstellingsmogelijkheid is behouden in de gedereguleerde model-APV. Het stelsel is opgenomen als
facultatieve bepaling.
Lex silencio mogelijk?

JA, op de vrijstellingsbepaling

Aandachtspunten werkgroep: --
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16. Verkoop van vuurwerk

Lex silencio: Ja

Model-APV (Art.2.72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de
verkoopdagen)
Korte beschrijving: Vergunning voor het opslaan en verkopen van consumentenvuurwerk.

Maatschappelijk belang: Zwaar maatschappelijk risico
•

voorkoming van gevaar, schade of overlast;

•

bescherming kwetsbare mens;

•

regulering van de markt voor vuurwerkverkoop;

•

gevaar voor volksgezondheid;

VNG-standpunt modelverordening: In de model-APV is deze vergunning als facultatieve bepaling opgenomen. De VNG wil gemeenten een
bewuste keuze laten maken om de vuurwerkverkoop al dan niet te
reguleren.
Lex silencio mogelijk? Ja, technisch gezien wel. Hoewel er de nodige
twijfel in de werkgroep over bestaat. Het betreft in de model-APV
namelijk een facultatieve bepaling waardoor je verwacht dat, als je hem
behoudt, je vervolgens niet snel tot lex silencio zou overgaan. Toch acht
de werkgroep dit (technisch) wel mogelijk om volgende redenen:
•

gaat om éénvoudig algemeen te formuleren algemene voorwaarden en regels én;

•

de technische eisen staan beschreven in het Vuurwerkbesluit én;

•

het gaat meestal om steeds dezelfde vergunningaanvragers én;

•

de activiteiten spelen rond een éénduidig bepaalde periode (jaareinde) en dus:

•

kan de gemeente de besluitvorming rond de aanvragen goed en
strak plannen.

Aandachtspunten werkgroep:
•

Het is wenselijk om in de algemene regels ook de termijn waarbinnen de vergunning kan worden aangevraagd te beperken zodat
er niet al een vergunning op 1 januari van het nieuwe jaar wordt
aangevraagd;
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•

De gemeente kan beleidsregels voor de vuurwerkverkoop publiceren (vb. het aantal verkooppunten, onderlinge afstand, niet nabij
bepaalde locaties, etc.) in aanvulling op het Vuurwerkbesluit;
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17. Vergunning voor seksinrichtingen

Lex silencio: Nee

Model-APV (Art. 3:4 Seksinrichtingen)
Korte beschrijving: vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortebedrijf.

Maatschappelijk belang: Enig maatschappelijk risico
•

Bescherming woon- en leefomgeving.

•

Voorkoming overlast

•

Bescherming gezondheid

•

Voorkoming criminaliteit

VNG-standpunt modelverordening: Vergunning is behouden.
Lex silencio mogelijk? Nee, omwille van de politieke en maatschappelijke gevoeligheid en het borgen van het derdenbelang.
Aandachtpunten werkgroep: --
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18. Ontheffing verbod op geluidhinder

Lex silencio: Ja

Model APV (Art. 4:6 Overige geluidhinder)
Korte beschrijving: Dit artikel dekt een hoeveelheid van verschillende activiteiten
waardoor (tijdelijk) geluidhinder kan ontstaan zoals: nachtelijke bouwwerkzaamheden, knallen om vogels te verjagen uit boomgaarden, lawaaiige hobby’s, het gebruik
van electro- of akoestische apparatuur, etc.

Maatschappelijk belang: Gering tot matig maatschappelijk risico
•

Voorkomen en beperken van geluidsoverlast voor (veelal) omwonenden.

VNG-standpunt modelverordening: Dit verbod en de mogelijke ontheffing is in de model APV behouden.
Lex silencio mogelijk? Hoewel de beoordeling van een ontheffingsaanvraag specifiek en maatwerk is, kan de lex silencio worden toegepast
omdat de aard van het besluit bij ontvangst van de aanvraag makkelijk
kan worden ingeschat. Ontheffingsaanvragen kennen in een groot
aantal gevallen namelijk een repetitief karakter (vb. knalapparatuur in
kersenseizoen)
Aandachtspunten werkgroep:
•

Bij toepassing van de lex silencio moeten wel vaste voorwaarden
aan de ontheffing worden gekoppeld. Het gaat dan om voorwaarden die verband houden met de aard en duur van de ontheffing en
met de mate waarin geluidsoverlast is toegestaan (bijv. bij een ontheffing om te heien is het niet toegestaan om ’s avonds na 10 uur te
heien). Deze vaste voorwaarden kunnen op basis van een screening
van verleende ontheffingen uit het verleden middels vaste rubrieken worden opgenomen in beleidsregels.
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19. Kapvergunning (voor die bomen waarvoor er
nog steeds een vergunningsplicht geldt)

Lex silencio: Ja

Model APV (Art. 4:11 Kapvergunning met lex silencio)
Korte beschrijving: Vergunning voor het kappen van bomen die niet zijn vrijgesteld
via een vrijstellingsbepaling of via een zogenaamde ‘bomenlijst’.

Maatschappelijk belang: Gering tot ernstig maatschappelijk risico
•

Bescherming woon- en leefomgeving, cultuurwaarden

•

Bescherming natuurwaarden.

VNG-standpunt modelverordening: In de model-APV geldt voor deze
vergunning de lex silencio.
Lex silencio mogelijk? In technische zin biedt ook het stelsel van kapvergunningen de mogelijkheid voor toepassing van het lex silencio principe. In de praktijk blijkt echter dat het kappen van bomen veel emoties
oproept. Zowel de burgers als de politiek voelen een sterke betrokkenheid bij dit onderwerp. De werkgroep adviseert gemeenten, zeker bij
beeldbepalende bomen, ervoor zorg te dragen dat het besluit op tijd
wordt genomen.
Aandachtspunten werkgroep:
•

De kapvergunning gaat over enige tijd op in de omgevingsvergunning op basis van de Wabo. Hierop zal dan ook de lex silencio van
toepassing worden. Wel is het zo dat de vergunning onder de Wabo
pas is verleend nadat ook de bezwaartermijn is verlopen én op alle
eventuele ingediende bezwaren is beslist. Dit in afwijking van de lex
silencio bepalingen in de Awb.
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20. Reclamevergunning

Lex silencio: Ja

Model APV (Art. 4:15 Verbod hinder of gevaarlijke reclame)
Model APV (Art. 4:16 Vergunningsplicht lichtreclame)
Korte beschrijving: Vergunning voor het plaatsen of doen van reclame-uitingen zoals
borden en opschriften op en aan gebouwen.

Maatschappelijk belang: Gering maatschappelijk risico
•

het voorkomen van een ontsierende situatie;

•

het voorkomen van situaties die gevaar of hinder kunnen opleveren.

VNG-standpunt modelverordening: In de model-APV is deze vergunning zowel voor gewone reclame als voor lichtreclame afgeschaft. Voor
gevelreclame is er een verbod ingesteld voor hinderlijke handelsreclame
(verkeer en omgeving). Hinder door lichtreclames is geregeld via een
gewijzigde Wet Milieubeheer.
Lex silencio mogelijk? Voor die gemeente die de vergunning handhaven
is lex silencio zeker mogelijk. De situatie die ontstaat door het aanbrengen van handelsreclame is niet onomkeerbaar en levert zelden acuut
gevaar op, of brengt zelden onherstelbare schade aan.
Aandachtspunten werkgroep:
•

De VNG heeft in de model-APV de vergunningsplicht voor reclames
afgeschaft omdat voor veel reclames al een bouwvergunning moet
worden aangevraagd. De werkgroep twijfelt echter of gesteld kan
worden of voor de meeste reclame-uitingen een bouwvergunning
nodig is en stelt dat het afschaffen van deze vergunning voor vele
gemeenten geen optie zal zijn.

•

De reclamevergunning gaat bovendien over enige tijd op in de
omgevingsvergunning op basis van de Wabo. Hierop zal dan ook
de lex silencio van toepassing worden. Wel is het zo dat de vergunning onder de Wabo pas is verleend nadat ook de bezwaartermijn is
verlopen én op alle eventuele ingediende bezwaren is beslist. Dit in
afwijking van de lex silencio bepalingen in de Awb.

72

21. Ontheffing kamperen buiten kampeerterreinen

Lex silencio: Ja

Model APV (Art. 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen)
Korte beschrijving: Kamperen buiten daartoe bestemde kampeerterreinen is verboden. Op dit verbod kan echter ontheffing worden verleend.

Maatschappelijk belang: gering maatschappelijk risico;
•

Bescherming van natuur en landschap;

•

Bescherming van een stadgezicht.

VNG-standpunt modelverordening: Als bepaling behouden in de gedereguleerde modelverordening.
Lex silencio mogelijk? Ja. De voorwaarden waaronder ontheffing kan
worden verleend zijn eenduidig vast te leggen in algemene regels rond
omgaan met afval, in stand houden natuurwaarden, maximale duur
kampeeractiviteit, etc.
Aandachtspunten werkgroep: --
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22. Ontheffing parkeerverboden

Lex silencio: Ja

Model APV (Art. 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.)
Model APV (Art. 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen)
Model APV (Art. 5:6 Kampeermiddelen e.a.)
Model APV (Art. 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen - facultatief)
Model APV (Art. 5:8 Parkeren van grote voertuigen)
Korte beschrijving: Diverse verboden voor het parkeren van voertuigen binnen de
bebouwde kom waarvoor ontheffing kan worden verleend.

Maatschappelijk belang: Enig maatschappelijk risico
1

voorkomen aantasten woonomgeving;

2

verkeersveiligheid (parkeerexcessen);

3

visuele vervuiling.

VNG-standpunt modelverordening: In de model-APV zijn deze ontheffing behouden omdat parkeerexcessen een uiterst ongewilde situatie
betreffen.
Lex silencio mogelijk? Ja, het risico of noodzaak van een eventuele ontheffing kan makkelijk en snel worden ingeschat. Het is een eenvoudig
stelsel en de aanvraag tot ontheffing doet zich weinig voor.
Aandachtspunten werkgroep: --
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23. Ontheffing verbod op aantasting groenvoorzieningen

Lex silencio: Ja

Model APV (Art. 2:45 Betreden van plantsoenen - facultatief)
Model APV (Art. 5:11 Aantasting groenvoorziening door voertuigen)
Korte beschrijving: In de APV zijn drie verbodsbepalingen opgenomen die te maken
hebben met de gemeentelijke groenvoorziening. Twee daarvan kennen in de modelAPV een ontheffingsmogelijkheid.

Maatschappelijk belang: Enig maatschappelijk risico
•

Behoud van het gemeentelijk groen;

VNG-standpunt modelverordening: In de model-APV zijn deze ontheffingsmogelijkheden behouden. De bepaling rond het betreden van
plantsoenen is een facultatieve bepaling.
Lex silencio mogelijk? Ja. Het is een eenvoudige aanvraag die zeer
zelden voorkomt. Het hoe en waarom is duidelijk voor de ontheffingverkrijger, er is weinig tot geen derdenbelang mee gemoeid.
Opmerkingen werkgroep:
•

Het is denkbaar het gehele verbod op aantasting van de groenvoorzieningen af te schaffen. Hiertegen kan namelijk wordt opgetreden
o.g.v. het wetboek van Strafrecht (vernieling). Het verbod opnemen
in de APV maakt echter de handhaving bij overtreding makkelijker
(politie is met klein PV klaar).

•

Ontheffing op aantasting groenvoorziening maakt vaak ook deel
uit van een evenementenvergunning. Hierin zijn dan ook verplichtingen opgenomen over het herstel van de schade.
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24.

Collectevergunning

Lex silencio: Ja

Model-APV (Art. 5:13 Inzamelen van geld of goederen)
Korte beschrijving: Vergunning voor het in het openbaar inzamelen van geld of goederen of daartoe een intekenlijst aan te bieden.

Maatschappelijk belang: Enig maatschappelijk risico
•

Bescherming van het publiek tegen misbruik door zogenaamde
charitatieve instellingen.

•

Spreiding in de tijd van de te houden collectes.

•

Reguleren van openbare orde en veiligheid.

VNG-standpunt modelverordening: In de model-APV is deze vergunning
behouden wegens het aangegeven belang hiervan door brancheorganisaties en gemeenten.
Lex silencio mogelijk? Ja.
•

Voor door het CBF-goedgekeurde collectes is lex silencio zonder meer
mogelijk omdat hiervoor al afstemming met en toestemming (keurmerk) van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is verkregen.

•

Voor niet door het CBF-goedgekeurde collectes is er een grotere
rol voor de gemeenten weggelegd, maar ook hier is afstemming
met het CBF noodzakelijk. De werkgroep is daarom voorzichtiger
met het aangeven van de mogelijkheid tot lex silencio, maar het
kan wel. Een vergunning voor een niet door het CBF-goedgekeurde
collecte is namelijk maatwerk, en dus lastiger te ondervangen in
algemene voorwaarden.

Aandachtspunten werkgroep:
•

Als een gemeente werkt met wachtlijsten ligt het minder voor de
hand om lex silencio van toepassing te verklaren.

•

Het is een optie om te zoeken naar een grotere rol voor het CBF bij
lokale collectes.

•

Het is belangrijk dat het recht om te kunnen protesteren tegen het
weigeren van een vergunning behouden blijft. Dit is een belangrijke reden om een vergunningsplicht te behouden.
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25. Ventvergunning
Model-APV (Art. 5:15

Lex silencio: JA
Ventverbod)

Korte beschrijving: Venten is het huis-aan-huis of aan de weg verkopen van goederen
of diensten.

Maatschappelijk belang: Gering maatschappelijk risico
•

openbare orde;

•

voorkomen en beperken van overlast;

•

verkeersvrijheid of –veiligheid;

VNG-standpunt modelverordening: In de model-APV is de ventvergunning afgeschaft en vervangen door een verbod om te venten op bepaalde dagen en uren, en in het geval het de openbare orde, veiligheid,
volksgezondheid of het milieu kan schaden.
Lex silencio mogelijk? Ventvergunningen zijn lichte vergunning en
hebben met name tot doel het screenen van diegene die wil gaan
venten (en waarom). Vaak worden ventvergunningen aangevraagd door
plaatselijke verenigingen of organisaties, soms ook voor commerciële
verkoop. Daar waar de ventvergunning behouden wordt, is het goed
mogelijk lex silencio in te voeren.
Aandachtspunten werkgroep:
•

Voor sommige gemeenten (denk aan strandgemeenten of grote
toeristische trekpleisters) is hebben van een vergunningenstelsel
het middel om agressieve verkoop en oplichtingpraktijken tegen te
gaan. De vergunningsplicht maakt het mogelijk de aanvrager vooraf
te screenen.
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26. Standplaatsvergunning (afzonderlijke kramen)

Lex silencio: Ja

Model-APV (Art. 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringgronden)
Korte beschrijving: Persoonsgebonden vergunning voor het mogen exploiteren van
een kraam op een vaste plaats voor de verkoop van bijvoorbeeld ijsjes, oliebollen, vis,
loempia’s etc.

Maatschappelijk belang: Gering maatschappelijk risico
•

Voorkomen van overlast;

•

Welstandaspect;

•

Veiligheid (doorgang voor hulpdiensten).

VNG-standpunt modelverordening: In de model-APV is een vergunningsplicht voor onbepaalde tijd opgenomen.
Lex silencio mogelijk? Ja, zeker gezien het meestal gaat om bekende
kramen en het feit dat een vergunning voor langere tijd wordt gegeven.
Algemeen geldende regels voor overlast, hinder, afval en toegankelijkheid hulpdiensten zijn makkelijk te beschrijven in de APV of in het
standplaatsenbeleid. Daarnaast is de vergunning eenvoudig te handhaven.
Aandachtspunten werkgroep: --
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27. Snuffelmarktvergunning of -melding

Lex silencio: Ja

Model APV (Art. 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt)
Korte beschrijving: Snuffelmarkten onderscheiden zich van gewone markten doordat
ze in overdekte ruimtes plaatsvinden en er veelal gebruikte en tweedehands goederen worden verkocht.

Maatschappelijk belang: Gering maatschappelijk risico
•

openbare orde (overlast woonomgeving);

•

verkeersveiligheid;

•

bescherming gemeentelijke markt (art. 151 Gemeentewet);

VNG-standpunt modelverordening: In de model-APV is deze vergunning
behouden. VNG stelt dat deze vergunning snel en binnen enkele dagen
kan worden afgegeven. VNG verkiest een vergunning boven een melding omwille van het kunnen stellen van specifieke voorwaarden.
Lex silencio mogelijk? Ja, zowel in het geval van een vergunning als in
het geval van een melding. Het is eenvoudige vergunning, kent over
het algemeen zeer beperkte voorwaarden. De rechten en plichten van
vergunningverkrijger zijn duidelijk. Er is soms derdebelang, maar door
publicatie en de mogelijkheid tot beroep en bezwaar zijn deze belangen
gewaarborgd. Bovendien zijn het vaak dezelfde partijen die elk jaar
opnieuw een snuffelmarkt organiseren.
Aandachtspunten werkgroep: --
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28. Vergunning voor voorwerpen op of aan het water

Lex silencio: JA

Model APV (Art.5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water)
Korte beschrijving: Een vergunning voor bijvoorbeeld het maken van steigers of vlonders aan watergangen of plassen.

Maatschappelijk belang: Gering maatschappelijk risico
•

Veiligheid en openbare orde op het openbare water.

VNG-standpunt modelverordening: In de model-APV is deze vergunning
afgeschaft en omgezet in een meldingsplicht.
Lex silencio mogelijk? Kiest een gemeente ervoor om deze vergunning
te behouden, dan is het zeker mogelijk het principe van lex silencio
hierop toe te passen. Algemene regels zijn eenvoudig te stellen en de
handhaving hierop is eenvoudig.
Aandachtspunten werkgroep: --
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29. Ontheffing verbod op verkeer in natuurgebieden
Model APV (Art. 5:33

Lex silencio: Ja

Beperking verkeer in natuurgebieden)

Korte beschrijving: Het gaat om het verbod om te rijden met een motorvoertuig,
bromfiets, fiets of op een paard in voor het publiek toegankelijke natuurgebieden,
parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen.

Maatschappelijk belang: Enig tot zwaar maatschappelijk risico:
•

Voorkomen van overlast;

•

Bescherming van natuur of milieuwaarden;

•

Waarborgen van de veiligheid van het publiek.

VNG-standpunt modelverordening: Dit stelsel is zonder bijzonderheden
opgenomen in de model-APV.
Lex silencio mogelijk? Ja, technische gezien wel.
Aandachtspunten werkgroep: --
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30. Ontheffing verbod op vuur stoken

Lex silencio: JA

Model APV (Art.5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of
anderszins vuur te stoken)
Korte beschrijving: Ontheffing op het verbod om in de openlucht afvalstoffen te
verbranden of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben (met uitzonderingen als kaarsen, terraskachels, kookinrichtingen, etc.)

Maatschappelijk belang: Enig maatschappelijk risico
•

(Brand)veiligheid;

•

Aantasting van het leefmilieu, flora en fauna waarden;

VNG-standpunt modelverordening: In de model-APV is deze ontheffing
behouden.
Lex silencio mogelijk? Ja.
Aandachtspunten werkgroep:
•

Ook op landelijk niveau wordt de lex silencio ingevoerd bij de ontheffing van het verbrandingsverbod afvalstoffen (art. 10.63, tweede
lid, Wet milieubeheer). Dit zal gebeuren middels de verzamelwet lex
silencio die medio 2009 aan de TK wordt aangeboden.

82

31. Speelautomatenhalvergunning

Lex silencio: Nee

Model Speelautomatenhallenverordening (Art. 3)
Korte beschrijving: Persoonsgebonden vergunning voor het vestigen en/of exploiteren
van een speelautomatenhal. In de vergunning worden de exploitatievoorwaarden geregeld. De verordening waar de vergunning onder valt kan ook maximumbepalingen
kennen ten aanzien van het aantal hallen per (deel van de) gemeente en ten aanzien
van het maximale aantal automaten per hal.

Maatschappelijk belang: Enig maatschappelijk risico
•

Voorkoming gokverslaving;

•

Bescherming woon en leefklimaat;

VNG-standpunt modelverordening: Behoud van model en onderhavige
vergunning (verplicht vanuit de Wet op de Kansspelen).
Lex silencio wenselijk? Nee, gezien het feit dat speelautomatenhallen
meestal gebonden zijn aan een maximumstelsel en de exploitatie van
hallen sociaal-maatschappelijk moeilijk kan liggen is lex silencio niet
wenselijk.
Aandachtspunten werkgroep:
•

De vergunning kent een relatie met de vergunning ‘speelgelegenheden’ opgenomen in factsheet 12.
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32.

Monumentenvergunning

Lex silencio:

Ja

Model erfgoedverordening (Art.10 lid 2 Instanthouding gemeentelijke monumentale
zaken)
Model erfgoedverordening (Art.13 Vergunning voor beschermd rijksmonument)
Korte beschrijving: Vergunning voor het afbreken, verstoren, verplaatsen of in enig
opzicht wijzigen van een (rijks-)monument.

Maatschappelijk belang: Enig maatschappelijk risico
•

Bescherming historisch erfgoed.

•

Instandhouding van gemeentelijke monumenten die van algemeen
belang zijn wegens schoonheid, betekenis voor de wetenschap, de
historische- of de cultuurhistorische waarde.

•

Instandhouding van rijksmonumenten.

VNG-standpunt modelverordening: De modelverordening bevat zowel
een vergunning voor gemeentelijke als rijksmonumenten. Op de vergunningsaanvraag voor gemeentelijke monumenten is reeds een lex silencio
bepaling opgenomen (art.11, 4de lid).
Lex silencio mogelijk? Met betrekking tot de mogelijkheden van lex silencio wordt uitsluitend de vergunning voor gemeentelijk monumenten
beschouwd. Voor rijksmonumenten is de lex silencio namelijk al toegepast in de Monumentenwet. Redelijkerwijs zou dan hetzelfde kunnen
gelden voor gemeentelijke monumenten. Er kan echter bij werkzaamheden/wijzigingen aan een monument onherstelbare schade optreden.
Politiek ligt dit doorgaans dus erg gevoelig. De stap naar toepassing
voor lex silencio moet daarom zeer overwogen worden genomen maar
is technisch wel mogelijk.
Aandachtspunten werkgroep:
•

Er is een verschil tussen rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Daarnaast heeft de vergunning nauwe banden met het
aanvragen van een bouw- dan wel sloopvergunning (op gemeenteniveau: voorbeeld lastig is de combinatie met een lichte bouwvergunning).
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•

De monumentenvergunning gaat over enige tijd op in de omgevingsvergunning op basis van de Wabo. Hierop zal dan ook de lex
silencio van toepassing worden. Wel is het zo dat de vergunning
onder de Wabo pas is verleend nadat ook de bezwaartermijn is
verlopen én op alle eventuele ingediende bezwaren is beslist. Dit in
afwijking van de lex silencio bepalingen in de Awb.
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33. Vergunningen en ontheffingen binnen de Beheerverordening begraafplaatsen

Lex silencio: Ja (alles)

Modelbeheersverordening begraafplaatsen (diverse artikelen)
Korte beschrijving: De beheerverordening begraafplaatsen kent verschillende vergunningen die te maken hebben met grafbedekking, werkzaamheden op begraafplaatsen, asverstrooiing etc…

Maatschappelijk belang: Voorkomen van het storen van rouwende
nabestaanden en begrafenisplechtigheden. Vergunning of ontheffingsbevoegdheid wordt in de praktijk gemandateerd aan begraafplaatsbeheerder, met name vanwege snelheid van handelen.
VNG-standpunt modelverordening: De huidige modelbeheersverordening begraafplaatsen dateert uit 2003 en is niet gedereguleerd.
Lex silencio mogelijk? Ja. De vraag is echter hoe zinnig dit is. Het zijn
doorgaans heel praktisch werkende vergunningen en ontheffingen,
waarvan de beslissing niet lang op zich kan/mag laten wachten. Het
overschrijden van beslistermijnen ligt gevoelig en is vanuit fatsoensnormen sowieso geen optie. In de praktijk ligt het beslisrecht/bevoegdheid vaak bij de begraafplaatsbeheerder die zorgt dat alles wat op de
begraafplaats gebeurd, goed met elkaar is afgestemd.
Aandachtspunten werkgroep:
Goede algemene regels stellen ten aanzien van:
•

vereisten grafbedekkingen;

•

verlengtermijn graf;

•

plaatsen voor asverstrooiing;

•

etc.
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