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Samenvatting

Belanghebbende heeft beroep ingesteld wegens het niet tijdig beslissen op twee bezwaren. De rechtbank heeft op 24 juni 2015 beslist
dat de inspecteur, op straffe van een dwangsom, binnen twee weken na verzending van de rechtbankuitspraak (25 juni 2015) alsnog
uitspraak op bezwaar moet doen. Op 30 juni 2015 heeft de inspecteur telefonisch contact gehad met gemachtigde van belanghebbende
waarin hij aangeeft dat hij uiterlijk 6 juli 2015 wil horen. Gemachtigde geeft aan dat dat niet lukt, pas op zijn vroegst op 13 juli 2015. De
inspecteur doet op 7 en 8 juli uitspraak op bezwaar. De rechtbank oordeelt dat het hoorrecht is geschonden. Belanghebbende heeft
aangegeven gehoord te willen worden. De verplichting om tijdig uitspraak te doen, laat de verplichting tot horen niet vervallen. De
inspecteur had in de eerdere procedure immers kunnen verzoeken om een ruimere termijn om uitspraak te doen. De rechtbank stelt bij
tussenuitspraak de inspecteur in de gelegenheid het gebrek dat aan de bestreden besluiten kleeft, te herstellen met toepassing van de
zogenoemde bestuurlijke lus (art 8:51a Awb).

(Beslissing aangehouden.)

Commentaar

De teleurstellende conclusie is dat het geen uitzondering meer is: de inspecteur die via een dwangsom door de rechtbank gedwongen
moet worden om nu toch echt uitspraak te gaan doen op het bezwaar. Ook hier is dat het geval en moet de inspecteur uitspraak op
bezwaar doen binnen twee weken na 25 juni 2015 – nadat hij al op 23 februari 2015 een ingebrekestelling van belanghebbende had
ontvangen. In die periode komt de inspecteur in de knoei met het alsnog voldoen aan zijn verplichting om de belanghebbende te horen,
waarop hij onder dreiging van de dwangsommen dan maar uitspraak doet zonder hoorgesprek.

Als een belanghebbende niet in de gelegenheid is gesteld om te worden gehoord, zijn er twee smaken. Ofwel aannemelijk is dat de
belanghebbende daardoor niet is benadeeld, zodat ex art. 6:22 Awb aan de schending voorbij kan worden gegaan. Ofwel hij is mogelijk
wel benadeeld, zodat het horen alsnog zal moeten plaatsvinden. Dat is hier het geval. Om proceseconomische redenen maakt de
rechtbank gebruik van de zogenoemde ‘bestuurlijke lus’. Dat houdt in dat de rechter het bestuursorgaan op grond van art. 8:51a Awb in
de gelegenheid stelt een gebrek in het bestreden besluit te herstellen. Daarna zal de rechtbankprocedure worden voortgezet.

Dit is een begrijpelijke oplossing van de rechtbank, maar het bestuursorgaan wordt hiermee wel ‘gered’. De inspecteur heeft uitspraak
gedaan zonder daarbij te voldoen aan de eis van het hoorgesprek en krijgt een herkansing. Sterker nog, hij krijgt meer tijd dan in de
‘dwangsomprocedure’: zes weken in plaats van de eerdere twee weken. Hoewel de rechtbank daar in deze procedure niet over gaat,
lijkt de impliciete conclusie dat de inspecteur gedekt is voor de dwangsommen. Verdedigbaar lijkt mij om te concluderen dat de
inspecteur nog altijd niet voldaan heeft aan het dictum van de dwangsomrechter om uitspraak te doen – wat immers impliceert dat de
belanghebbende wordt gehoord. Dat zou betekenen dat de inspecteur dwangsommen verbeurt tot op het moment dat alsnog aan die
verplichting is voldaan.
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