
Op verzoek van raadslid Langenberg (LPL) wordt onderstaand advies van de VNG toegevoegd aan 

de APV-stukken:

Van: Informatiecentrum VNG <info@vng.nl>

Datum: 7 februari 2019 13:57:17 CET

Aan: "'hugo.langenberg@raadleiderdorp.nl'" <hugo.langenberg@raadleiderdorp.nl>

Onderwerp: Uw vraag aan de VNG inzake APV en AWB

Ons kenmerk : TIV / VR19000771

 
 

Geachte heer Langenberg,

 

U heeft de VNG het volgende gevraagd:

Modelverordening APV

 

Kan het artikel uit de AWB over de positieve fictieve beslissing ‘niet van toepassing’ verklaard worden 

in de APV?

 

 
Antwoord:

Paragraaf 4.1.3.3. van de AWB over de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen is op 

grond van artikel 4:20a, lid 1, van de AWB alleen van toepassing als dit bij wettelijk voorschrift is 

bepaald. Dit betekent dat deze paragraaf alleen van toepassing is als dat in een algemeen 

verbindend voorschrift zoals een wet of een gemeentelijke verordening is bepaald.

Uitdrukkelijk bepalen dat de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen niet van toepassing 

is, is dus overbodig. Wanneer het bevoegde bestuursorgaan besluit om vanwege dwingende redenen 

van algemeen belang de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen wel van toepassing te 

verklaren, dan moet dat dus in de regeling worden vastgelegd.

 

Met de zomer-update 2018 van de VNG-model-APV is er vanuit wetstechnisch oogpunt dan ook voor 

gekozen om de artikelleden waarmee de positieve fictieve beschikking bij niet-tijdig beslissen ten 

overvloede van toepassing werd verklaard of werd uitgezonderd, te laten vervallen.

 

Voor een uitgebreidere toelichting verwijs ik u graag nog naar het algemene deel van de toelichting op 

de model-APV, onder Lex silencio positivo.

 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 
Met vriendelijke groeten,
 
Informatiecentrum
Vereniging van Nederlandse Gemeenten  
T: 070 – 373 83 93
www.vng.nl
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Indien u een nieuwe vraag per e-mail wilt stellen verzoeken wij u ons mailadres info@vng.nl te 

gebruiken. 

U kunt ook veel informatie en praktijkvoorbeelden vinden op www.vng.nl
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