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Bijlage 2: De wetsveranderingen ten opzichte van de huidige Awb 

Onderstaande tabel is gebaseerd op de consultatie van 2 december 2016 en dient gewijzigd worden wanneer de wettekst definitief is  

In onderstaande tabel zijn de veranderingen opgenomen voor ieder gewijzigd artikel van de Algemene wet bestuursrecht. Verder is in de opmerkingen 
opgenomen wanneer: 

- Het een nieuw lid betreft 
- Een artikel / lid vervalt 
- Alleen de nummering verandert 

 

In sommige artikelen verandert er maar een klein stuk tekst. In deze artikelen is ten behoeve van de leesbaarheid de tekst rood gemaakt wanneer het 
is verwijderd (linkerkolom), en groen wanneer het is toegevoegd of veranderd (rechterkolom). 

 

AWB Modernisering AWB Opmerkingen 

Artikel 2:3 Artikel 2:3   

  3. Een elektronisch ontvangen bericht wordt uitsluitend door- of 
teruggezonden indien het bericht, gelet op de wijze waarop het aan het 
bestuursorgaan is verzonden, door dat bestuursorgaan zonder nadere 
bewerking kan worden behandeld.  

Nieuw lid 

Artikel 2:13 Artikel 2:13  

1. In het verkeer tussen burgers en bestuursorganen kan een bericht 
elektronisch worden verzonden, mits de bepalingen van deze afdeling in 
acht worden genomen. 

1. Deze afdeling is van toepassing op een elektronisch bericht aan of van 
een bestuursorgaan dat betrekking heeft op een bestuurlijke 
aangelegenheid. 

 

2. Het eerste lid geldt niet, indien: 
a. dit bij of krachtens wettelijk voorschrift is bepaald, of 
b. een vormvoorschrift zich tegen elektronische verzending verzet. 

2. Het eerste lid geldt niet, indien: 
a. bij of krachtens de wet is bepaald dat een bericht niet langs elektronische 
weg kan worden verzonden, of 
b. een vormvoorschrift zich tegen elektronische verzending verzet. 
 
 
 

 



    

28 

 

 3. Indien wettelijk is voorgeschreven dat een bericht dat aan een of meer 
geadresseerden of aan een bestuursorgaan is gericht, elektronisch 
geschiedt, biedt het bestuursorgaan ondersteuning aan personen voor wie 
de voorgeschreven elektronische verzending of ontvangst onredelijk 
bezwaarlijk is. 

 Nieuw lid 

Artikel 2:14 Artikel 2:14   

1. Een bestuursorgaan kan een bericht dat tot een of meer geadresseerden 
is gericht, elektronisch verzenden voor zover de geadresseerde kenbaar 
heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is. 

1. Een bestuursorgaan kan een bericht dat tot een of meer geadresseerden 
is gericht, elektronisch verzenden voor zover: 
a. de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg 
voldoende bereikbaar is, of 
b. dat bij of krachtens de wet is bepaald. 

  

2. Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt de verzending 
van berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, niet 
uitsluitend elektronisch. 

2. Tenzij bij of krachtens de wet anders is bepaald, kan een bestuursorgaan 
een bericht dat niet tot een of meer geadresseerden is gericht elektronisch 
beschikbaar stellen. Bij wettelijk voorschrift kunnen nadere regels worden 
gesteld over de wijze van beschikbaarstelling. Een dergelijk wettelijk 
voorschrift kan voor bestuursorganen van de centrale overheid bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld. 

 Nieuw lid 

3. Indien een bestuursorgaan een bericht elektronisch verzendt, geschiedt 
dit op een voldoende betrouwbare en vertrouwelijke manier, gelet op de 
aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt. 

3. Indien een bestuursorgaan een bericht elektronisch verzendt of 
beschikbaar stelt, geschiedt dit op een voldoende betrouwbare en 
vertrouwelijke manier, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het 
doel waarvoor het wordt gebruikt. 

  

 Artikel 2:14a  

 

Indien het bestuursorgaan een bericht elektronisch verzendt door het bericht 
te plaatsen in een systeem voor gegevensverwerking waar de 
geadresseerde toegang heeft tot het bericht, wordt aan de geadresseerde 
elektronisch meegedeeld dat voor hem een bericht van het bestuursorgaan 
toegankelijk is geworden, tenzij de geadresseerde heeft aangegeven een 
dergelijke mededeling niet te willen ontvangen. De mededeling ontsluit het 
bericht of bevat de aard van het bericht en, indien van toepassing, of een 
spoedige reactie van de geadresseerde wordt verwacht. 

Nieuw artikel 

 Artikel 2:14c  

 

Een door een bestuursorgaan verzonden elektronisch bericht wordt slechts 
gewijzigd of ingetrokken door de verzending van een nieuw bericht waarin 
de wijziging of intrekking wordt vermeld. 
 

Nieuw artikel 



    

29 

 

 
 

Artikel 2:15 Artikel 2:15  

1. Een bericht kan elektronisch naar een bestuursorgaan worden verzonden 
voor zover het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is 
geopend. Het bestuursorgaan kan nadere eisen stellen aan het gebruik van 
de elektronische weg. 

1. Een belanghebbende kan een bericht kan dat deel uitmaakt van een 
procedure over een besluit, een voorgeschreven melding of een klacht 
elektronisch aan een bestuursorgaan zenden. 

  

2. Een bestuursorgaan kan elektronisch verschafte gegevens en 
bescheiden weigeren voor zover de aanvaarding daarvan tot een 
onevenredige belasting voor het bestuursorgaan zou leiden.  

2. Bij wettelijk voorschrift of besluit van het bestuursorgaan, wordt voor ieder 
type bericht als bedoeld in het eerste lid, gelet op de aard en de inhoud van 
het type bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt, een voldoende 
betrouwbare en vertrouwelijke wijze van verzenden aangewezen. Het 
bestuursorgaan kan nadere eisen stellen aan het gebruik van de 
elektronische weg, waarbij geen eisen worden gesteld die de mogelijkheid 
van elektronische verzending onevenredig belemmeren. 

Nieuw lid 

3. Een bestuursorgaan kan een elektronisch verzonden bericht weigeren 
voor zover de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van dit bericht 
onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en de inhoud van het bericht 
en het doel waarvoor het wordt gebruikt. 

3. Ieder ander bericht dan een bericht als bedoeld in het eerste lid, kan 
elektronisch naar een bestuursorgaan worden verzonden voor zover het 
bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend. Het 
bestuursorgaan kan nadere eisen stellen aan het gebruik van de 
elektronische weg. 

Nieuw lid 

4. Het bestuursorgaan deelt een weigering op grond van dit artikel zo 
spoedig mogelijk aan de afzender mede. 

4. Bij of krachtens de wet kan het gebruik van de elektronische weg worden 
voorgeschreven.  

Nieuw lid 

  Artikel 2:15a   
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  1. Een bestuursorgaan kan elektronisch verschafte gegevens en 
bescheiden weigeren voor zover de aanvaarding daarvan tot een 
onevenredige belasting voor het bestuursorgaan zou leiden. 

Lid verplaatst, was 
eerst 2:15 lid 2 

  2. Een bestuursorgaan kan een elektronisch verzonden bericht weigeren 
voor zover de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van dit bericht 
onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en de inhoud van het bericht 
en het doel waarvoor het wordt gebruikt. 

Lid verplaatst, was 
eerst 2:15 lid 3 

 3. Het bestuursorgaan deelt een weigering op grond van dit artikel zo 
spoedig mogelijk aan de afzender mede. 

Lid verplaatst, was 
eerst 2:15 lid 4 

  Artikel 2:15b   

  1. Indien een bericht als bedoeld in artikel 2:15, eerste lid, niet is verzonden 
op de voor dat bericht aangewezen wijze, kan een bestuursorgaan dat 
bericht in afwijking van de artikelen 4:5 en 6:6 weigeren, zonder dat de 
gelegenheid wordt geboden het bericht aan te vullen. 

Nieuw lid 

  2. De weigering blijft achterwege indien: 
10 het bericht is verzonden op een voor een ander type bericht aangewezen 
wijze en het bericht door het bestuursorgaan zonder nadere bewerking kan 
worden behandeld als ware het verzonden op de voor dat bericht 
aangewezen wijze.  
20 de verzender redelijkerwijs kon menen dat hij het bericht op die wijze aan 
het bestuursorgaan kon zenden, of  
30 voor het type bericht geen wijze van verzending is aangewezen; 

Nieuw lid 

  3. Tenzij het bestuursorgaan door de wijze van verzenden geen kennis heeft 
genomen van het bericht, deelt het bestuursorgaan een weigering op grond 
van dit artikel zo spoedig mogelijk aan de afzender mede, zo mogelijk onder 
mededeling van de juiste wijze van inzenden van dat bericht. 

Nieuw lid 



    

31 

 

  4. Indien de weigering achterwege blijft en het bericht voor behandeling 
intern moet worden doorgeleid, vangt een bij wettelijk voorschrift bepaalde 
beslistermijn aan op het tijdstip van doorgeleiding, indien onverwijld aan de 
afzender van het bericht mededeling wordt gedaan van die doorgeleiding en 
het tijdstip waarop de termijn aanvangt. 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw lid 

  Artikel 2:15c   

  1. Een bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch bericht 
als bedoeld in artikel 2:15, eerste lid, dat overeenkomstig artikel 2:15, derde 
lid, is verzonden, tenzij: 
a. het bestuursorgaan en de verzender gebruikmaken van hetzelfde 
systeem voor gegevensverwerking en de verzender in dat systeem kan zien 
dat het bericht voor het bestuursorgaan beschikbaar is, of 
b. van de verzender geen elektronisch adres beschikbaar is. 

Nieuw lid 

  2. Indien een bericht aan een bestuursorgaan wordt verzonden door de 
rechtstreekse invoer van gegevens in een systeem voor 
gegevensverwerking van het bestuursorgaan, stelt het bestuursorgaan de 
ingevoerde gegevens aan de verzender ter beschikking op een voldoende 
betrouwbare en vertrouwelijke manier. 

Nieuw lid 

  Artikel 2:16a   

  1. Het bestuursorgaan kan een wettelijke termijn voor de indiening van een 
bericht verlengen wegens een verminderde elektronische bereikbaarheid 
van het bestuursorgaan. 

Nieuw lid 

  2. Het bestuursorgaan doet van de in het eerste lid bedoelde verlenging van 
de termijn zo spoedig mogelijk mededeling op een zodanige wijze dat 
degenen die gebruikmaken van de desbetreffende wijze van elektronische 
verzending hiervan tijdig kennis kunnen nemen. 

Nieuw lid 
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  3. Indien voor de indiening van een bericht bij een bestuursorgaan een 
termijn is gesteld, en het bestuursorgaan is in een periode voorafgaand aan 
het einde van die termijn enige tijd niet bereikbaar via de met toepassing 
van artikel 2:15, eerste lid, voor dat bericht aangewezen wijze van 
elektronische verzending, wordt de verzender de overschrijding van die 
termijn niet tegengeworpen indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld 
dat de verzender in verzuim is geweest. 

Nieuw lid 

 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels 
worden gesteld over de verschoonbaarheid van termijnoverschrijdingen 
wegens verminderde elektronische bereikbaarheid van het bestuursorgaan. 
 
 
 
 
 
 

Nieuw lid 

  Artikel 2:16b   

  1. Tenzij de geadresseerde heeft aangegeven een mededeling als bedoeld 
in artikel 2:14a, niet te willen ontvangen, wordt de overschrijding van een 
termijn die is aangevangen met de verzending van het bericht waarop een 
dergelijke mededeling betrekking heeft, niet aan de geadresseerde 
tegengeworpen, indien deze mededeling niet is verzonden. 

Nieuw lid 

 2. De overschrijding van een termijn wordt de geadresseerde eveneens niet 
tegengeworpen als hij de mededeling, bedoeld in artikel 2:14a, niet heeft 
ontvangen en redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de 
geadresseerde in verzuim is geweest. 

 

Artikel 2:17 Artikel 2:17   

1. Als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan elektronisch is 
verzonden, geldt het tijdstip waarop het bericht een systeem voor 
gegevensverwerking bereikt waarvoor het bestuursorgaan geen 
verantwoordelijkheid draagt of, indien het bestuursorgaan en de 
geadresseerde gebruik maken van hetzelfde systeem voor 
gegevensverwerking, het tijdstip waarop het bericht toegankelijk wordt voor 
de geadresseerde. 

1. Als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan elektronisch is 
verzonden, geldt het tijdstip waarop het bericht een systeem voor 
gegevensverwerking bereikt waarvoor het bestuursorgaan of een ander 
bestuursorgaan geen verantwoordelijkheid draagt of, indien het 
bestuursorgaan gebruikmaakt van een systeem voor gegevensverwerking 
waarin de geadresseerde toegang heeft tot het bericht, het tijdstip waarop 
het bericht toegankelijk wordt voor de geadresseerde. 
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  2. Indien het bestuursorgaan het bericht voor de geadresseerde toegankelijk 
maakt via de voorziening, bedoeld in artikel X van de Wet elektronisch 
berichtenverkeer Belastingdienst en een andere voorziening, geldt als 
tijdstip waarop het bericht is verzonden het tijdstip waarop het bericht 
toegankelijk is geworden via de voorziening, bedoeld in artikel X van de Wet 
elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. 

Nieuw lid 

  3. Indien een bestuursorgaan een melding ontvangt dat een elektronisch 
verzonden bericht niet is bezorgd bij de geadresseerde, wordt het bericht 
ten minste eenmaal opnieuw elektronisch verzonden. In dat geval geldt de 
tweede verzending als tijdstip waarop het bericht door het bestuursorgaan 
elektronisch is verzonden. 

Nieuw lid 

2. Als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan elektronisch is 
ontvangen, geldt het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor 
gegevensverwerking heeft bereikt. 

4. Als tijdstip waarop een bericht door een bestuursorgaan elektronisch is 
ontvangen, geldt het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor 
gegevensverwerking of een ander daartoe aangewezen systeem heeft 
bereikt of het tijdstip waarop het bericht op andere wijze elektronisch 
toegankelijk wordt voor het bestuursorgaan. 

  

  5. Indien het bestuursorgaan gebruikmaakt van een systeem voor 
gegevensverwerking waarin de geadresseerde toegang heeft tot het bericht, 
rust op het bestuursorgaan de bewijslast inzake de ontvangst van aan het 
bestuursorgaan gezonden berichten en de verzending van aan de 
geadresseerde gezonden berichten, alsmede inzake gegevens over de 
kennisneming van deze berichten door de geadresseerde. De afzender of 
de geadresseerde wordt desgevraagd afschrift van deze gegevens 
verstrekt. 

Nieuw lid 

Artikel 4:3a      

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende 
aanvraag. 

  Artikel vervalt 

Artikel 4:4     

Het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen, kan voor 
het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens een formulier 
vaststellen, voor zover daarin niet is voorzien bij wettelijk voorschrift. 

1. Het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen, kan voor 
het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens een formulier 
vaststellen, voor zover daarin niet is voorzien bij wettelijk voorschrift. 

Alleen nummering 
veranderd 
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  2. In het formulier worden geen gegevens gevraagd die voor de te nemen 
beschikking niet noodzakelijk zijn, tenzij wordt aangegeven dat de 
verstrekking van die gegevens niet verplicht is. 

Nieuw lid 

Artikel 4:5 Artikel 4:5   

1. Het bestuursorgaan kan besluiten de aanvraag niet te behandelen, 
indien: 
a. de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in 
behandeling nemen van de aanvraag, of 
b. de aanvraag geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 2:15, 
of 
c. de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de 
beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, 
mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een 
door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen. 
 

1. Nadat de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een 
door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen, kan het 
bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien: 
a. de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in 
behandeling nemen van de aanvraag, of 
b. de aanvraag geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 
2:15a, of 
c. de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de 
beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Artikel 4:17 Artikel 4:17   

4. Indien de aanvraag elektronisch kon worden gedaan, is artikel 4:3a van 
overeenkomstige toepassing op de ingebrekestelling 

  Lid vervalt 

5. Beroep tegen het niet tijdig geven van de beschikking schort de 
dwangsom niet op. 

4. Beroep tegen het niet tijdig geven van de beschikking schort de 
dwangsom niet op. 

Alleen nummering  
veranderd 

6. Geen dwangsom is verschuldigd indien: 
a. het bestuursorgaan onredelijk laat in gebreke is gesteld, 
b. de aanvrager geen belanghebbende is, of 
c. de aanvraag kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is. 

5. Geen dwangsom is verschuldigd indien: 
a. het bestuursorgaan onredelijk laat in gebreke is gesteld, 
b. de aanvrager geen belanghebbende is, of 
c. de aanvraag kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is. 

Alleen nummering  
veranderd 

7. Indien er meer dan één aanvrager is, is de dwangsom aan ieder van de 
aanvragers voor een gelijk deel verschuldigd. 

6. Indien er meer dan één aanvrager is, is de dwangsom aan ieder van de 
aanvragers voor een gelijk deel verschuldigd. 

Alleen nummering  
veranderd 

Artikel 4:20d Artikel 4:20d   

3. De artikelen 4:17, vierde lid, en zesde lid, onder a en b, en 4:18 tot en 
met 4:20 zijn van overeenkomstige toepassing. 

3. De artikelen 4:17, vijfde lid, onder a en b, en 4:18 tot en met 4:20 zijn van 
overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 6.6 Artikel 6.6   

Het bezwaar of beroep kan niet-ontvankelijk worden verklaard, indien: 
a. niet is voldaan aan artikel 6:5 of aan enig ander bij de wet gesteld 
vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar of beroep, of 
b. het bezwaar- of beroepschrift geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond 
van artikel 2:15, 
mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen 
binnen een hem daartoe gestelde termijn. 

Nadat de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim binnen een door 
het bestuursorgaan gestelde termijn te herstellen, kan het bezwaar niet-
ontvankelijk worden verklaard, indien: 
a. niet is voldaan aan artikel 6:5 of aan enig ander bij de wet gesteld 
vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar of beroep, of 
b. het bezwaar- of beroepschrift geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond 
van artikel 2:15a. 

  

Artikel 7:14 Artikel 7:14   

Artikel 3:6, tweede lid, afdeling 3.4, de artikelen 3:41 tot en met 3:45, 
afdeling 3.7, met uitzondering van artikel 3:49 en titel 4.1, met uitzondering 
van de artikelen 4:14, eerste lid, en 4:15, eerste lid, onderdeel b, tweede lid, 
onderdelen b en c, derde lid en vierde lid en paragraaf 4.1.3.2, zijn niet van 
toepassing op besluiten op grond van deze afdeling 

De artikelen 2:15b, vierde lid, en 3:6, tweede lid, afdeling 3.4, de artikelen 
3:41 tot en met 3:45, afdeling 3.7, met uitzondering van artikel 3:49 en titel 
4.1, met uitzondering van de artikelen 4:14, eerste lid, en 4:15, eerste lid, 
onderdeel b, tweede lid, onderdelen b en c, derde lid en vierde lid en 
paragraaf 4.1.3.2, zijn niet van toepassing op besluiten op grond van deze 
afdeling 
 
 
 
 
 

  

Artikel 7:27 Artikel 7:27   

Artikel 3:6, tweede lid, afdeling 3.4, de artikelen 3:41 tot en met 3:45, 
afdeling 3.7, met uitzondering van artikel 3:49 en titel 4.1, met uitzondering 
van de artikelen 4:14, eerste lid, en 4:15, eerste lid, onderdeel b, tweede lid, 
onderdelen b en c, derde lid en vierde lid en paragraaf 4.1.3.2, zijn niet van 
toepassing op besluiten op grond van deze afdeling. 

De artikelen 2:15b, vierde lid, en 3:6, tweede lid, afdeling 3.4, de artikelen 
3:41 tot en met 3:45, afdeling 3.7, met uitzondering van artikel 3:49 en titel 
4.1, met uitzondering van de artikelen 4:14, eerste lid, en 4:15, eerste lid, 
onderdeel b, tweede lid, onderdelen b en c, derde lid en vierde lid en 
paragraaf 4.1.3.2, zijn niet van toepassing op besluiten op grond van deze 
afdeling. 

  

Artikel 8:4 Artikel 8:4   

1. Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit: 
a. inhoudende een weigering op grond van artikel 2:15, 

1. Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit: 
a. inhoudende een weigering op grond van artikel 2:15a.  

  

Artikel 9:28 Artikel 9:28   
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3. Indien niet is voldaan aan de in dit artikel gestelde vereisten of indien het 
verzoekschrift geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 2:15, 
stelt de ombudsman de verzoeker in de gelegenheid het verzuim binnen 
een door hem daartoe gestelde termijn te herstellen 

3. Indien niet is voldaan aan de in dit artikel gestelde vereisten of indien het 
verzoekschrift geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 2:15a, 
stelt de ombudsman de verzoeker in de gelegenheid het verzuim binnen 
een door hem daartoe gestelde termijn te herstellen 

  

 Artikel 11:3a  

 

Bij tijdelijke regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties kan worden bepaald dat artikel 2:15, eerste lid, niet van 
toepassing is op in die regeling aangewezen berichten aan in die regeling 
aangewezen bestuursorganen voor een in die regeling bepaalde periode. 

Nieuw lid 
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