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Verzoek
Verzoeker heeft het LOWI per e-mail verzocht om het LOWI-besluit 2019-15 te heroverwegen.
In dit besluit heeft het LOWI zijn verzoek niet-ontvankelijk verklaard omdat het verzoek buiten
de daartoe gestelde termijn was ingediend.
Meest relevante bezwaren van Verzoeker
Verzoeker stelt dat het LOWI besluit 2019-15 inhoudelijk onjuist is, zodat het moet worden
heroverwogen. Volgens Verzoeker heeft hij per e-mail een verzoek ingediend en had het LOWI
hem hiervoor op grond van artikel 7, negende lid, van het Reglement LOWI 2018 een
hersteltermijn moeten bieden.
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 2019-15 heeft de procedure bij het LOWI een definitief
einde gekregen. Bij een verzoek om heroverweging geldt onverkort 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 vaste lijn van het LOWI is dat een verzoek om heroverweging
alleen wordt gehonoreerd wanneer sprake is van nova, die bovendien van zodanige aard zijn
dat zij aanleiding kunnen geven voor een andere beslissing.
Besluit van het 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 Awb in de weg staat aan het in behandeling nemen
van het verzoek om LOWI-besluit 2019-15 te herzien. Het verzoek is niet-ontvankelijk.

