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Jurisprudentie 

Gst. 2020/58

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
22 januari 2020, nr. 201901989/1/A3
(Mr. H.G. Sevenster)
m.nt. L. van Moorsel & M. Buitenhuis1

(Art. 6:11 Awb)

ECLI:NL:RVS:2020:175

De bekendmaking van de vergunning is geplaatst in de 
categorie ‘overig’ onder de hoofdcategorie ‘Voorlichting’ 
op www.overheid.nl. Dit past niet in de systematiek van 
de categorieën van de berichtenservice. Gelet hierop is de 
termijnoverschrijding verschoonbaar. (Amsterdam) 

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in haar uitspraak van 
13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3419 brengt de enkele 
omstandigheid dat appellanten zich hebben aangemeld bij de 
e-mailservice van www.overheid.nl niet mee dat zij er gerecht-
vaardigd op mochten vertrouwen dat zij op de hoogte zouden 
worden gehouden van alle voor hen mogelijk relevante beslui-
ten, zoals in dit geval het verlenen van een woningvormings-
vergunning in de omgeving van hun perceel. Bedoelde e-mail-
service laat onverlet dat het tot de eigen verantwoordelijkheid 
van appellanten behoort om er zorg voor te dragen dat zij op de 
hoogte geraken van verlening van vergunningen. Er kan ech-

1 Laura van Moorsel en Mariëtta Buitenhuis zijn advocaat bij AKD. 
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ter sprake zijn van bijzondere omstandigheden op grond waar-
van appellanten er rechtens op mochten vertrouwen dat zolang 
geen daartoe strekkend e-mailbericht van www.overheid.nl is 
ontvangen nog geen vergunning is verleend.
Appellanten hebben stukken overgelegd waarmee aannemelijk 
is gemaakt dat alle opties voor kennisgeving van vergunningen 
rondom hun adres in de berichtenservice is aangevinkt. Het col-
lege heeft het tegendeel niet aangetoond, terwijl het ter zitting 
bij de rechtbank heeft gesteld dat als alles aangevinkt was, de 
termijnoverschrijding verschoonbaar is. Dat de bekendmaking 
van de vergunning is geplaatst in de categorie ‘overig’ onder de 
hoofdcategorie ‘Voorlichting’ past niet in de systematiek van de 
categorieën van de berichtenservice nu de bekendmakingen van 
vergunningen op grond van de Huisvestingsverordening onder 
de hoofdcategorie ‘Rondom een adres’ staan vermeld. Het kan 
appellanten daarom niet worden aangerekend dat zij de cate-
gorie ‘overig’ onder ‘Voorlichting’ niet hebben aangevinkt. Gelet 
op het voorgaande is de termijnoverschrijding verschoonbaar 
en heeft het college het bezwaar van appellanten ten onrechte 
niet-ontvankelijk verklaard. 

Uitspraak op het hoger beroep van:
1. [Appellant A] en [appellant] B, wonend te Amsterdam,
Appellanten
Tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 29 ja-
nuari 2019 in zaak nr. 18/4116 in het geding tussen:
Appellanten
en
het college van burgemeester en wethouders van Amster-
dam
(…)

 Overwegingen

 Inleiding
1. [appellanten] zijn eigenaar van de woning aan de 
[locatie 2] te Amsterdam. Voor de woningen op de tweede, 
derde en vierde verdieping boven de woning van [appellan-
ten] is vergunning verleend voor het vormen van vijf wonin-
gen. [appellanten] hebben niet binnen de bezwaartermijn 
bezwaar aangetekend tegen de verlening van deze vergun-
ning
(…)
3. [appellanten] betogen dat de termijnoverschrijding 
in bezwaar verschoonbaar is. Zij hebben erop vertrouwd 
dat zij door aanmelding bij de berichtenservice van www.
overheid.nl bericht zouden krijgen van de verlening van de 
vergunning. Zij stellen dat niet is gebleken dat zij zich niet 
juist hebben aangemeld voor de berichtenservice van www.
overheid.nl.
 3.1 (…) Bij de berichtenservice op www.overheid.nl 
kun je je aanmelden voor de service “berichten over uw 
buurt”. De berichten zijn verdeeld over vier hoofdcategorie-
en: Rondom een adres, Voorlichting, Bestemmingsplannen 
en Voorschriften en beleid. Onder de categorie ‘Rondom een 
adres vallen onder andere de subcategorieën onttrekkings-
vergunning, splitsingsvergunning en gebruiksvergunning. 
Onder de categorie Voorlichting vallen volgens de website 

berichten over voorlichting voor de hele gemeente over bij-
voorbeeld openingstijden, huisafval, inspraak en verkiezin-
gen.
In het advies van de bezwaarschriftencommissie dat in het 
besluit op bezwaar is overgenomen, staat dat de bekendma-
king van de vergunning onder de subcategorie ‘overig’ in de 
hoofdcategorie ‘Voorlichting is gepubliceerd.
 3.2 Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in haar 
uitspraak van 13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3419 
brengt de enkele omstandigheid dat [appellanten] zich heb-
ben aangemeld bij de e-mailservice van www.overheid.nl 
niet mee dat zij er gerechtvaardigd op mochten vertrouwen 
dat zij op de hoogte zouden worden gehouden van alle voor 
hen mogelijk relevante besluiten, zoals in dit geval het ver-
lenen van een woningvormingsvergunning in de omgeving 
van hun perceel. Bedoelde e-mailservice laat onverlet dat 
het tot de eigen verantwoordelijkheid van [appellanten] be-
hoort om er zorg voor te dragen dat zij op de hoogte geraken 
van verlening van vergunningen. Er kan echter sprake zijn 
van bijzondere omstandigheden op grond waarvan [appel-
lanten] er rechtens op mochten vertrouwen dat zolang geen 
daartoe strekkend e-mailbericht van www.overheid.nl is 
ontvangen nog geen vergunning is verleend.
[Appellanten] hebben stukken overgelegd waarmee aan-
nemelijk is gemaakt dat alle opties voor kennisgeving van 
vergunningen rondom hun adres in de berichtenservice 
is aangevinkt. Het college heeft het tegendeel niet aange-
toond, terwijl het ter zitting bij de rechtbank heeft gesteld 
dat als alles aangevinkt was, de termijnoverschrijding ver-
schoonbaar is. Dat de bekendmaking van de vergunning is 
geplaatst in de categorie ‘overig’ onder de hoofdcategorie 
‘Voorlichting’ past niet in de systematiek van de categorieën 
van de berichtenservice nu de bekendmakingen van ver-
gunningen op grond van de Huisvestingsverordening onder 
de hoofdcategorie ‘Rondom een adres’ staan vermeld. Het 
kan [appellanten] daarom niet worden aangerekend dat zij 
de categorie ‘overig’ onder ‘Voorlichting’ niet hebben aange-
vinkt. Gelet op het voorgaande is de termijnoverschrijding 
verschoonbaar en heeft het college het bezwaar van [appel-
lanten] ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.
Het betoog van [appellanten] slaagt.
 4. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uit-
spraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de 
rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep 
tegen het besluit van 15 mei 2018 van het college alsnog ge-
grond verklaren. Dat besluit komt voor vernietiging in aan-
merking. Het college dient opnieuw te beslissen op het be-
zwaar met inachtneming van deze uitspraak.
 5. Het college dient op na te melden wijze tot vergoe-
ding van de proceskosten te worden veroordeeld.

 Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. Verklaart het hoger beroep gegrond;
(…)
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 Naschrift

1. De Afdeling stelt al sinds jaar en dag hoge eisen aan 
de verschoonbaarheid van een termijnoverschrijding, zeker 
wanneer het aankomt op het op de hoogte blijven van over-
heidsbesluitvorming.2 Uit deze uitspraak blijkt weer dat in-
dividuen die berichtgeving missen, zich over het algemeen 
niet kunnen verschuilen achter het gegeven zich netjes te 
hebben aangemeld voor de e-mailservice van www.over-
heid.nl.3 Met deze uitspraak breekt er een nieuw hoofdstuk 
aan in de mogelijkheid om een termijnoverschrijding bij de 
digitale dienstverlening van overheidswege verschoonbaar 
te achten: er werd een bijzondere omstandigheid aangeno-
men waaronder men erop mag vertrouwen dat, zolang de 
burger geen e-mailbericht van www.overheid.nl heeft ont-
vangen, er nog geen vergunning is verleend.

 De feiten
2. Appellanten wonen op de begane grond van een 
wooncomplex. Om van de relevante overheidsbesluitvor-
ming op de hoogte te blijven, meldden zij zich aan voor 
de e-mailservice van www.overheid.nl. Op deze website 
bestaat de mogelijkheid om attenderingen in te stellen. 
Deze attenderingen kun je instellen voor vier verschillende 
hoofdcategorieën: ‘Rondom een adres’, ‘Voorlichting’, ‘Be-
stemmingsplannen’ en ‘Voorschriften en beleid’. Binnen de 
hoofdcategorieën bestaan verschillende subcategorieën. Zo 
kun je binnen de categorie ‘Rondom een adres’ 44 subca-
tegorieën selecteren. In dit geval hadden appellanten zich 
aangemeld voor alle subcategorieën binnen de hoofdcate-
gorie ‘Rondom een adres’.
3. Artikel 21 van de Huisvestingswet biedt gemeen-
ten de mogelijkheid om te sturen op het behoud en de sa-
menstelling van de woonruimtevoorraad. De raad van de 
gemeente Amsterdam benutte die mogelijkheid en heeft in 
haar huisvestingsverordening het verbod opgenomen om in 
bepaalde wijken woonruimten zonder vergunning te ont-
trekken, samen te voegen, om te zetten of om te vormen tot 
meerdere woonruimten.
4. Bij een ontwikkelaar bestond het voornemen om 
boven de woningen van appellanten drie woonlagen met 
woningen toe te voegen. De aangevraagde vergunning voor 
het wijzigen van de samenstelling van de woonruimtevoor-
raad werd door het college verleend. Hiervan is mededeling 
gedaan in de Staatscourant, op de gemeentelijke website en 
op www.overheid.nl.
5. In dat laatste medium is de vergunning geplaatst 
onder een andere categorie dan waarvoor appellanten zich 
hadden aangemeld, namelijk in de hoofdcategorie ‘Voor-
lichting’ onder de subcategorie ‘overig’. Appellanten ontvin-
gen daardoor geen attendering en maakten na ommekomst 
van de termijn bezwaar tegen de vergunning.

2 JB 2016/186, m.nt. Overkleeft-Verburg.
3 ABRvS 18 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4307, AB 2020/64, m.nt. L.J.A. 

Damen; zie ook ABRvS 13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3419; ABRvS 
26 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4238.

 Werking van een e-mailattenderingsservice 
behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de 
burger

6. De vermelding van besluiten op www.overheid.nl 
betreft geen vereiste van kennisgeving van huisvestingsbe-
sluiten volgens de wet. Huisvestingsbesluiten worden – net 
als een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 
(artikel 2:1, eerste lid onder a, Wabo) – bekendgemaakt 
door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen 
de aanvrager (artikel 3:41, eerste lid, Awb). De vermelding 
van besluiten op www.overheid.nl betreft daarmee slechts 
een service. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling 
laat het aanmelden voor de e-mailservice van www.over-
heid.nl onverlet dat het tot de eigen verantwoordelijkheid 
van de gebruikers behoort om ervoor te zorgen dat zij van 
de verlening van vergunningen op de hoogte raken. De Af-
deling heeft al eerder overwogen en herhaalt in deze uit-
spraak dat zich bijzondere omstandigheden kunnen voor-
doen op grond waarvan de betrokkene er rechtens op mag 
vertrouwen dat, zolang daarover geen e-mailbericht van 
www.overheid.nl is ontvangen, er nog geen vergunning is 
verleend.4 In dat geval bestaat er een mogelijkheid om een 
termijnoverschrijding verschoonbaar te achten (volgens ar-
tikel 6:11 Awb).

 Verschoonbare termijnoverschrijding
7. In algemene zin kunnen termijnoverschrijdingen 
verschoonbaar worden geacht wanneer zich inconsisten-
ties voordoen in de kennisgeving. Een voorbeeld is wan-
neer de publicatie van een vergunning enkel plaatsvond in 
het elektronische gemeenteblad, terwijl de ontvangst van 
de aanvraag in een huis-aan-huis-blad was gepubliceerd.5 
Een termijnoverschrijding kan volgens de Afdeling ook ver-
schoonbaar worden geacht wanneer de elektronische ken-
nisgeving niet op correcte wijze is verlopen.6

8. In de uitspraak van 22 januari 2020 gaat het om de 
vraag of zich bijzondere omstandigheden voordoen op grond 
waarvan de betrokkene er rechtens op mag vertrouwen dat, 
zolang daarover geen e-mailbericht van www.overheid.nl is 
ontvangen, er nog geen vergunning is verleend. Appellanten 
trachtten dit te bewijzen door stukken te overleggen waar-
uit bleek dat zij alle opties voor kennisgeving van vergun-
ningen rondom hun adres in de berichtenservice hadden 
aangevinkt. Ook hebben zij met e-mails aangetoond dat zij 
notificaties kregen van de berichtenservice over andere ver-
gunningen en besluiten. Ter zitting bij de rechtbank heeft 
het college gezegd dat als alle opties waren aangevinkt, de 
termijnoverschrijding verschoonbaar zou zijn.
9. De Afdeling merkt op dat de bekendmaking van de 
vergunning is geplaatst in de hoofdcategorie ‘Voorlichting’ 
onder de subcategorie ‘overig’. Onder deze categorie vallen 
volgens de website berichten voor de hele gemeente over 
bijvoorbeeld openingstijden, huisafval, inspraak en verkie-

4 ABRvS 13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3419.
5 ABRvS 18 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2308. 
6 ABRvS 7 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2421. Zie voor een uitgebreide 

omschrijving van de omstandigheden waaronder een overschrijding ver-
schoonbaar te achten is ons naschrift bij Gst. 2020/27.
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zingen. Plaatsing van de bekendmaking onder deze catego-
rie past volgens de Afdeling niet in de systematiek van de 
categorieën van de berichtenservice, nu de bekendmakin-
gen van de vergunningen op grond van de Huisvestingsver-
ordening onder de hoofdcategorie ‘Rondom een adres’ staan 
vermeld. Het kan appellanten daarom niet worden aangere-
kend dat zij de subcategorie ‘overig’ onder de hoofdcatego-
rie ‘Voorlichting’ niet hebben aangevinkt. Het was volgens 
de Afdeling niet van appellanten te verwachten dat zij alle 
categorieën op www.overheid.nl zouden aanvinken, terwijl 
zij in wezen alleen geïnteresseerd waren in vergunningen 
‘Rondom een adres’. Hiermee acht de Afdeling de termijn-
overschrijding verschoonbaar.

Enerzijds achten wij het Afdelingsoordeel een po-

Berust gebrek evident bij het bestuursorgaan, dan 
is termijnoverschrijding niet voor rekening van 
appellant

10. 
sitieve ontwikkeling. Onzes inziens moet in het geval dat 
een gebrek evident bij het bestuursorgaan berust en ze-
ker wanneer wordt erkend dat als wel alle opties waren 
aangevinkt, de termijnoverschrijding verschoonbaar zou 
zijn – een termijnoverschrijving niet voor rekening van ap-
pellant worden gelaten. Anderzijds is ons na een analyse van 
de categorieën op www.overheid.nl in het licht van de Afde-
lingsuitspraak het volgende opgevallen. Er was hier sprake 
van een vergunning voor het wijzigen van de samenstelling 
van de woningvoorraad op grond van de Huisvestingswet. 
De hoofdcategorie ‘Rondom een adres’ geeft van de vier ac-
tiviteiten uit artikel 21 Huisvestingswet alleen ‘onttrekking’ 
als subcategorie weer. Wij hebben onder de hoofdcategorie 
‘Rondom een adres’ echter geen subcategorie ‘huisvestings-
verordening’ of meer specifiek ‘samenstelling woonvoor-
raad’ aangetroffen. Wij kunnen ons in dat licht voorstellen 
dat het college de vergunning in de subcategorie ‘overig’ 
heeft geplaatst, omdat het niet kon bedenken onder welke 
andere categorie de vergunning voor de wijziging van de 
samenstelling van de woonvoorraad geplaatst moest wor-
den. Die gedachte vinden wij – zeker nu het college niet de 
macht heeft om nieuwe categorieën aan www.overheid.nl 
toe te voegen – niet geheel onlogisch.
11. Wij vragen ons wel af welk gewicht toekomt aan de 
erkenning van het college, dat als alle opties aangevinkt wa-
ren, de termijnoverschrijding verschoonbaar zou zijn. Zou 
de Afdeling tot hetzelfde oordeel zijn gekomen wanneer 
deze erkenning achterwege zou zijn gebleven? Wij zijn erg 
benieuwd naar de volgende Afdelingsjurisprudentie op dit 
punt.

Laura van Moorsel & Mariëtta Buitenhuis
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