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Checklist informele aanpak in het primaire proces 

Art. 6:14 Awb Wanneer verstuur ik de ontvangstbevestiging?

Art. 6:14 Awb Wat zet ik hierin?

Art. 6:14 Awb Waar en wanneer geef ik aan dat de reguliere bezwarenprocedure open blijft staan, mocht het 
niet lukken er samen uit te komen?

Art. 6:17 Awb Hoe ga ik in dit geval om met de gemachtigde? 

Art. 6:17 Awb Hoe bereik ik de cliënt zelf?

Art. 6:21 Awb Hoe zorg ik ervoor dat de burger zich vrij voelt om te kiezen voor een informele aanpak of een 
reguliere procedure? Geef ik ruimte voor beide keuzes?

Art. 6:21 Awb Hoe ga ik ermee om als de burger kiest voor intrekking van zijn/haar bezwaar?  
Hoe en wanneer maak ik duidelijk wat de gevolgen zijn van deze beslissing?

Art. 6:21 Awb Hoeveel bedenktijd spreken we af?

Art. 6:21 Awb Hoe verwijs ik door naar juridisch advies?

Art. 7:2 Awb Wat vertel ik over de hoorzitting als de burger voor een reguliere procedure kiest?

Art. 7:2 Awb Wat vertel ik dan over de rolswitch13?

Art. 7:10 Awb Stel de burger kiest voor een informele aanpak: wat vertel ik dan over de aanhouding van de 
behandeltermijn van het bezwaarschrift?

Art. 7:10 Awb Hoe regelen we de aanhouding indien gewenst? En hoe leggen we dit vast?

Art. 7:10 Awb Hoe bevestig ik de aanhouding aan de indiener?

NB. Voor een ambtenaar die werkt in het primaire proces van vergunningverlening is de hierop volgende checklist 
(paragraaf 5.7) vanaf art. 6:14 Awb en verder (nog) niet relevant. Voor een secretaris bezwaar en beroep is de checklist 
juist vanaf 6:14 Awb relevant.

 Art. 3:2 Awb Hoe verkrijg ik in dit geval voldoende kennis over de relevante feiten en de af te wegen 
belangen?

Art. 3:2 Awb Welke informele routes heb ik nu om de feiten en belangen te inventariseren?

Art. 3:4 Awb Hoe weeg ik hier de betrokken belangen af? 

Art. 3:4 Awb Hoe voorkomen we in dit geval onevenredig nadelige gevolgen?

Art. 3:4 Awb Hoe ga ik in deze zaak om met nadelige gevolgen voor een van de belanghebbenden?

Art. 3:46 Awb Hoe motiveer ik dit besluit duidelijk en deugdelijk?

Art. 3:46 Awb Hoe sluit ik met de motivatie aan bij de belevingswereld van deze burger(s)?

Art. 4:7 Awb Wat doe ik met deze aanvraag die ik geheel of gedeeltelijk moet afwijzen?

Art. 4:7 Awb Hoe zorg ik ervoor dat dit geen verrassing is voor de aanvrager?

Art. 4:7 Awb Hoe stel ik hier de aanvrager in de gelegenheid (informeel) zijn zienswijze naar voren te 
brengen?

Art. 4:8 Awb Hoe ga ik straks om met beschikkingen waartegen (derde) belanghebbenden naar 
verwachting bedenkingen zullen hebben?

Art. 4:8 Awb Welke (informele) routes heb ik voor dit zienswijzenproces?

Art. 4:8 jo. 4:9 Awb Hoe organiseer ik in dit geval het zienswijzen proces? Mondeling of schriftelijk?  
Informeel of procedureel?

Art. 4:13 Awb Hoe ga ik om met de beslistermijnen? 

Art. 4:13 Awb Hoe blijf ik in dit geval binnen de beslistermijnen?

Art. 4:14 Awb Hoe ga ik om met een eventuele verlengingsmogelijkheid?

Art. 6:5 Awb
Wat vind ik van onze bezwarenclausule? Sluit deze aan op de nieuwe aanpak? Wordt er een 
telefoonnummer gevraagd? Hoe zorgen we ervoor dat burgers ook met ons contact op 
kunnen nemen?

Checklist mediationvaardigheden in bezwaar

 

13  Zie voor meer informatie over de rolswitch pag./../.
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