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Hierbij ontvangt u de beslissing op het bezwaar dat u namens [...], op 10
september 2012, door mij ontvangen op 21 september 2012 hebt ingediend tegen
het besluit van 7 augustus 2012, kenmerk [...].
Allereerst geef ik een overzicht van de feiten. Daarna volgt een weergave van de
overwegingen met aansluitend de beslissing. Aan het slot van de brief staat
informatie over het beroep dat u kunt instellen indien u het niet eens bent met
deze beslissing.

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Feiten
Bij brief door u gedagtekend op 10 september 2012 hebt u bezwaar aangetekend
tegen het besluit van 7 augustus 2012, kenmerk [...].
De laatste dag van de bezwaartermijn behorende bij het besluit van
7 augustus 2012 was 18 september 2012.
Het bezwaarschrift is door mij ontvangen op 21 september 2012, derhalve drie
dagen na afloop van de bezwaartermijn.
Bij brieven van 21 september 2012 en 8 oktober 2012 bent u in de gelegenheid
gesteld aan te geven wat de redenen zijn van de termijnoverschrijding van uw
bezwaarschrift van 10 september 2012, gericht tegen het besluit van 7 augustus
2012, kenmerk [...]. In uw reactie van 18 oktober 2012 hebt u aangegeven met
verbazing kennis te hebben genomen van de termijnoverschrijding. Volgens u is
het bezwaarschrift ruim op tijd, te weten op 10 september 2012 verstuurd. Naar
uw idee is ergens in het bezorgingsproces flinke vertraging opgetreden. Volgens u
is uit niets gebleken dat er problemen speelden bij de interne post in de
betreffende periode. U gaat er dan ook vanuit dat het stuk ook daadwerkelijk op
10 september 2012 is verstuurd. U heeft correspondentie bijgevoegd waaruit blijkt
dat het dossier tijdig met de accountant is kortgesloten. Indien
termijnoverschrijding had gedreigd, dan had u reeds op voorhand contact met mij
gezocht.
Vertraagde behandeling bij TNT is uw inziens de meest plausibele reden van de
termijnoverschrijding. U verwijst naar Kamervragen over de postbezorging door
TNT en voert aan dat TNT recentelijk uitgebreid in het nieuws is geweest vanwege
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problemen met de postbezorging.
U verwijst ten slotte naar eerdere correspondentie met betrekking tot het
opleidingsfonds, die altijd binnen de gestelde termijnen is verstuurd. Het betreft in
het onderhavige geval met andere woorden een incident, waarvan de oorzaak niet
te achterhalen valt.
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U vindt de sanctie op de termijnoverschrijding van drie dagen fors en u verzoekt
mij om clementie te verlenen.
Overwegingen
Ik stel vast dat u aanvoert dat het bezwaarschrift tijdig ter post is bezorgd.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken (artikel
6:7 Algemene wet bestuursrecht). De lengte van de bezwaartermijn en het gevolg
dat vanwege een termijnoverschrijding een niet-ontvankelijkverklaring dient te
volgen, zijn van zogenaamde openbare orde. Dit betekent dat bestuursorganen
niet van deze termijnstelling kunnen afwijken en rechters deze termijn ambtshalve
zullen toepassen c.q. handhaven.
Allereerst merk ik op dat ik in mijn brief van 8 oktober 2012 abusievelijk heb
geschreven dat ik aan de hand van de poststempel heb geconstateerd dat uw
bezwaarschrift pas op 21 september 2012 is aangeboden. Ik heb echter bedoeld
aan te geven dat ik uw bezwaarschrift op 21 september 2012 heb ontvangen,
zoals blijkt uit de stempel die bij binnenkomst direct door mij op uw
bezwaarschrift is gezet. Hierbij herstel ik deze kennelijke verschrijving.
De Algemene wet bestuursrecht bepaalt in artikel 6:9, tweede lid dat bij
verzending per post een bezwaarschrift tijdig is ingediend indien het voor het
einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na
afloop van de termijn is ontvangen.
De bezwaartermijn is de dag na verzending van het bestreden besluit gaan lopen,
te weten op 8 augustus 2012. Dit betekent dat deze termijn zes weken later afliep
op 18 september 2012. Uw bezwaarschrift, gedateerd op 10 september 2012, is
door mij ontvangen op 21 september 2012, drie dagen na afloop van de
bezwaartermijn.
In de jurisprudentie is bepaald dat als bewijs dat tijdig ter post is bezorgd de
datumstempel van het postkantoor geldt. Daar u het bezwaarschrift heeft
aangeboden in een zgn. ‘port betaald’ envelop, is niet vast te stellen wanneer u
het bezwaarschrift ter post heeft bezorgd en ontbreekt het bewijs daaromtrent.
Hierover merk ik het volgende op.
Blijkens de jurisprudentie draagt de indiener van een bezwaarschrift in beginsel
het risico dat zijn geschrift de geadresseerde nimmer of te laat bereikt, wanneer
dit niet aangetekend is verzonden en anderszins de ontvangst niet aannemelijk
kan worden gemaakt. De keuze voor de wijze van toezending van een
bezwaarschrift is voor rekening en verantwoordelijkheid van de indiener. In casu is
het bezwaarschrift aangeboden in een ‘port betaald’ envelop die derhalve niet is
voorzien van een poststempel van PostNL. Nu in het onderhavige geval geen
sprake is van aangetekende verzending noch van een ander aannemelijk bewijs
waaruit blijkt dat het bezwaarschrift binnen de termijn ter post is bezorgd, mocht
u er dus niet op vertrouwen dat ik uw bezwaarschrift binnen de termijn zou
ontvangen, of dat ik zou kunnen vaststellen dat uw bezwaarschrift tijdig ter post is
bezorgd.
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Dat er geen problemen bij u bekend zijn bij de interne post in die periode, dat
eerdere correspondentie met mij in het verleden steeds tijdig, binnen de door
VWS gestelde termijnen plaatsvond en dat dit dossier tijdig met de accountant is
kortgesloten, maken dat niet anders.
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Op grond van artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht blijft ten aanzien
van een na afloop van de termijn ingediend bezwaarschrift, nietontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege, als redelijkerwijs niet kan
worden geoordeeld dat de indiener nalatig is geweest. Van bijzondere
omstandigheden die het verzuim kunnen rechtvaardigen is mij niet gebleken. U
heeft deze ook niet aangevoerd, omdat u van mening bent dat het bezwaarschrift
wel tijdig ter post is bezorgd en dat de vertraging bij TNT is ontstaan.
Met betrekking tot uw bezwaar dat de vertraging bij TNT is ontstaan, merk ik op
dat mij in die periode geen onregelmatigheden in de postbezorging bekend zijn.
Voorts verwijs ik naar hetgeen ik hierboven heb opgemerkt omtrent het risico van
verzending.
Dat de bezwaartermijn van openbare orde is, betekent dat dit zelfs geldt voor een
termijnoverschrijding van drie dagen en dat ik derhalve geen coulance kan
toepassen.
Gezien het bovenstaande rest mij niets anders dan uw bezwaar wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk te verklaren. Aan bespreking van uw inhoudelijke
bezwaren kom ik om deze reden niet meer toe.
Horen
Met inachtneming van artikel 7:3, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht zie
ik er vanaf u te horen.
Beslissing
Ik verklaar uw bezwaar tegen het besluit van 7 augustus 2012, kenmerk [...],
wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk.
Beroep
Een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, kan tegen dit
besluit binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit beroep instellen
bij de sector bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan hij
zijn woonplaats in Nederland heeft.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de
precieze voorwaarden.
Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van
de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep
is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, en de gronden waarop het
beroepschrift rust.
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Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven door de griffier
van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de
wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.
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De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
het hoofd van het team Rechtsbescherming en Europa
van de directie Wetgeving en Juridische Zaken,

[...]
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