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Wet natuurbescherming; soorten; Ontheffing voor het vangen en doden 

van zwarte kraaien en kauwen met behulp van een vangkooi.    

Geachte  

 

Op 26 juni 2017 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing, in het kader van de Wet 

natuurbescherming ontvangen voor vangen en doden van kraaien en kauwen met behulp van een 

vangkooi inclusief de bijbehorende bijlagen. Bij de beoordeling van de ontheffing zijn wij nagegaan 

of er geen andere bevredigende oplossing is, de ontheffing nodig is voor genoemd belang in de Wet 

natuurbescherming en of er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding 

van de soort. Deze beoordeling heeft ertoe geleidt dat wij hebben besloten de door u aangevraagde 

ontheffing te verlenen. Hierbij treft u ons besluit aan. 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

de secretaris,  de voorzitter, 

 

Mr. Drs. T. van der Wal L. Verbeek 
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN van Flevoland op een verzoek voor een ontheffing op grond 

van artikel 3.3 Wet natuurbescherming. 

 

Inhoudsopgave 

A. Onderwerp aanvraag 

B. Wettelijk kader Wet natuurbescherming 

C. Beleid Provincie Flevoland 

D. Inhoudelijk beoordeling 

E. Kennisgeving en afschriften 

F. Besluit 

G. Bezwaar 

H. Ondertekening 

Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 

A. Onderwerp aanvraag 

Op 26 juni 2017 hebben wij uw aanvraag voor een ontheffing, in het kader van de Wet 

natuurbescherming ontvangen voor het vangen en doden van zwarte kraaien (Corvus corone) en 

kauwen (Corvus monedula) met behulp van een vangkooi. Uit de aanvraag blijkt dat op het 

perceel peren vorig jaar aanzienlijke schade is opgetreden, (€ 15.000,-), deze schade is niet door 

het faunafonds getaxeerd omdat de soort is vrijgesteld. Het perceel ligt dicht bij de bebouwing 

van Luttelgeest en wordt omringd door tuinbouwkassen. Beide vogelsoorten staan op de lijst van 

vogels die landelijk schade veroorzaken. Bestrijding van de kauw en zwarte kraai is vrijgesteld. 

Verjagen met ondersteunend afschot met geweer is niet toegestaan. Het perceel is te klein 

(oppervlakte ruim 5 hectare) en voldoet niet aan de minimale oppervlakte (40 hectare) en 

doorsnede voor het gebruik van het geweer. De inzet van visuele en akoestische middelen hebben 

onvoldoende gewerkt. Om verdere schade te voorkomen wenst u een kraaienvangkooi in te 

zetten.   

B. Wettelijk kader Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) is het nationale wettelijke kader voor de 

soortbescherming van in Nederland in het wild levende planten en dieren. De Wnb geeft 

algemene beschermingsmaatregelen met de  zorgplicht (artikel 1.11) en de actieve 

soortenbescherming (artikel 1.12)  Artikel 1.3 lid 1 luidt: Ingeval Gedeputeerde Staten ingevolge 

het bepaalde bij of krachtens deze wet bevoegd zijn tot het nemen van een besluit met 

betrekking tot projecten of handelingen, zijn, tenzij anders bepaald, bevoegd Gedeputeerde 

Staten van de provincie waar het project of de handeling wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk 

verricht. Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn gezien artikel 1.3 lid 1 van de Wnb het bevoegd 

gezag voor onderhavige handeling. In hoofdstuk 3: soorten, worden drie beschermingsregimes 

aangegeven: de Vogelrichtlijn (artikel 3.1 tot en met 3.4), de Habitatrichtlijn(artikel 3.5 tot en 

met 3.9) en de Andere soorten (artikel 3.10 tot en met 3.11). De soorten waarvoor ontheffing is 

aangevraagd van de in de Wnb genoemde verboden, vallen onder het beschermingsregime van de 

Vogelrichtlijn. 

Vogels 

Hiervoor gelden de volgende verboden: 

• opzettelijk doden of vangen (art 3.1, lid 1), 

• opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren vernielen of beschadigen, of nesten van vogels weg  

   nemen (artikel 3.1 lid 2), 

• eieren rapen en deze onder zich hebben (art. 3.1, lid 3) 

• opzettelijk storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van  

   instandhouding. (art. 3.1 lid 4 en 5). 



 

 

 

Bladnummer 

3 

Ons kenmerk: 

2093570 

 

GS kunnen op basis van art. 3.3 Wnb ontheffing verlenen, indien is voldaan aan de volgende 

voorwaarden: 

• er is geen andere bevredigende oplossing voor handen; 

• de ontheffing is nodig: 

   • in verband met de volksgezondheid of de openbare veiligheid, 

   • in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer, 

   • ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren, 

   • ter bescherming van flora en fauna, 

   • voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee  

      samenhangende teelt, of 

   • om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van  

      bepaalde vogels in kleine hoerveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde  

      omstandigheden toe te staan, 

• de ontheffing op het verbod veroorzaakt geen verslechtering van de staat van instandhouding  

   van de betreffende soort. 

 

Toegestane middelen 

Op grond van art. 3.25 lid 1 van de wet worden bij het verlenen van een ontheffing de middelen 

aangewezen die voor het vangen en doden van de aldaar bedoelde vogels en dieren mogen 

worden gebruikt. Voor sommige middelen is een specifieke toets nodig, namelijk voor middelen 

die gebruikt kunnen worden voor het massaal of niet-selectief vangen of doden van vogels. De 

middelen genoemd in artikel 3.9 lid 1 Besluit natuurbescherming kunnen uitsluitend worden 

gebruikt als daarvoor op grond van artikel 3.4 lid 2 Wnb ontheffing van het in het eerste lid van 

dat artikel opgenomen verbod is verleend door de provincie. Voor deze middelen en methoden 

geldt het strikte kader van artikel 3.3 lid 4 van de Wnb: er is geen andere bevredigende 

oplossing, er is een wettelijk genoemd belang en de staat van instandhouding van de soort mag 

niet verslechteren. In de ontheffing worden voorschriften en beperkingen opgenomen ter 

voorkoming van slachtoffers van andere vogelsoorten dan waarvoor het middel wordt ingezet.  Op 

grond van art. 3.25 lid 2 van de Wnb worden bij ministeriële regeling middelen, methoden en 

installaties voor het vangen en doden van vogels geregeld (art. 3.9 Besluit natuurbescherming). 

C. Beleidsuitgangspunten Provincie Flevoland 

Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016 

In de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016 zijn door Provinciale Staten 

regels gesteld ter invulling van de taken die de Provincie Flevoland heeft voortvloeiende uit de 

Wnb. 

 

Beleidsregels Wet natuurbescherming 

De beleidsuitgangspunten voor het verlenen van ontheffingen van de Wnb zijn opgenomen in de 

Beleidsregels Wet natuurbescherming. 

 

Faunabeheerplan  

Het faunabeheerplan 2014-2018 dat door Gedeputeerde Staten op 4 juni 2014 is goedgekeurd en 

de aanvulling op het faunabeheerplan voor de jacht en vrijstellingen dat door Gedeputeerde 

Staten op 20 juni 2017 is goedgekeurd, richt zich op het proactief voorkomen en beperken van 

schade. Onder de vrijstelling voor de kauw en de zwarte kraai wordt de vangkooi niet genoemd. 

De vangkooi kan alleen worden toegepast indien Gedeputeerde Staten daarvoor een ontheffing 

verleend. 
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D. Inhoudelijk beoordeling 

De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats via de 

volgende stappen: 

 

1. Veroorzaakt de ontheffing een effect op de gunstige staat van instandhouding van de soort? 

2. Treedt er belangrijke schade op? 

3. Wat is het advies van de groene handhaver? 

4. Plaats van inzet 

5. Uitvoerders 

6. Tijdsduur 

7. Zijn er andere bevredigende oplossingen? 

 

Ad 1. Veroorzaakt de ontheffing een effect op de gunstige staat van instandhouding van de 

soort? 

Ondanks het feit dat de zwarte kraai en de kauw op 16 januari 2004 op de landelijke 

vrijstellingslijst zijn geplaatst, is de landelijke populatie van de kauw stabiel gebleven en neemt 

de zwarte kraai landelijke gezien met minder dan 5% af in de laatste 10 seizoenen. In Flevoland is 

de populatie zwarte kraaien toegenomen ten opzichte van 2004. Tijdens de door SOVON 

georganiseerde laatste landelijke broedvogeltelling (1998-2000) werd de landelijke populatie 

zwarte kraaien geschat op 70.000 tot 100.000 broedparen en het aantal kauwen op 180.000 tot 

220.000 broedparen. Er mag gesteld worden dat de huidige staat van instandhouding van belde 

soorten zeer gunstig is en dat bestrijding onder de landelijke vrijstelling geen gevaar heeft 

opgeleverd voor de staat van instandhouding van deze soorten.Ook een mogelijk lokaal uitsterven 

is niet in het geding. Volwassen zwarte kraaien zijn territoriaal en gedurende het jaar 

standvogel. De groepen rondtrekkende zwarte kraaien bestaan uit onvolwassen individuen die nog 

geen eigen territorium hebben gevestigd. Momenteel wordt de schade voornamelijk veroorzaakt 

door zwarte kraaien en door een enkele kauw, het gebruik van de vangkooi heeft geen effect 

hebben op de lokale populatie kauwen en zwarte kraaien. 

 

Ad 2. Treedt er belangrijke schade op? 

In de Beleidsregels Wet natuurbescherming staat aangegeven dat Gedeputeerde Staten verstaan 

onder belangrijke schade een opbrengstderving van minimaal € 250,-per geval. In het geval van 

de zwarte kraal en de kauw komt men niet in aanmerking voor schadevergoeding door het 

Faunafonds, ongeacht de hoogte van de geleden schade. Artikel 6 Beleidsregel  

tegemoetkoming faunaschade provincie Flevoland 2016 vermeldt namelijk:  

‘In de volgende gevallen wordt geen tegemoetkoming verleend: Indien de schade is aangericht 

door een natuurlijk in het wild levende beschermde diersoort welke krachtens artikel 3.15, 

eerste lid van de wet bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen als soort welke in het 

gehele land schade veroorzaakt en voor het verontrusten en doden van de schadeveroorzakende 

diersoort een vrijstelling geldt.’ Volgens artikel 3.1 van het Besluit natuurbescherming zijn 

zwarte kraai en kauw in dit kader aangewezen als dergelijke soorten. 

  

Schade aan peren 

Doordat de schade veroorzaakt door kraaiachtigen bestaat uit het lukraak pikken in meerdere 

peren zonder deze volledig op te eten, kan de schade in korte tijd - zeker bij rondtrekkende 

groepen - aanzienlijk oplopen. Vorig jaar bedroeg de uiteindelijke schade ten gevolge van zwarte 

kraaien bij dit bedrijf circa € 15.000 . 

 

Ad 3. Wat is het advies van de groene handhaver? 

Een handhaver in dienst van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek heeft op 12 juli 

2017 een bezoek gebracht aan de boomgaard waar de schade was opgetreden. Het betrof een 

deel van de boomgaard van ongeveer 5 ha.  
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Voor kraaiachtigen worden in de Handreiking Faunaschade van het Faunafonds uit 2009 een 

aantal preventieve maatregelen besproken, namelijk: 

 

• visuele middelen: vogelverschrikkers, vlaggen, nabootsing roofvogel, flitsmolens,  

   camouflagenetten en landbouwvoertuigen; 

• akoestische middelen: knalapparaat, vogel afweerpistool, elektronische geluidsgolven , klepper 

   molentjes, angstkreten, schriklint/koord, ratels en kleppers en rammelblikje en geweer; 

• combinatie middelen: ritselfolie. 

  

U heeft de volgende middelen ingezet: een vlieger geplaats in de vorm van een roofvogel, een 

nestkast voor een torenvalk en een geluidsinstallatie met afweergeluiden. Deze middelen hebben 

niet geleid tot het voorkomen van een belangrijke schade. Volgens de handhaver kan een 

kraaienvangkooi effectief zijn, aangezien tijdens de oogst met veel mensen in de boomgaard 

jagen tot gevaarlijke situaties kan leiden en ook het oppervlakte van het perceel te klein is voor 

afschot met een geweer.  

 

Ad 4. Plaats van inzet 

De schade doet zich op het ogenblik voor op het perceel N43 (domeinkaart).  

 

Ad 5. Uitvoerders 

De noodzaak ontbreekt om de ontheffing te verlenen aan de faunabeheereenheid. Stichting 

Faunabeheereenheid Flevoland is op de hoogte van deze aanvraag en stemt met deze gang van 

zaken in. De heer Groen is belast met de uitvoering van deze ontheffing. 

 

Ad 6. Tijdsduur 

De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode van mei-oktober. Gezien het terugkerende 

karakter van de optredende schade wordt de ontheffing verleend voor twee jaar, waarbij de 

vangkooi gedurende de tijd dat het fruit afrijpt tot de oogst mag worden ingezet, dat wil zeggen 

van 1 mei tot en met 31 oktober. Er wordt tevens ontheffing verleend voor het vangen op 

zondagen, omdat schade niet beperkt blijft tot de doordeweekse dagen. 

 

Ad 7. Zijn er andere bevredigende oplossingen? 

De fruitbomen kunnen worden overdekt met netten. Het toepassen van netten is echter kostbaar 

en bezwaarlijk. Bij onrijp fruit wordt te veel licht weggenomen. Dit is daarom geen bevredigende 

oplossing. De toepassing van de vangkooi is niet vrijgesteld en wordt hier zeer lokaal toegepast 

onder omstandigheden waarbij middelen met geweer niet zijn toegestaan, of verjagen met 

knalapparaten bezwaarlijk zijn in de nabijheid van woningen. Een nadeel aan het gebruik van de 

vangkooien is dat er ook andere vogels kunnen worden gevangen. Daarom zijn er voorschriften 

opgenomen in de ontheffing dat voldoende voedsel en water in de kooien aanwezig moet zijn, de 

vangkooien tweekeer per dag moeten worden gecontroleerd en dat eventueel andere gevangen 

vogels direct moeten worden vrijgelaten. 
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E. Kennisgeving en afschriften 

Van dit besluit zal conform artikel 3:42 tweede lid van de Algemene wet Bestuursrecht door ons 

kennis worden gegeven door middel van publicatie in de Noordoostpolder en op de website van 

de Provincie Flevoland. Afschriften van dit besluit worden verzonden aan: 

 

• OFGV; 

• gemeente Noordoostpolder; 

• Vogel- en natuurwacht Flevoland; 

• Dierbaar Flevoland; 

• Faunabeheereenheid Flevoland; 

• politie. 

F. Besluit 

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten, op grond van artikel 3.3 Wnb, overwegende 

dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat dan het gebruik van een kraaienvangkooi en 

dat door het vangen en doden geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van 

instandhouding van de soorten, aan Fruitbedrijf De Groen, de heer P. H. de Groen  ontheffing te 

verlenen voor het vangen en doden van kauwen en zwarte kraaien. Aan deze ontheffing worden 

de volgende voorwaarden verbonden: 

 

1) Definities: 

a. Faunabeheerder: jachtopzichter in dienst van de Stichting Faunabeheer Flevoland; 

b. Jachtaktehouder: jager die zijn jachtveld heeft in de provincie Flevoland en 

aangesloten is bij de Stichting Faunabeheer Flevoland; 

c. Schadegevoelig perceel: een perceel in agrarisch gebruik waar aanmerkelijke schade 

is geconstateerd dan wel aanmerkelijke schade dreigt te ontstaan. 

2) De gebruiker van de ontheffing moet ter plaatse waar deze een der handelingen verricht 

waartoe deze ontheffing strekt, aan toezichthouders (politie of daartoe door de provincie 

aangewezen ambtenaren) op eerste aanvraag onmiddellijk de volgende zaken tonen: 

a) Een gewaarmerkte kopie van de ontheffing; 

b) Een geldig identiteitsbewijs; 

c) Een geldige grondgebruikersverklaring. 

3) Deze ontheffing is van kracht tot en met 31 oktober 2018. 

4) De houder van de ontheffing dient voordat hij gebruik maakt van de ontheffing hier 24 

uur van tevoren melding van te maken bij de OFGV via handhaving@ofgv.nl, onder 

vermelding van kenmerk ontheffing, naam en telefoonnummer gebruiker, locatie, 

tijdstippen of tijdsduur en aard voorgenomen handelingen. Wanneer de acties langer 

onderbroken worden dan een week dan dient voor aanvang van een vervolgactie telkens 

opnieuw melding worden gedaan. 

5) De houder van de ontheffing brengt maandelijks verslag uit aan de provincie Flevoland 

(via Wetnatuurbescherming@flevoland.nl) en de OFGV (via handhaving@ofgv.nl) over de 

wijze waarop van de ontheffing gebruik is gemaakt. Het verslag bevat in ieder geval een 

registratie van plaats, de tijd en het effect van het gebruik van de ontheffing. Daarbij 

wordt tevens het totaal aantal gevangen zwarte kraaien en kauwen, alsook de aantallen 

en soorten bijvangsten gemeld. 

6) Het gebruik van de ontheffing is voorbehouden aan de ontheffinghouder op het perceel 

N43 (domeinkaart), of de door hem gemachtigde personen. 

7)       Wanneer de ontheffinghouder of de door hem gemachtigde personen, gebruik maken van                   

deze ontheffing bijvoorbeeld in geval van controle van de vangkooi door personeel, dienen 

deze in het bezit te zijn van de ontheffing en een geldige grondgebruikersverklaring van dit 

perceel. 

8) De vangkooi mag alleen op het perceel N43 (domeinkaart) worden geplaatst. 
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9) Op het schadeperceel worden ten minste 1 visuele en 1 akoestische verjagingsmethode 

ingezet op de wijze zoals staat aangegeven in de Handreiking van Faunafonds (Bij12), voordat 

gebruik mag worden gemaakt van deze ontheffing. 

10) De ontheffing mag alleen gebruikt worden in de periode 1 mei tot en met 31 oktober, tijdens 

het afrijpen van de peren. 

11) Als de peren zijn geplukt mag er geen gebruik meer gemaakt worden van de ontheffing. 

12) Deze ontheffing kan op grond van de criteria genoemd in artikel 5.4 Wnb worden 

gewijzigd/ingetrokken. 

13) Gegevens van ringen en/of halsbanden die worden aangetroffen op de gedode kauwen en 

zwarte kraaien moeten met opgave van plaats en datum worden doorgegeven aan het 

Vogeltrekstation Arnhem.  

14) De vangkooi wordt minimaal twee maal daags gecontroleerd op de aanwezigheid van andere 

vogelsoorten dan kauw en zwarte kraai, waarbij deze vogelsoorten direct worden losgelaten 

met vermelding in het logboek van tijdstip, vogelsoort en aantal. 

15) De kauwen en zwarte kraaien mogen uitsluitend worden gedood door middel van cervicale 

dislocatie. 

16) De gedode kauwen en zwarte kraaien mogen worden gebruikt om binnen het schade perceel 

te worden opgehangen ter afschrikking. De overige dieren worden minimaal één keer per 

week afgevoerd voor destructie. De gedode dieren worden tot het moment van afvoer 

afgeschermd bewaard. Een dag voor het moment van afvoer wordt hiervan melding gedaan 

via handhaving@ofgv.nl 

17) Er mogen maximaal twee vangkooien worden gebruikt.  

18) De exacte locatie van iedere vangkooi wordt voordat deze in gebruik wordt genomen gemeld 

bij de OFGV via handhaving@ofgv.nl 

19) De vangkooi wordt tussen zonsondergang en zonsopkomst gesloten zodat er ’s nachts geen 

vogels in terecht kunnen komen. 

20) Het gebruik van de vangkooi op zondagen en christelijke feestdagen is toegestaan. 

21) Aan een vangkooi worden de volgende eisen gesteld: 

a) de vangkooi is minimaal 250 x 200 x 150 cm en maximaal 420 x 360 x 200 cm (lxbxh) 

groot; 

b) de maaswijdte van het gaas van de vangkooi is maximaal 25 mm; 

c) de vangkooi dient voorzien te zijn van voldoende vers drinkwater en schuilmogelijkheden 

tegen zon en neerslag voor de gevangen vogels; 

d) iedere vangkooi moet voorzien zijn van een nummer en bevat een telefoonnummer dat 

altijd bereikbaar is gedurende het gebruik van de vangkooi; 

e) de vangkooi moet zowel in vangklare als niet-vangklare toestand zodanig zijn vergrendeld 

dat misbruik door derden wordt gemeden; 

f) het gebruik van vlees of slachtafval als lokmiddel is verboden; 

g) inzet van lokvogels mag onder de volgende voorwaarden : 

i) lokvogels dienen te zijn gefokt en zijn voorzien van een naadloos gesloten pootring. 

ii) de vangkooien en kastvallen zodanig zijn vervaardigd dat in de kooi of val geen 

lichamelijk contact mogelijk is tussen de lokvogel en het te vangen dier; 

iii) de lokvogel mag niet verminkt of blind zijn; 

iv) de lokvogels beschikken over voldoende voedsel, water, lucht, beschutting en 

bewegingsruimte en worden ook overigens gehouden overeenkomstig de eisen gesteld 

bij of krachtens de Wet dieren. 
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G. Bezwaar 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij 

ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 

adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 

gronden van het bezwaar. 

 

Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad 

(bijlage 1). 

H. Ondertekening 

 

Hoogachtend, 

 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

de secretaris,  de voorzitter, 

 

Mr. Drs. T. van der Wal         L. Verbeek 



     

 

Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 

Bezwaar 

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 

weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient 

ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 

 

Verzoek om voorlopige voorziening 

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een 

voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de  

Voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, voorlopige 

voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in 

behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog 

het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken. 

 

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 

Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 

dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 

bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij 

een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht 

tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende 

ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift 

ontvankelijk is. Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te 

slaan, wanneer de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het 

bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter. 

 

Proceskostenvergoeding 

Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet 

bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek  

kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw 

bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 

rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels 

uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag 

van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk 

heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 

genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. 
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