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Gst. 2020/28

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
30 oktober 2019, nr. 201902254/1/A1 en 201902255/1/A1
(Mr. F.C.M.A. Michiels)
m.nt. M. Buitenhuis & L. van Moorsel1

(Art. 2:14 lid 2 en 6:11 Awb; art. 3.9 Wabo)

Module Ruimtelijke ordening 2019/8251
Module Ruimtelijke ordening 2019/8260
NJB 2019/2433
ABkort 2019/523
AB 2020/39
ECLI:NL:RVS:2019:3628

Publicatie van de verlening van een omgevingsvergun-
ning in het elektronisch gemeenteblad is niet voldoende 
voor het op juiste wijze toepassing geven aan artikel 3.9, 
lid 1 aanhef en onder a Wabo gelezen in samenhang met 
artikel 2:14, lid 1 Awb. Als een persoon al langere tijd op 
de hoogte kon zijn dat hij voor kennisgevingen van ver-
leende omgevingsvergunningen www.overheid.nl diende 
te raadplegen, dan kan een overschrijding van de termijn 
deze persoon toch worden toegerekend. (Arnhem) 

Op de mededeling van de verlening van de in geding zijnde 
omgevingsvergunningen overeenkomstig artikel 3.9, eerste 
lid, van de Wabo zijn, kortom, artikel 2:14, tweede lid, van de 
Awb en artikel 2, tweede lid, van de Verordening van toepas-
sing. De strekking van artikel 2:14, tweede lid, van de Awb is 
om te waarborgen dat verzending van berichten niet uitsluitend 
elektronisch plaatsvindt, maar ook in bijvoorbeeld een (papie-
ren) dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Dat is op grond van 
deze bepaling slechts anders indien bij wettelijk voorschrift is 
bepaald dat met een elektronische verzending kan worden vol-
staan. Naar het oordeel van de Afdeling betekent dit dat een 
wettelijke bepaling die enkel de mogelijkheid biedt om zekere 
berichten elektronisch te verzenden op zichzelf onvoldoende is 
om met een elektronische verzending te kunnen volstaan. Het 
moet gaan om een wettelijke bepaling waaruit volgt dat deze 
berichten bij uitsluiting elektronisch worden verzonden.
Artikel 2, tweede lid, van de Verordening voldoet hier niet aan. 
In dit artikellid is niet méér bepaald dat het gemeentebestuur, 
in dit geval het college, ervoor kan kiezen om voor het doen van 
een kennisgeving gebruik te maken van het elektronisch ge-
meenteblad. Elektronische publicatie is dus niet dwingend en 
bij uitsluiting voorgeschreven. Uit deze bepaling vloeit dan ook 
niet voort dat publicatie op een andere wijze met inachtneming 
van artikel 2:14, tweede lid, van de Awb achterwege kan blij-
ven. Voor zover, zoals het college naar voren heeft gebracht, uit 
het raadsvoorstel bij de Verordening blijkt van de keuze om met 
elektronische publicatie te volstaan, is dat onvoldoende. Een 
raadsvoorstel is geen wettelijke bepaling als bedoeld in artikel 
2:14, tweede lid, van de Awb. Indien het gemeentebestuur in ze-
kere gevallen met elektronische publicatie wil kunnen volstaan, 

1 Mariëtta Buitenhuis en Laura van Moorsel zijn advocaat bij AKD.
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dient dat bij verordening te worden bepaald.
Op grond van het voorgaande komt de Afdeling tot de conclusie 
dat het college, door te volstaan met een publicatie van de ver-
lening van de in geding zijnde omgevingsvergunningen in het 
elektronisch gemeenteblad, niet op juiste wijze toepassing heeft 
gegeven aan artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de 
Wabo, gelezen in samenhang met artikel 2:14, tweede lid, van 
de Awb. De rechtbank heeft dit niet onderkend.

Uitspraak op de hoger beroepen van:
1. Exploitatiemaatschappij Gelredome B.V., gevestigd te 

Arnhem,
2. Edelwonen I B.V., gevestigd te Apeldoorn, en anderen,
appellanten,
tegen de uitspraken van de rechtbank Gelderland van 6 fe-
bruari 2019 in zaak nr. 18/4562 en van 7 februari 2019 in 
zaak nr. 18/4472 in het geding tussen:
Gelredome
en
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem.
(...)

 Overwegingen

 Inleiding
 1. Gelredome is exploitant van het gelijknamige eve-
nementencomplex dat zich in de nabijheid van het Kroon-
park bevindt. Zij heeft bezwaar gemaakt tegen de verleende 
omgevingsvergunningen omdat zij vreest dat deze omge-
vingsvergunningen tot gevolg kunnen hebben dat zij in haar 
exploitatiemogelijkheden wordt beperkt.
(…)
 2.3. De Afdeling stelt voorop dat onder berichten als 
bedoeld in artikel 2:14, tweede lid, van de Awb ook mede-
delingen als bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, van de Wabo 
moeten worden begrepen. Deze mededelingen zijn, anders 
dan de bekendmaking van een besluit op een aanvraag om 
omgevingsvergunning aan de aanvrager zelf, berichten die 
niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht. Anders dan 
Edelwonen betoogt, vormen de artikelen 3.8 en 3.9, eerste 
lid, van de Wabo geen lex specialis ten opzichte van artikel 
2:14, tweede lid, van de Awb. Artikel 2:14, tweede lid, van 
de Awb geeft een nadere invulling aan de in de artikelen 3.8 
en 3.9, eerste lid, van de Wabo geboden mogelijkheid om de 
kennisgevingen en mededelingen op een andere geschikte 
wijze te doen.
Een mededeling als bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, van 
de Wabo is een kennisgeving van een besluit dat tot één of 
meer belanghebbenden is gericht als bedoeld in artikel 2, 
tweede lid, aanhef en onder a, van de Verordening.
Op de mededeling van de verlening van de in geding zijnde 
omgevingsvergunningen overeenkomstig artikel 3.9, eerste 
lid, van de Wabo zijn, kortom, artikel 2:14, tweede lid, van 
de Awb en artikel 2, tweede lid, van de Verordening van toe-
passing.
 2.4. De strekking van artikel 2:14, tweede lid, van de 
Awb is om te waarborgen dat verzending van berichten niet 
uitsluitend elektronisch plaatsvindt, maar ook in bijvoor-

beeld een (papieren) dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. 
Dat is op grond van deze bepaling slechts anders indien bij 
wettelijk voorschrift is bepaald dat met een elektronische 
verzending kan worden volstaan. Naar het oordeel van de 
Afdeling betekent dit dat een wettelijke bepaling die enkel 
de mogelijkheid biedt om zekere berichten elektronisch te 
verzenden op zichzelf onvoldoende is om met een elektro-
nische verzending te kunnen volstaan. Het moet gaan om 
een wettelijke bepaling waaruit volgt dat deze berichten bij 
uitsluiting elektronisch worden verzonden.
Artikel 2, tweede lid, van de Verordening voldoet hier niet 
aan. In dit artikellid is niet méér bepaald dat dat het ge-
meentebestuur, in dit geval het college, ervoor kan kiezen 
om voor het doen van een kennisgeving gebruik te maken 
van het elektronisch gemeenteblad. Elektronische publica-
tie is dus niet dwingend en bij uitsluiting voorgeschreven. 
Uit deze bepaling vloeit dan ook niet voort dat publicatie op 
een andere wijze met inachtneming van artikel 2:14, tweede 
lid, van de Awb achterwege kan blijven. Voor zover, zoals 
het college naar voren heeft gebracht, uit het raadsvoorstel 
bij de Verordening blijkt van de keuze om met elektronische 
publicatie te volstaan, is dat onvoldoende. Een raadsvoor-
stel is geen wettelijke bepaling als bedoeld in artikel 2:14, 
tweede lid, van de Awb. Indien het gemeentebestuur in ze-
kere gevallen met elektronische publicatie wil kunnen vol-
staan, dient dat bij verordening te worden bepaald.
 2.5. Op grond van het voorgaande komt de Afdeling tot 
de conclusie dat het college, door te volstaan met een publi-
catie van de verlening van de in geding zijnde omgevings-
vergunningen in het elektronisch gemeenteblad, niet op 
juiste wijze toepassing heeft gegeven aan artikel 3.9, eerste 
lid, aanhef en onder a, van de Wabo, gelezen in samenhang 
met artikel 2:14, tweede lid, van de Awb. De rechtbank heeft 
dit niet onderkend.
 2.6. Anders dan Gelredome meent, volgt uit het voor-
gaande echter nog niet dat haar niet zou kunnen worden 
tegengeworpen dat zij niet tijdig bezwaar heeft gemaakt 
tegen de in geding zijnde omgevingsvergunningen. Naar 
het oordeel van de Afdeling had Gelredome redelijkerwijs 
tijdig op de hoogte kunnen zijn van de verlening van de om-
gevingsvergunningen waartegen zij wilde opkomen. Zoals 
het college onbetwist heeft gesteld, is vanaf het van kracht 
worden van de Verordening op de Gemeentepagina in het 
papieren huis-aan-huis-blad “Arnhemse Koerier” steeds 
expliciet vermeld dat bekendmakingen kunnen worden in-
gezien op www.overheid.nl of op afspraak. Ook voor zover 
Gelredome uitsluitend papieren publicaties bijhield, kon zij 
er op deze wijze al langere tijd van op de hoogte zijn dat zij 
voor kennisgevingen van verleende omgevingsvergunnin-
gen www.overheid.nl diende te raadplegen. Niet gebleken 
is van enige omstandigheid op grond waarvan zou moeten 
worden geoordeeld dat het raadplegen van deze website in 
het geval van Gelredome problematisch was. Dat zij dit niet-
temin niet heeft gedaan, kan haar worden tegengeworpen.
(…)
 2.8. De conclusie is dat de rechtbank, zij het op onjuis-
te gronden, terecht heeft overwogen dat de overschrijding 
door Gelredome van de termijn waarbinnen bezwaar kon 
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worden gemaakt tegen de omgevingsvergunningen van 
8 maart 2018 en 16 maart 2018, Gelredome kan worden 
toegerekend en daarom niet verschoonbaar is. De recht-
bank heeft terecht overwogen dat het college de bezwaren 
van Gelredome tegen die omgevingsvergunningen terecht 
wegens overschrijding van de bezwaartermijn niet-ontvan-
kelijk heeft verklaard.
Het betoog faalt.

 Slotoverwegingen
 3. Het hoger beroep van Gelredome is ongegrond. De 
aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd met verbe-
tering van de gronden waarop deze rust.
 4. Nu de Afdeling heeft geoordeeld dat het door Gel-
redome ingestelde hoger beroep ongegrond is, is de voor-
waarde waaronder Edelwonen incidenteel hoger beroep 
heeft ingesteld niet vervuld en is het incidenteel hoger 
beroep komen te vervallen.
 5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen 
aanleiding.

 Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State be-
vestigt de aangevallen uitspraak.

 Naschrift

1. De samenleving digitaliseert, de overheid ook (met 
enige groeipijnen). Digitale overheidscommunicatie heeft 
voordelen. Het zou sneller, transparanter en voor velen toe-
gankelijker zijn. Maar die verbeterde toegankelijkheid is er 
niet voor iedereen. Er is een blijvende groep die door on-
voldoende digitale vaardigheden niet van digitale bericht-
geving van de overheid op de hoogte kan blijven. De con-
sequentie van het niet tijdig reageren op een kennisgeving 
is ingrijpend: de toegang tot de bestuursrechter is dan uit-
gesloten.
2. Deze uitspraak is om meerdere redenen rele-
vant voor de praktijk. Allereerst omdat de Afdeling hierin 
artikel 2:14, lid 2 Awb ook van toepassing verklaart op de 
kennisgeving van omgevingsvergunningen. Ten tweede zet 
de Afdeling in deze uitspraak uiteen aan welke vereisten 
een wettelijke bepaling moet voldoen om een kennisgeving 
louter elektronisch te mogen publiceren. Ten derde volgt uit 
de uitspraak dat zelfs als een verordening niet aan de ver-
eisten voldoet, de betrokkene alsnog niet-ontvankelijk kan 
worden verklaard, omdat zij kon weten dat de publicatie 
ook op het internet te vinden was. Wij zullen deze onderde-
len uit de Afdelingsuitspraak hieronder nader toelichten.

 De feiten
3. Het college van de gemeente Arnhem verleende 
twee omgevingsvergunningen voor het transformeren 
van een kantoorgebouw tot een appartementencomplex. 
De besluiten werden – zoals artikel 3:41, lid 1 Awb voor-
schrijft – bekendgemaakt door toezending aan de aanvra-
ger. Daarnaast gaf het college – conform artikel 3.9, lid 1 

onder a in samenhang bezien met artikel 3.8 Wabo – kennis 
van de omgevingsvergunningen door publicatie in het elek-
tronische gemeenteblad.
4. Gelredome kon zich niet met de beoogde functie 
van het kantoorgebouw verenigen. Zij maakte – door om-
standigheden na ommekomst van de termijn – bezwaar te-
gen voornoemde besluiten, waarvan zij in het elektronisch 
gemeenteblad kennis had genomen. Volgens het college kon 
het verzuim in dit geval redelijkerwijs aan Gelredome wor-
den verweten, nu van beide omgevingsvergunningen op de 
juiste wijze kennis was gegeven door publicatie in het elek-
tronische gemeenteblad van Arnhem.
5. Wat is de juiste wijze van kennisgeven en wanneer 
mag worden volstaan met een elektronische publicatie? Ar-
tikel 2:14, lid 2 Awb schrijft voor dat de verzending van be-
richten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, 
niet uitsluitend elektronisch geschiedt, tenzij bij wettelijk 
voorschrift anders is bepaald.2 Uit artikel 3.8 in samenhang 
met artikel 3.9, onder a Wabo volgt dat het bevoegd gezag 
onverwijld kennis geeft van de bekendmaking van beschik-
kingen in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen 
of op een andere geschikte wijze. Elektronische publicatie 
is toegestaan, zolang dit maar niet uitsluitend elektronisch 
gebeurt, tenzij de wet dat wel toestaat.

 Artikel 2:14, lid 2 Awb ook van toepassing op 
kennisgeving omgevingsvergunningen

6. De Afdeling maakt in deze uitspraak allereerst dui-
delijk dat artikel 2:14, lid 2 Awb ook van toepassing is op 
de kennisgeving van omgevingsvergunningen als bedoeld 
in artikel 3.8 en 3.9, onder a Wabo. Kennelijk aanvaardt de 
Afdeling daarmee dat een gemeentelijke verordening mag 
bepalen dat publicatie van een omgevingsvergunning uit-
sluitend elektronisch plaatsvindt. Dat is an sich een bijzon-
dere interpretatie van artikel 3.8 en 3.9 Wabo, omdat hier-
in – anders dan artikel 2:14 Awb – geen mogelijkheid wordt 
geboden om uitsluitend elektronisch kennis te geven. Daar-
mee kan een dergelijke uitleg van de Afdeling als strijdig 
worden gezien met het in artikel 3.8 en 3.9 Wabo bepaalde 
dat kennisgeving in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-
huisbladen of op een andere geschikte wijze juist verplicht 
is.

 Vereisten die aan een verordening als bedoeld in 
artikel 2:14, lid 2 Awb worden gesteld

7. Ten tweede zet de Afdeling in deze uitspraak uit-
een aan welke vereisten een wettelijke bepaling moet vol-
doen om een kennisgeving van een omgevingsvergunning 
louter elektronisch te mogen publiceren. In dit geval be-
paalde de “Verordening elektronische publicatie gemeente 
Arnhem” in artikel 2, lid 1, dat het gemeentebestuur het 
elektronisch gemeenteblad gebruikt voor bekendmaking 
van algemeen verbindend voorschriften, beleidsregels en 
andere besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden 

2 Uit de memorie van toelichting bij art. 2:14 Awb volgt dat met de zinsnede 
‘niet tot een of meer geadresseerden’ wordt aangesloten bij de bewoordin-
gen van art. 3:42, lid 1 Awb. Zie Kamerstukken II 2001/02, 28483, 3, p. 38.
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zijn gericht, tenzij wettelijk een andere wijze van bekend-
making is voorgeschreven. Daarnaast bepaalt de verorde-
ning in artikel 2, lid 2, dat het elektronisch gemeenteblad 
in aanvulling op het eerste lid gebruikt wordt voor – in dit 
geval van belang – kennisgeving van besluiten die tot één 
of meer belanghebbenden zijn gericht. De Afdeling vatte 
onderhavige bepaling op als het bieden van een mogelijk-
heid om zekere berichten elektronisch te verzenden. Dit is 
volgens de Afdeling onvoldoende om met een elektronische 
verzending te kunnen volstaan.
8. Uit deze Afdelingsuitspraak volgt dat, om een 
kennisgeving van een omgevingsvergunning louter elektro-
nisch te mogen publiceren, het moet gaan om (i) een wette-
lijke bepaling (dat kan ook zijn een gemeentelijke verorde-
ning) en (ii) uit deze wettelijke bepaling moet blijken dat de 
kennisgeving van de omgevingsvergunning dwingend en bij 
uitsluiting elektronisch verzonden wordt.
9. De bepaling uit de verordening van Arnhem geeft 
het college een keuze om de kennisgeving elektronisch te pu-
bliceren. De elektronische publicatie is volgens de Afdeling 
niet dwingend en bij uitsluiting voorgeschreven. Het stand-
punt van het college dat uit het raadsvoorstel bij de verorde-
ning van de keuze zou blijken dat het met elektronische pu-
blicatie kon volstaan, mocht niet baten. Een raadsvoorstel is 
geen wettelijke bepaling als bedoeld in artikel 2:14, lid 2 van 
de Awb. Op dat punt werd dus niet voldaan aan het vereiste 
zoals hiervoor genoemd onder (i). Conclusie: de verordening 
van de gemeente Arnhem voldoet niet aan hetgeen artikel 
2:14, lid 2 Awb voorschrijft.

 Totstandkoming artikel 2:14, lid 2 Awb
10. Artikel 2:14, lid 2, Awb is op 1 juli 2004 ingevoerd 
met de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer.3 Hoewel de 
letterlijke wettekst de mogelijkheid opende om, indien bij 
wettelijk voorschrift bepaald, de verzending van berichten 
die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht uit-
sluitend elektronisch te laten geschieden, werd in de toe-
lichting op het wetsvoorstel als uitgangspunt genomen dat 
een stuk niet uitsluitend langs elektronische weg ter inzage 
zou worden gelegd. Slechts in die gevallen dat van de kring 
van betrokkenen in redelijkheid bekend is dat niemand be-
hoefte heeft aan een schriftelijke openbare kennisgeving, 
mocht volgens de wetgever aanleiding bestaan om bij wet-
telijk voorschrift een uitzondering op het uitgangspunt te 
maken. Hieraan lag de gedachte ten grondslag dat “de elek-
tronisering van de samenleving niet ten koste mag gaan van 
hen die (nog) geen toegang hebben tot het elektronisch ver-
keer”.4 De bedoeling van de wetgever gaf hier derhalve een 
andere lezing dan de letterlijke wettekst.

 15 augustus rechtspraak
11. In de alom bekende ‘15 augustus-rechtspraak’ 
is hierover door de Afdeling een knoop doorgehakt.5 De 

3 Stb. 2004, 214.
4 Kamerstukken II 2001/02, 28483, 3, p. 8, 10 en 38-39.
5 ABRvS 15 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX4675, ECLI:NL:RVS:2012:BX4676 

en ECLI:NL:RVS:2012:BX4681.

Afdeling is daarbij aangesloten bij de letterlijke interpre-
tatie van de wettekst en heeft bepaald dat artikel 2:14, lid 
2, Awb zo moet worden gelezen dat een bestuursorgaan bij 
wettelijk voorschrift kan afwijken van het uitgangspunt dat 
verzending van berichten die niet tot een of meer geadres-
seerden zijn gericht niet uitsluitend elektronisch geschie-
den. Er waren voorstanders die deze uitspraken toejuichten, 
vanwege de betere beschikbaarheid van de bronnen6 en 
kosten reducerende aspecten voor de overheid.7 De uitspra-
ken konden ook op kritiek rekenen van tegenstanders, die 
het individu teveel de dupe zagen worden van de gekozen 
inslag.8

12. Overigens maakt het voorstel voor de Wet moder-
nisering elektronische publicaties, die afdeling 2.3 Awb met 
ingang van 2021 beoogt te moderniseren, een einde aan de 
onduidelijkheid over de verenigbaarheid van de wettekst en 
de toelichting van de wetgever op dit punt. In de toelichting 
op het nieuwe wetsvoorstel wordt namelijk bepaald dat 
het bij wettelijk voorschrift mogelijk is om aan te geven dat 
terinzagelegging louter op elektronische wijze plaatsvindt, 
zonder die mogelijkheid in de toelichting met extra waar-
borgen te omkleden.

 Geen sprake van verschoonbare 
termijnoverschrijding

13. Hoe loopt het met Gelredome af? Niet goed, van-
wege hetgeen van Gelredome mocht worden verwacht. Een 
derde punt dat uit de uitspraak volgt, is dat zelfs als een ge-
meentelijke verordening niet aan de vereisten uit artikel 
2:14, lid 2, Awb voldoet, de betrokkene alsnog niet-ontvan-
kelijk kan worden verklaard, omdat ze kon weten dat publi-
catie ook op het internet te vinden is.
14. Niet alle termijnoverschrijdingen leiden tot niet-
ontvankelijkheid. Artikel 6:11 Awb geeft de mogelijkheid 
om onder omstandigheden het overschrijden van de be-
zwaar- of beroepstermijn verschoonbaar te achten. In de 
wetsgeschiedenis worden drie situaties genoemd waarin in 
beginsel geen sprake kan zijn van verzuim dat verschoon-
baar is, namelijk:
(i) als de oorzaak van de termijnoverschrijding aan de in-

diener kan worden toegerekend;
(ii) als de indiener niet het redelijkerwijs mogelijke heeft 

gedaan om de oorzaak van de termijnoverschrijding 
aannemelijk te (kunnen) maken; en

(iii) als de indiener na het wegvallen van de omstandigheid 
die een tijdig bezwaar of beroep verhinderde, te lang 
talmt met het alsnog maken van bezwaar of instellen 
van een beroep.9

15. Met enige regelmaat wordt als rechtvaardiging 
voor termijnoverschrijding aangevoerd dat de indiener niet 
op de hoogte was van (de kennisgeving van) een besluit. 
Daarbij staat voorop dat de feitelijke onbekendheid op zich-
zelf nooit voldoende is: vereist is dat de indiener het besluit 

6 JM 2912.122, m.nt. T.N. Sanders.
7 AB 2012/353, m.nt. F. Spijker & I.J. Middel.
8 JB 2012/222, m.nt. G. Overkleeft-Verburg.
9 Toelichting bij de Nota van Wijziging als weergegeven op p. 300 van de PG 

Awb.

T2b_Gst._207502_bw_V02.indd   134T2b_Gst._207502_bw_V02.indd   134 3/12/2020   11:41:31 AM3/12/2020   11:41:31 AM



135Afl. 7502 - maart 2020Gst.  2020/29

Jurisprudentie  

redelijkerwijs niet kon kennen. Wanneer op de juiste wijze 
kennis is gegeven van een besluit gaat de Afdeling ervan uit 
dat belanghebbenden tijdig kennis hebben kunnen nemen 
en tijdig bezwaar kunnen maken. Men wordt in die situa-
tie niet beschermd door de mogelijkheid om zich van een 
termijnoverschrijding te verschonen.10 Een verschoonbare 
termijnoverschrijding kan zich wél voordoen wanneer er 
fouten voorkomen in de kennisgeving, bijvoorbeeld als de 
publicatie van een vergunning enkel plaatsvond in het elek-
tronische gemeenteblad, terwijl de ontvangst van de aan-
vraag in een huis-aan-huisblad was gepubliceerd.11

16. Dat was in Arnhem volgens de Afdeling niet aan 
de orde. Vanaf het van kracht worden van de verordening 
is op de gemeentepagina in het papieren huis-aan-huisblad 
“Arnhemse Koerier” steeds expliciet vermeld dat bekend-
makingen kunnen worden ingezien op www.overheid.nl of 
op afspraak. Hierdoor had Gelredome, volgens de Afdeling, 
tijdig op de hoogte kunnen zijn van de verlening van de om-
gevingsvergunningen waartegen zij wilde opkomen. Ook 
als Gelredome uitsluitend papieren publicaties bijhield, kon 
zij er op deze wijze al langere tijd van op de hoogte zijn dat 
zij voor kennisgevingen van verleende omgevingsvergun-
ningen www.overheid.nl diende raad te plegen. Daar komt 
nog bij dat een medewerker van de gemeente Gelredome 
er bij e-mailbericht op heeft gewezen dat een aantal ver-
gunningen waren verleend ten behoeve van de transitie van 
kantoorgebouwen nabij het Gelredome. De overschrijding 
van de bezwaartermijn kan Gelredome dan ook worden 
toegerekend.
17. Het oordeel van de Afdeling dat de termijnover-
schrijding van Gelredome niet verschoonbaar is, is onzes 
inziens enigszins opmerkelijk te noemen in het licht van het 
gegeven dat de Afdeling tot de conclusie kwam dat de veror-
dening van de gemeente Arnhem niet voldeed aan de in ar-
tikel 2:14, lid 2, Awb gestelde vereisten. Een bestuursorgaan 
handelt in dit geval in strijd met de Awb door niet ook op 
papier te publiceren, maar toch wordt het Gelredome toe-
gerekend niet tijdig bezwaar te hebben gemaakt.
18. Kennelijk heeft de Afdeling wederom gekozen voor 
de onverbiddelijke lijn dat aan individuen hoge eisen wor-
den gesteld om van overheidsbesluitvorming op de hoogte 
te blijven. Individuen die berichtgeving missen, kunnen zich 
niet verschuilen achter het gegeven zich netjes te hebben 
aangemeld voor de e-mailservice van www.overheid.nl. Zij 
dienen tevens de websites van de gemeenten, provincies 
en het Rijk in de gaten te houden. Ook technische proble-
men tussen de gemeentelijke website en www.overheid.nl, 
waardoor gedurende lange tijd besluiten niet zijn doorgezet 
naar www.overheid.nl, komen volledig voor rekening van 
het individu. Hoewel de Afdeling dit rechtvaardigt met het 
gegeven dat “elektronisch verkeer tussen bestuursorganen en 
burgers een belangrijke bijdrage kan leveren aan het streven 
naar een toegankelijke en beter presterende overheid”12 vin-
den wij dat wat ver gaan. Zeker wanneer dit wordt afgezet 

10 ABRvS 27 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4010.
11 ABRvS 18 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2308.
12 ABRvS 7 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2421, r.o. 5.4.

tegen het gegeven dat er voor de burger veel drempels wor-
den opgeworpen wanneer zij op haar initiatief digitaal za-
ken wil doen met de overheid. Zo mag een belanghebbende 
zich momenteel voor het aanwenden van een rechtsmiddel 
in beginsel niet per e-mail tot het bestuursorgaan richten.13

 Tot slot
19. Met deze uitspraak maakt de Afdeling duide-
lijk dat artikel 2:14, lid 2, Awb ook van toepassing is op de 
kennisgeving van omgevingsvergunningen. Het moet hier-
bij gaan om (i) een wettelijke bepaling (dat kan ook zijn een 
gemeentelijke verordening) die (ii) duidelijk maakt dat de 
kennisgeving van de omgevingsvergunning dwingend en bij 
uitsluiting elektronisch verzonden wordt. De elektronische 
verordening van de gemeente Arnhem voldeed niet aan het 
tweede vereiste. Gelredome wordt echter alsnog niet-ont-
vankelijk verklaard, omdat ze kon weten dat de publicatie 
ook op het internet te vinden was. Belanghebbenden dienen 
de gemeentelijke kanalen waar in publicatie wordt voorzien 
dan ook goed in de gaten te houden, om te voorkomen dat 
hun bezwaar niet-ontvankelijk wordt verklaard. Wij zien de 
volgende Afdelingsuitspraken hierover met veel belangstel-
ling tegemoet.

M. Buitenhuis & L. van Moorsel
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De Afdeling gaat om. Er is wettelijk gezien ruimte om ook 
een recht op kinderopvangtoeslag vast te stellen als de 
aanvrager een deel van de kosten van kinderopvang heeft 
voldaan. Toepassing art. 3:4 Awb. 

Door het grote aantal vergelijkbare zaken dat in de loop der 
jaren aan de Afdeling is voorgelegd, zijn de ernst en omvang 
van de financiële gevolgen van haar bestendige jurisprudentie 
in meerdere gevallen kenbaar geworden. Het is de Afdeling in 

13 Kamerstukken II 2001/02, 28 483, 3, p. 39.
1 Rogier Stijnen is senior stafjurist bij de rechtbank Rotterdam.
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