
 

 

 

 
 

 
Besluit van 

houdende wijziging van een aantal besluiten ter vastlegging van 

uitzonderingen op de toepasselijkheid van de positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen ingevolge de Dienstenwet  

 

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van …2011 

(kenmerk…), gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie; 

Gelet op de artikelen 3, onderdeel k, en 96 van de Gezondheids- en 

welzijnswet voor dieren, de artikelen 21, 32, eerste lid, 34, 69, eerste, 

vierde en vijfde lid, en 73 van de Kernenergiewet, de artikelen 43, tweede 

lid, en 49, eerste lid, onderdeel f, van de Mijnbouwwet, de artikelen 8.40 tot 

en met 8.42, 9.2.2.1, 11.2, 16.14, derde lid, van de Wet milieubeheer, de 

artikelen 6, 7 en 15 van de Wet bodembescherming, artikel 3, zevende lid, 

van de Wet op de dierenbescherming en artikel 151a, eerste lid, Wetboek 

van Strafvordering; 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van ...); 

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 

..., uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie (kenmerk ...); 

 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

 

Hoofdstuk 1. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie 

 

Artikel I 

 

Aan artikel 4 van het Dierentuinenbesluit wordt een lid toegevoegd, 

luidende: 

10. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag voor een vergunning als bedoeld in het 

eerste lid.  

 

Artikel II 



 

 

 

Na artikel 1 van het Besluit dierlijk sperma en spermawincentra wordt een 

nieuw artikel ingevoegd dat luidt als volgt: 

 

Artikel 1a 

 

Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet, is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag tot erkenning als bedoeld in de artikelen 3 

en 9. 

 

Artikel III 

 

Aan artikel 4b van het Besluit gebruik meststoffen wordt een lid toegevoegd, 

luidende: 

8. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag tot accreditatie als bedoeld in het vierde lid. 

 

Artikel IV 

 

Aan artikel 42 van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen wordt 

een lid toegevoegd, luidende:  

5. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om een erkenning van een ophaaldienst of 

een aanwijzing van een instelling voor de ontvangst van splijtstoffen of 

ertsen bevattende afvalstoffen als bedoeld in het derde lid. 

 

Artikel V 

 

Het Besluit stralingsbescherming wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Aan artikel 4 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

8. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op het verzoek om rechtvaardiging als bedoeld in het eerste 

en zevende lid. 

 

B 



 

 

 

Aan artikel 7 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

8. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag tot inschrijving als bedoeld in het eerste en 

tweede lid. 

 

C 

 

Aan artikel 7a, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Artikel 7, 

achtste lid, is van overeenkomstige toepassing op de aanvraag tot 

inschrijving als bedoeld in de eerste volzin. 

 

D 

 

Aan artikel 8, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: 

Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om een erkenning als bedoeld in de tweede 

volzin. 

 

E 

 

Aan artikel 12, derde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: 

Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om een beschikking als bedoeld in de eerste 

volzin. 

 

F 

 

Aan artikel 31 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

6. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om een ontheffing als bedoeld in het derde 

lid. 

 

G 

 

Aan artikel 37 wordt een lid toegevoegd, luidende:  

10. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 



 

 

van toepassing op de aanvraag om een aanwijzing als bedoeld in het zesde 

en achtste lid en de aanvraag om een erkenning als bedoeld in het zevende 

lid. 

 

H 

 

Het opschrift van paragraaf 4.8 komt te luiden: 

§ 4.8. Voorbereidingsprocedure 

 

I 

 

In paragraaf 4.8 wordt na artikel 47 een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 47a 

Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om een vergunning als bedoeld in de 

artikelen 23, eerste en tweede lid, 24, 25, eerste lid, 35, eerste lid, en 37, 

eerste lid. 

 

J 

 

Aan artikel 88 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

3. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om een ontheffing als bedoeld in het eerste 

lid. 

 

K 

 

Aan artikel 107 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

5. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om een vergunning als bedoeld in het eerste 

lid. 

 

L 

 

Aan artikel 108 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

5. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om een vergunning als bedoeld in het eerste 

lid. 



 

 

 

M 

 

Aan artikel 123 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

3. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om een ontheffing als bedoeld in het eerste 

lid. 

 

Artikel VI 

 

Het Mijnbouwbesluit wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Aan artikel 51, vijfde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: 

Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om een ontheffing. 

 

B 

 

Aan artikel 52, zesde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: 

Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om een ontheffing. 

 

C 

 

Aan artikel 63 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

4. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om een ontheffing als bedoeld in het derde 

lid. 

 

D 

 

Artikel 96 wordt gewijzigd als volgt: 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 

2. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 



 

 

van toepassing op de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 94, 

eerste lid.  

 

 

Hoofdstuk 2. Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

 

Artikel VII 

 

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer wordt als volgt 

gewijzigd: 

 

A 

 

Aan artikel 3.20 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

6. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om accreditatie als bedoeld in het derde lid, 

onder a. 

 

B 

 

Aan artikel 4.80, derde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Met 

toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is 

paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing 

op de aanvraag om accreditatie als bedoeld in de eerste volzin. 

 

Artikel VIII 

 

Het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer wordt 

als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Aan artikel 3.1.4 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

7. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om accreditatie als bedoeld in het vierde en 

vijfde lid. 

 

B 

 



 

 

In artikel 4.1 wordt, onder vernummering van het zevende tot achtste lid, 

een lid ingevoegd, luidende: 

7. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om accreditatie als bedoeld in het vierde lid. 

 

C 

 

In artikel 5.1, tweede lid wordt “bedoeld in artikel 4.1, vierde en zevende 

lid” vervangen door: bedoeld in artikel 4.1, vierde en achtste lid. 

 

Artikel IX 

 

Het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A wordt als volgt 

gewijzigd: 

 

A 

 

In artikel 25a wordt een, onder vernummering van het zevende lid tot 

achtste lid, een lid ingevoegd, luidende: 

7. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om accreditatie als bedoeld in het vierde lid. 

 

B 

 

Aan artikel 30b, vijfde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Met 

toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is 

paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing 

op de aanvraag om accreditatie als bedoeld in de eerste volzin. 

 

C 

 

In artikel 25b wordt “bedoeld in artikel 25a, vierde en zevende lid” 

vervangen door: bedoeld in artikel 25a, vierde en achtste lid. 

 

Artikel X 

 

Aan voorschrift 1.3.6, onder c, van bijlage 2 bij het Besluit glastuinbouw 

wordt een volzin toegevoegd, luidende: Met toepassing van artikel 28, 

eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de 



 

 

Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag om een 

erkenning als bedoeld in de eerste volzin. 

 

Artikel XI 

 

Aan artikel 12, eerste lid van het Besluit handel in emissierechten wordt een 

volzin toegevoegd, luidende: Met toepassing van artikel 28, eerste lid, 

laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene 

wet bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag om accreditatie als 

bedoeld in de eerste volzin. 

 

Artikel XII 

 

De bijlage bij het Besluit landbouw milieubeheer wordt als volgt gewijzigd: 

1. Aan voorschrift 1.3.13 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

g. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om een erkenning als bedoeld in de 

onderdelen c en f. 

2. Aan paragraaf 3.2 wordt een voorschrift toegevoegd, luidende: 

3.2.13 Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om accreditatie als bedoeld in de 

voorschriften 3.2.10 en 3.2.11. 

 

Artikel XIII 

 

Bijlage I, onder II, bij het Besluit LPG-tankstations milieubeheer wordt als 

volgt gewijzigd: 

1. Aan onderdeel 2 wordt een voorschrift toegevoegd, luidende: 

2.8. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om accreditatie als bedoeld in de 

voorschriften2.3, 2.5 en 2.6. 

2. Aan onderdeel 3 wordt een voorschrift toegevoegd, luidende: 

3.17. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om accreditatie als bedoeld in de 

voorschriften 3.2, 3.3, 3.5 en 3.6. 

 

Artikel XIV 

 



 

 

Bijlage I, onder II, bij het Besluit mestbassins milieubeheer wordt als volgt 

gewijzigd: 

1. Aan onderdeel 1 wordt een voorschrift toegevoegd, luidende: 

1.7. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om accreditatie als bedoeld in voorschrift 

1.5. 

2. Aan voorschrift 2.1 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

3.Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om accreditatie als bedoeld in voorschrift 

1.5. 

 

Artikel XV 

 

Aan artikel 11h, derde lid, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden 

afvalstoffen wordt een volzin toegevoegd, luidende: Met toepassing van 

artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 

4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de 

aanvraag om accreditatie als bedoeld in de eerste volzin. 

 

Artikel XVI 

 

Het Vuurwerkbesluit wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In voorschrift 5.2 wordt na de vierde volzin een volzin ingevoegd, 

luidende:  

Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om accreditatie als bedoeld in de vierde 

volzin. 

2. In voorschrift 5.3 wordt na de eerste volzin een volzin ingevoegd, 

luidende: 

Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om accreditatie als bedoeld in de eerste 

volzin. 

 

B 



 

 

 

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In voorschrift 1.5 wordt na de vierde volzin een volzin ingevoegd, 

luidende: 

Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om accreditatie als bedoeld in de vierde 

volzin. 

2. In voorschrift 1.6 wordt na de eerste volzin een volzin ingevoegd, 

luidende: 

Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om accreditatie als bedoeld in de eerste 

volzin. 

 

 

Hoofdstuk 3. Ministerie van Veiligheid en Justitie 

 

Artikel XVII 

 

Aan artikel 10 van het Besluit bloedtest in strafzaken in geval van een 

ernstige besmettelijke ziekte wordt onder vernummering van het tweede lid 

tot het derde lid, een lid toegevoegd, luidende: 

2. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om accreditatie, bedoeld in het eerste lid, 

onderdelen a en b. 

 

Artikel XVIII 

 

Aan artikel 7 van het Besluit DNA-onderzoek strafzaken wordt onder 

vernummering van het derde en het vierde lid tot en met het vierde en het 

vijfde lid, een lid toegevoegd, luidende: 

3. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de 

Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet 

van toepassing op de aanvraag om accreditatie, bedoeld in het eerste en het 

tweede lid. 

 

 

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen 

 

Artikel XIX 



 

 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. 

 

 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van 

toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

 

 

 

De Minister van Veiligheid en Justitie,  

 

 

 

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 
 


