
INSPIRATIE SEMINAR BEZWAARFASE 

“Een inspiratie seminar 

op de door u gewenste 

locatie en op het door u 

gewenste tijdstip. Wij 

praten u binnen 2-3 uur 

bij over relevante vraag-

stukken die samenhan-

gen met de bezwaarfa-

se. Na afloop bent u op 

de hoogte van recente 

ontwikkelingen, bijzon-

dere jurisprudentie en 

praktische tips. Informa-

tie die meteen in de 

praktijk toegepast kan 

worden!” 

Inhoud 

 Actualiteiten Awb (gericht 

op de bezwaarfase) 

 Tips voor een efficiënte 

bedrijfsvoering 

 Actualiteiten Wabo (voor 

zover relevant voor de be-

zwaarfase) 

 Gelegenheid voor het stel-

len van vragen en behande-

ling van praktijkvoorbeelden 

De ideale manier voor leden en secretarissen van  

bezwaarschriftencommissies om op de hoogte te 

blijven van juridische actualiteiten en best practice!  

Meer info? 

Op basis van uw advies wordt een 

heroverwegingsbesluit genomen. Er 

wordt daarom van u verwacht dat u 

het bestuursorgaan op een kundige 

en adequate manier adviseert.  

Hoe geeft uw commissie hier invul-

ling aan? Wij reiken u adequate ken-

nis en inzichten aan. Direct toepas-

baar voor in de praktijk.  

De heer mr. N. Statius Muller is in 2001 afgestudeerd in het staats- en be-

stuursrecht aan de Universiteit Leiden en vanaf 2006 eigenaar van De Auditu, 

een juridisch adviesbureau gericht op (hoofdzakelijk) bestuursrechtelijke 

dienstverlening voor bestuursorganen. Nico is buitenpromovendus aan de 

universiteit Utrecht en beheerder van de websites wabojurisprudentie.nl en 

omgevingswet.nl. 

 

 Invulling geven aan “de informele aanpak” 

 Efficiënter werken en termijnen halen 

 Kennis vergaren op een eenvoudige manier 

 De regie houden over het proces 

 Wob-verzoeken, een (extra) addertje onder het gras? 

 De reguliere Wabo-procedure van toepassing, of toch niet? 

 Wanneer is er sprake van onlosmakelijke samenhang? 

 Hoe om te gaan met de Flora- en Faunawet? 

Kennis van zaken 

Mevrouw Mr. R. Kuipers is in 2000 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in 

Nijmegen en is vanaf 2012 eigenaar van “ Renske Kuipers Legal & Governance. 

Zij geeft juridisch advies aan de overheid en is gespecialiseerd in het proces 

rondom bezwaarschriften. Door haar jarenlange ervaring als secretaris be-

zwaarschriftencommissie bij verschillende gemeenten weet zij waar de knelpun-

ten zitten en laat zij u kennismaken met de best practice. 

Inspiratie seminar als kwaliteitsimpuls 

Kosten en bijzonderheden 

Voor een totaalbedrag van € 1250,- (excl. BTW) bieden wij u deze bijeenkomst aan 

bij u op locatie voor de gehele commissie (max. 7 personen). ‘s Middags of ‘s avonds, 

wij zijn flexibel. Het bedrag is inclusief (digitale) documentatie. Neem vrijblijvend con-

tact op en vraag ons naar de voorwaarden en mogelijkheden. Maatwerk is mogelijk. 

contact@deauditu.nl 

079-8883613 

info@legalengovernance.nl 

06-43229365 


