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Hierbij ontvangt u de beslissing op het bezwaar dat u bij brief van 10 juli 2012,
door mij ontvangen op 31 oktober 2012, hebt ingediend tegen het besluit van 7
september 2012, boetezaaknummer [...], kenmerk [...]. Eerst 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 als 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 van 10 juli 2012 hebt u bezwaar aangetekend tegen mijn besluit van 7
september 2012, boetezaaknummer [...], kenmerk [...].
De laatste dag van de bezwaartermijn behorende bij het besluit van 7 september
2012 was 20 oktober 2012. Het bezwaarschrift is blijkens het poststempel van
PostNL op 31 oktober 2012 ter post bezorgd, 13 dagen na afloop van de
bezwaartermijn.
Bij brief van 12 november 2012, kenmerk [...], heb ik u in de gelegenheid gesteld,
binnen twee weken na dagtekening van dat schrijven, te berichten wat de redenen
zijn van de termijnoverschrijding van uw bezwaarschrift.
Bij brief van 14 november 2012, hebt u aangegeven dat u van eind september tot
half oktober op vakantie bent geweest, voorts bent u anderhalve week ziek
geweest en tot slot hebt u gewacht op de antwoorden op door u opgevraagde
informatie.
Overwegingen
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is wettelijk vastgelegd en
bedraagt volgens artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht zes weken. Deze
regeling is van openbare orde. Dit betekent dat ik niet van deze termijn kan
afwijken. Rechters zullen deze termijn ambtshalve dan ook toepassen c.q.
handhaven. Als een bezwaarschrift na de termijn van zes weken is ingediend moet
het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard, tenzij redelijkerwijs niet
kan worden geoordeeld dat de indiener nalatig is geweest.
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Volgens vaste jurisprudentie is sprake van een tijdig ingediend bezwaarschrift, als
de brief binnen de termijn is ontvangen. De bezwaartermijn is de dag na
verzending van het bestreden besluit gaan lopen, te weten op 8 september 2012.
Dit betekent dat deze termijn zes weken later afliep op 20 oktober 2012. Ik
constateer dat het bezwaarschrift op 31 oktober 2012 ter post is bezorgd, 13
dagen na afloop van de bezwaartermijn. De termijnoverschrijding staat dus vast.
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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. In de lijn van bestaande
jurisprudentie ter zake, ben ik van mening dat de redenen die u opgeeft –
namelijk overmacht vanwege ziekte en vakantie en het wachten op informatie –
de termijnoverschrijding niet kunnen rechtvaardigen. Er is namelijk geen sprake
van een bijzondere omstandigheid die u persoonlijk betreft. Daarbij zou het dan
kunnen gaan om een ongeval, geestestoestand of ziekte van uzelf die een
daadwerkelijke verhindering opleveren voor de indiening van een desnoods
voorlopig bezwaarschrift. Een periode van ziekte van anderhalve week is vervelend
voor u, maar leidt niet tot de conclusie dat sprake is van een bijzondere
omstandigheid. Ook de omstandigheden dat u op vakantie was en daarna op
informatie wachtte, komen voor uw rekening en risico.
Na ontvangst van de beschikking had u pro-forma bezwaar kunnen maken. Dat wil
zeggen dat u ter behoud van uw recht een ongemotiveerd bezwaarschrift had
kunnen indienen, met het verzoek het bezwaarschrift op een later moment van
motivering te mogen voorzien.
Gezien het bovenstaande rest mij niets anders dan uw bezwaar wegens
termijnoverschrijding niet-ontvankelijk te verklaren.
Gezien het bovenstaande rest mij niets anders dan uw bezwaar wegens
termijnoverschrijding niet-ontvankelijk te verklaren. Op uw overige
bezwaargronden ga ik derhalve niet in.
Horen
Artikel 7:3, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid
om, in geval het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is, te besluiten niet tot het
horen van belanghebbenden over te gaan. Aangezien naar mijn oordeel
redelijkerwijs geen twijfel bestaat over de niet-ontvankelijkheid van uw bezwaar,
zie ik er dan ook vanaf u te horen.
Beslissing
Ik verklaar uw bezwaar tegen het besluit van 7 september 2012,
boetezaaknummer [...], kenmerk [...], wegens termijnoverschrijding nietontvankelijk.

Beroep
Een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, kan tegen dit
besluit binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit beroep
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instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank te Rotterdam (postbus
50951, 3007 BM te Rotterdam).
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.
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Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet
bestuursrecht 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.
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.

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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