Samenvatting LOWI-besluit 2019-03
Trefwoorden: heroverweging besluit LOWI
Relevante bepalingen: 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 9:23, onder i, juncto
artikel 4:6 van de Awb
Verzoek
Met vier e-mails heeft Verzoeker aan het LOWI verzocht om terug te komen op het LOWI-besluit
2019-02. Met dit besluit heeft het LOWI zijn verzoek niet-ontvankelijk verklaard omdat het verzoek
buiten de daartoe gestelde termijn was ingediend.
De meest relevante bezwaren van Verzoeker
Verzoeker stelt dat er bijzondere omstandigheden zijn waardoor zijn verzoek te laat is ingediend bij
het LOWI en op grond waarvan LOWI-besluit 2019-02 zou moeten worden heroverwogen. Verzoeker
heeft het LOWI e-mails gestuurd om te informeren naar de ontvangst van zijn verzoek.
Voor de eerste verzending van zijn verzoek heeft Verzoeker geen gebruik kunnen maken van een
koerier omdat het koeriersbedrijven niet is toegestaan om post te bezorgen op een postbusadres.
Verzoeker heeft pas via een e-mail van het LOWI kennis genomen van het bezoekadres van het
LOWI. Daarna heeft Verzoeker op dit adres zijn verzoek nogmaals laten bezorgen. De postbezorging
in de woonplaats van Verzoeker is traag.
De meest relevante overwegingen van het LOWI
Het uitgangspunt bij klachtprocedures en verzoekprocedures bij het LOWI is dat deze procedures,
mede met het oog op de rechtszekerheid, op enig moment een definitief einde dienen te hebben.
Met LOWI-besluit 2019-02 heeft de procedure bij het LOWI een definitief einde gekregen.
Op grond van jurisprudentie geldt bij een verzoek om herziening de vraag of zich na het eerdere
besluit nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die aanleiding geven om terug te
komen op dat besluit.
De e-mails heeft het LOWI niet ontvangen. Bovendien gaat het slechts om aankondigingen dat een
verzoek zou zijn verstuurd en dat is onvoldoende. Ook de stelling van Verzoeker dat deze e-mails zijn
verstuurd voor het verstrijken van de termijn voor het indienen van een verzoek bij het LOWI, levert
geen novum op. Verzoeker heeft wederom aangevoerd dat de postbezorging in zijn woonplaats
traag is, maar ook dit is geen nieuwe omstandigheid. De stelling van Verzoeker dat hij niet eerder
een koeriersbedrijf heeft kunnen inschakelen omdat hij pas via de e-mail van het LOWI kennis heeft
genomen van het bezoekadres van het LOWI, treft geen doel. Zowel het postadres als het
bezoekadres worden vermeld op de website van het LOWI.
Besluit LOWI:
In hetgeen door Verzoeker is aangevoerd ziet het LOWI geen aanleiding om zijn besluit te
heroverwegen. Het LOWI stelt vast dat er geen nova zijn aangevoerd of gebleken en constateert dat
artikel 9:23, onder i, van de Algemene wet bestuursrecht in de weg staat aan het in behandeling
nemen van het verzoek om LOWI-besluit 2019-02 te herzien. Het verzoek is niet-ontvankelijk.

