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Abstract

De ontwikkelingen in de bestuursrechtspraak in het algemeen en het be-
stuursprocesrecht in het bijzonder zijn de afgelopen twee decennia zeer snel 
gegaan. Niet alleen is het bestuursprocesrecht ingrijpend aangepast, ook 
zijn de opvattingen over de rol van de rechter in de bestuursrechtelijke pro-
cedure sterk veranderd. De rechter toetst de objectieve rechtmatigheid van 
een besluit niet meer, maar moet zorgen voor finale geschillenbeslechting. 
Parallel aan die ontwikkelingen loopt de discussie over de inrichting van 
de bestuursrechtspraak in hoogste instantie. De positie van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Nederlandse Raad van State is daarbij onder druk 
komen te staan. Hierna wordt ingegaan op de rol van de Raad van State bij 
deze ontwikkelingen en wordt nagegaan in hoeverre de Afdeling bestuurs-
rechtspraak haar voortbestaan nog zeker is.

1. De positie van de Raad van State 

De Nederlandse Raad van State is een Hoog College van Staat met een 
grondwettelijk verankerde positie (art. 73-75 Gw.) en heeft tot taak te advi-
seren over wetgeving (inclusief voorstellen tot goedkeuring van verdragen) 
en het beslechten van bij wet aan hem opgedragen geschillen. De Raad 
bestaat uit de Koning (als voorzitter), de vicepresident en ten hoogste tien 
leden (art. 1 Wet op de Raad van State). Dit is de zogenoemde ‘volle Raad’, 
die met name belast is met de waarneming van het koninklijk gezag indien 
nodig. Verder vervult de volle Raad een aantal taken die de Raad als geheel 
aangaan, zoals de jaarverslaglegging, het doen van aanbevelingen voor de 
benoeming van staatsraden en de jaarlijkse rapportage over algemene knel-
punten in wetgeving en bestuur.

De Raad is verdeeld in twee Afdelingen, de Afdeling advisering en de af-
deling bestuursrechtspraak.  In deze afdelingen worden buiten de leden nog 
staatsraden benoemd, die bij de vervulling van hun taak de bevoegdhe-
den hebben van leden. In totaal zijn er ruim 50 staatsraden (2). In beginsel 
worden de staatsraden benoemd in één van de twee afdelingen, in een en-
kel geval is dubbelbenoeming mogelijk (3). De achtergrond hiervan is de 
 Procola- en de Kleijn-rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens, als gevolg waarvan een staatsraad die betrokken is bij advise-

(2) Raad van State, Jaarverslag 2012, Den Haag, 2013, p. 56, ook online via jaarver-
slag2012.raadvanstate.nl, onder “Bedrijfsvoering & cijfers. Samenstelling: Samenstelling 
Raad van State”.
(3) Deze mogelijkheid wordt binnenkort beëindigd. Dit zal betekenen dat leden van de Afde-
ling bestuursrechtspraak niet langer tevens een adviserende functie kunnen uitoefenen. Zie 
de brief van minister Plasterk d.d. 26 juni 2014, Kamerstukken 29 279, nr. 200.
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ring over een wetsvoorstel, niet meer een geschil over datzelfde onderwerp 
mag beslechten. Hierna wordt nog nader ingegaan op de totstandkoming 
van deze regeling, omdat deze vrij strikte scheiding in afdelingen het af-
scheiden van de bestuursrechtspraak van de Raad van State en het elders 
onderbrengen daarvan in hoge mate heeft vergemakkelijkt (4).

Hierna zal de nadruk vooral liggen op de bestuursrechtspraak. Sinds 1976, 
toen de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Wet 
Arob) in werking trad, is de Raad van State daarmee belast. Bij de totstand-
koming van de Algemene wet bestuursrecht in 1994 werden de toenmalige 
rechtsprekende afdelingen Geschillen van bestuur en Rechtspraak samen-
gevoegd tot de Afdeling bestuursrechtspraak (5). Deze Afdeling heeft mede 
vorm gegeven aan het huidige bestuursprocesrecht.

De Afdeling bestuursrechtspraak is op dit moment de hoogste algemene 
bestuursrechter in Nederland. In beginsel is de Afdeling bevoegd te oorde-
len over alle hogerberoepzaken tegen uitspraken van de sectoren bestuurs-
recht van de rechtbanken (6). Daarbij kan worden gedacht aan zaken over 
vreemdelingen, openbaarheid van bestuur, besluiten op grond van gemeen-
teverordeningen, subsidies, vergunningen, handhavingsbesluiten etc. Naast 
de Afdeling functioneren bijzondere appelrechters: de Centrale Raad van 
Beroep (CRvB) in ambtenarenzaken en socialezekerheidszaken, het Colle-
ge van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in zaken over het economisch 
bestuursrecht, de hoven in belastingzaken en het Hof te Leeuwarden voor 
verkeersboetes (7).

In bepaalde aangelegenheden is de Afdeling rechter in eerste en enige in-
stantie. Dat betreft zaken met betrekking tot ruimtelijke ordening/gebieds-
ontwikkeling, infrastructuur, geluidhinder, milieubeheer, natuurbescher-
ming, EVOA, en, recent toegevoegd, de onteigening van banken op grond 
van de Wet op het financieel toezicht (8).

(4) A.J.C. DE MOOR-VAN VUGT, “Nederlandse bestuursrechtelijke appèlrechtspraak in 
transitie. Enkele opmerkingen over de ontwikkelingen in de bestuursrechtspraak in hoogste 
instantie in Nederland” in D. ASSER e.a., De werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den 
Haag, Boom Juridische uitgevers, 2007, p. 13-49 en A.J. BOK, “De Raad van State gereor-
ganiseerd”, NJB 2007/257, p. 266-272.
(5) J.A. SMIT, “Naar een nieuwe structuur van de rechterlijke organisatie en een uniform 
bestuursprocesrecht”, FED Fiscaal Weekblad 1991/849; J.E.M. POLAK, “Vijftien jaar ge-
schillenbeslechting onder de Algemene wet bestuursrecht”, Trema 2009/9, p. 378-383 en 
F.A.M. STROINK, “De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als hogere 
beroepsinstantie”, AA 2001/9, p. 614-621.
(6) Art. 8:104 en art. 8:105 Awb.
(7) Art. 8:105:lid 1 Awb en art. 9-12, bijlage 2 Awb (Bevoegdheidsregeling bestuursrecht-
spraak).
(8) Art. 8:6 Awb en art. 2, bijlage 2 Awb (Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak).
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2. De rol van de Raad van State in de bestuursrechtspraak (9)

Als algemene bestuursrechter heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een 
belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het bestuursprocesrecht 
(10). Met name met betrekking tot de uitleg en toepassing van de bepalin-
gen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) heeft de Afdeling 
belangrijk werk gedaan ten behoeve van de rechtspraktijk. Richtinggeven-
de jurisprudentie over de ambtshalve toepassing van het recht (art. 8:69 
Awb), de herhaalde aanvraag en het terugkomen op een eerder genomen 
besluit (art. 4:6 Awb), het aanvoeren van nieuwe gronden in hoger beroep 
en de reikwijdte van het hoger beroep (de ‘Brummenlijn’) hebben een ster-
ke stempel gedrukt op de rechtspraak (11). In bepaalde gevallen heeft de 
Afdeling al op voorhand duidelijk gemaakt, hoe zij een recent ingevoerde 
Awb-bepaling zou gaan toepassen. In het Jaarverslag 2011 worden als voor-
beelden genoemd: de wijze waarop het relativiteitsvereiste van artikel 8:69a 
Awb zal worden toegepast, de uitleg van de zogenoemde onderdelentrechter 
van artikel 6:13 Awb in geschillen onder de nieuwe Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht (hierna: Wabo) en de wijze waarop uitleg zal worden 
gegeven aan het begrip belanghebbende in geschillen onder de Wabo (12).

(9) A.P. KLAP en A.J.C. DE MOOR-VAN VUGT, “Bestuursrechtspraak in Nederland: over 
dogma’s, principiële uitgangspunten en praktische oplossingen”, Tijdschrift voor Bestuurs-
wetenschappen & Publiekrecht 2009/5, p. 285-300.
(10) Ook haar voorgangster, de Afdeling rechtspraak, heeft veel betekend in de bestuurs-
rechtspraak, met name door de verdere uitwerking van het rechterlijk toetsingskader. Zie 
hiervoor J.E.M. POLAK, “Rechtsvorming bij en de dialoog met de bestuursrechter”, NJB 
2014/4, p. 15-19; specifieker en uitgebreider J.E.M POLAK, “De Afdeling Rechtspraak van 
de Raad van State en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur”, Hartmans tijdschrift 
voor studerenden Openbaar Bestuur, 1984/1, p. 45-55 en P. NICOLAÏ, Beginselen van be-
hoorlijk bestuur (diss. Amsterdam UvA), Deventer, Kluwer, 1990, p. 131-133. Hier wordt 
echter vooral stilgestaan bij de ontwikkelingen na de invoering van de Algemene wet be-
stuursrecht in 1994.
(11) Zie voor een overzicht van jurisprudentie met betrekking tot art. 8:69 Awb en de ‘Brum-
menlijn’ T.C. BORMAN in Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht, Deventer, 
Kluwer, 2013, art. 8:69 Awb (online, bijgewerkt tot 1 november 2013, laatst geraadpleegd 
april 2014). Voor een overzicht van jurisprudentie van art. 4:6 Awb zie J.C.A. DE  POORTER 
in Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht, Deventer, Kluwer, 2013, art. 4:6 Awb 
(online, bijgewerkt tot 1 november 2013, laatst geraadpleegd april 2014). In 2011 werd voor 
het eerst een kort lijstje van richtinggevende uitspraken in het jaarverslag van de Raad van 
State opgenomen. Daarvoor werd een overzicht gegeven van de belangrijkste rechtspraak 
zonder daarbij aan te geven of dit mijlpaaljurisprudentie was of niet. Zie Raad van Sta-
te, Jaarverslag 2011, jaarverslag2011.raadvanstate.nl onder “De raad als bestuursrechter. 
Rechtsvormende functie: Richtinggevende uitspraken”.
(12) ABRvS 19 januari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP1352, nr. 201006426/1/R2 (relati-
viteitsvereiste), ABRvS 9 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP7155, nr. 201006983/1/M2 
(onderdelentrechter onder de Wabo), ABRvS 13 april 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ1081, 
nr. 200908792/1/M1 (begrip belanghebbende onder de Wabo).
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Dit gebeurde in het verleden niet altijd ten genoege van de rechters in eerste 
aanleg. Zij kregen namelijk te maken met hogerberoepsrechters, die soms 
een verschillende uitleg van de Awb hanteerden (13).

Een voorbeeld levert artikel 4:6 Awb (14). Het eerste lid van artikel 4:6 Awb 
staat eraan in de weg dat een aanvrager die heeft nagelaten rechtsmiddelen 
aan te wenden tegen een afwijzing van zijn aanvraag, simpelweg door het 
indienen van een nieuwe aanvraag kan zorgen dat opnieuw en dan een gun-
stiger besluit wordt genomen. Dat ligt volgens het tweede lid anders indien 
nieuwe feiten of veranderde omstandigheden worden aangevoerd. De Afde-
ling bestuursrechtspraak is van oordeel dat een bestuursorgaan niet verplicht 
is tot heroverwegen, wanneer een onherroepelijk besluit evident onjuist is. 
De Centrale Raad van Beroep heeft in dezen lang een andere opvatting ge-
had, namelijk dat een onherroepelijk besluit moet worden heroverwogen, 
indien appellant de evidente onjuistheid ervan aantoont. De rechter in eerste 
aanleg moest zich hier, afhankelijk van het besluit waarover de zaak gaat, 
richten naar verschillende opvattingen. Dat gaf de rechtbank te Rotterdam 
aanleiding tot de volgende ontboezeming: 

“Indien het bestreden besluit zou worden beoordeeld aan de hand van de hiervoor ge-
noemde jurisprudentie van de CRvB – waarvoor naar het oordeel van de rechtbank op 
zich overigens voldoende aanleiding bestaat (…) – zou geen andere conclusie mogelijk 
geweest zijn dan dat dit besluit een deugdelijke motivering ontbeert. Het bestreden be-
sluit zou alsdan dienen te worden vernietigd (…). 

Dit geschil dient, nu terzake de Afdeling bestuursrechtspraak (…) de hoogste rechterlijke 
instantie is, echter te worden beoordeeld volgens de jurisprudentie van die Afdeling (…) 

Bij de gegeven stand van de jurisprudentie is de conclusie onontkoombaar dat het beroep 
ongegrond is.” (15)

Het ongenoegen over die verschillende uitleg keerde zich met enige regel-
maat tegen de Afdeling bestuursrechtspraak, die – zoals ook uit het voorgaan-
de voorbeeld blijkt – als formalistisch en te streng te boek kwam te staan.

Dat bleek in een zaak die voorlag bij de rechtbank te Utrecht over de ver-
schoonbaarheid van overschrijding van de beroepstermijn als een rechtsmid-
delenclausule ontbreekt. De rechtbank merkte op dat Afdeling en  Centrale 
Raad enerzijds en College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge 

(13) Voor jurisprudentie over art. 4:6 Awb zie voetnoot 10. 
(14) Dit voorbeeld heb ik al elders gebruikt, zie A.J.C. DE MOOR-VAN VUGT, “Rechtseen-
heid als kwaliteitsvraagstuk” in T. BARKHUYSEN, W. DEN OUDEN en J.E.M.  POLAK 
(red.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 
2010, p. 301-302.
(15) Zie Rechtbank te Rotterdam 5 september 2000, ECLI:NL:RBROT:2000:AA7311, 
nr. DIV 00/21 SCR, JB 2000/291,  noot F.A.M. Stroink.
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Raad anderzijds verschillende opvattingen hanteren. Eerstgenoemde oorde-
len dat het ontbreken van een verwijzing niet leidt tot verschoonbaarheid; 
laatstgenoemde zijn van oordeel dat het ontbreken van een rechtsmiddel-
verwijzing wel kan leiden tot verschoonbaarheid. De rechtbank achtte het 
onwenselijk dat rechtszoekenden worden geconfronteerd met tegenstrijdige 
beslissingen van de bestuursrechter en formuleerde vervolgens een eigen, 
genuanceerde regel (16). Tegenwoordig hanteert de Afdeling bestuursrecht-
spraak overigens een soepeler regel (17). 

Dit zijn maar enkele voorbeelden uit vele (18). Het probleem van de rechts-
eenheid heeft naar aanleiding van de rechtsliteratuur en klachten uit de prak-
tijk aandacht gekregen in de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (19). De 
Algemene wet bestuursrecht biedt nu de mogelijkheid om een auditeur-ge-
neraal opdracht te geven om een conclusie te nemen in een zaak die bij de 
Afdeling (of een van de andere hogerberoepscolleges) voorligt (art. 8:12a 
Awb). Het doel hiervan is om een overzicht te krijgen van de uiteenlopende 
rechtspraak die er is en om een richtinggevend advies te krijgen. Zo is re-
cent een advies uitgebracht over de termijnen die het best kunnen worden 
aangehouden om te voldoen aan de eis van rechtspraak binnen redelijke ter-
mijn van artikel 6 EVRM (20). Daarnaast biedt de Awb de bevoegdheid om 
een kamer van vijf leden aan te wijzen. Deze ‘grote kamer’ wordt bezet door 
leden van de verschillende hoogste rechtscolleges om in gezamenlijkheid 
een uitspraak te doen in zaken waarin aan rechtseenheid een gebrek is (21).

(16) Rechtbank te Utrecht 13 januari 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BG9870, nr. SBR 07-
2376, AB 2009/139  noot R. ORTLEP. Voorbeelden eveneens al eerder gebruikt in A.J.C. 
DE MOOR-VAN VUGT, “Rechtseenheid als kwaliteitsvraagstuk” in T. BARKHUYSEN, 
W. DEN OUDEN en J.E.M. POLAK (red.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb, Den 
Haag, Boom Juridische uitgevers, 2010, p. 299-317.
(17) De Afdeling gaat om in de uitspraak ABRvS 21 september 2011, ECLI:NL:R-
VS:2011:BT2131, nr. 201010355/1/H2, AB 2011/299,  noot R. ORTLEP, en sluit daarbij aan 
bij de uitspraak van het CRvB 23 juni 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BR0151, nr. 09/6221 
GWSP-T, AB 2011/207,  noot R. ORTLEP.
(18) B.J. VAN ETTEKOVEN, “Rechtseenheid vanuit het perspectief van de rechtban-
ken; over de toekomstige organisatie van de bestuursrechtspraak” in T. BARKHUYSEN, 
W. DEN OUDEN en J.E.M. POLAK (red.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb, Den 
Haag, Boom Juridische uitgevers, 2010, p. 281-297 (284-286).
(19) B.J. VAN ETTEKOVEN, “One Peak or Twin Peaks?”, NJB 2013/495, p. 595-603; 
B.J. VAN ETTEKOVEN, “Rechtseenheid vanuit het perspectief van de rechtbanken; over 
de toekomstige organisatie van de bestuursrechtspraak” in T. BARKHUYSEN, W. DEN 
OUDEN en J.E.M. POLAK (red.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb, Den Haag, 
Boom Juridische uitgevers, 2010, p. 281-297 en T. BARKHUYSEN, “Rechtseenheid en de 
Wet aanpassing bestuursrecht”, NJB 2010, p. 1592.
(20) ABRvS 29 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:188, nr. 201302106/1/A2 (concl. A-G 
R.J.G.M. WIDDERSHOVEN), AB 2014/115,  noot T. BARKHUYSEN en M.L. VAN 
 EMMERIK. 
(21) De grote kamer is voor het eerst bijeengekomen in voorgaande zaak.
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De strengheid van de Afdeling heeft mede als achtergrond gehad de wen-
selijkheid om de grote toevloed aan zaken met procesrechtelijke middelen 
in te dammen (22). Als gevolg van een grote toename van zaken heeft de 
Afdeling en haar voorgangers lang gekampt met enorme achterstanden. 
Zeer lange doorlooptijden waren het gevolg (23). Door in te zetten op het 
stroomlijnen van processen en het eenvoudiger en sneller afdoen van zaken 
is het de Afdeling gelukt de doorlooptijden terug te brengen naar een (to-
taal)gemiddelde van 27 weken in 2013 (24).

Een belangrijke aanjager is daarbij ook de zogenoemde subjectiveringsten-
dens geweest, die de wetgever met de invoering van de Awb in het be-
stuursprocesrecht heeft geïntroduceerd. Dit had tot gevolg dat de objectieve 
rechtmatigheidstoetsing, die het mogelijk maakt dat alle rechtmatigheids-
aspecten van een besluit door de rechter worden onderzocht, werd vervan-
gen door een systeem waarbij de rechter meer lijdelijk is en afwacht wat 
partijen aan hem willen voorleggen. Op die tendens wordt hierna in para-
graaf 3 nader ingegaan.

3. Actuele ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht

Het bestuursprocesrecht heeft zich de afgelopen jaren gekenmerkt door de 
vele wijzigingen die zijn aangebracht. De meeste veranderingen zijn in-
gegeven door de subjectivering van het procesrecht aan de ene kant en de 
finaliseringstendens aan de andere kant. De vraag is echter of die twee ten-
densen wel zo goed met elkaar te verenigen zijn. 

De switch van objectieve rechtmatigheidstoetsing naar subjectieve geschil-
lenbeslechting is – zoals hiervoor werd betoogd – ingezet door de wetgever. 
Het Awb-procesrecht lijkt deze aanpak voor te schrijven door de buiten-
grens van het geding te leggen bij de beroepsgronden die worden aange-

(22) Zie J.C.A. DE POORTER en k.J. DE GRAAF, Doel en functie van de bestuursrecht-
spraak: een blik op de toekomst, Den Haag, Raad van State, 2011, p. 32-36 en J.E.M. 
 POLAK, “Rechtsvorming bij en de dialoog met de bestuursrechter”, NJB 2014/4, p. 15-19.
(23) In 2000 was de gemiddelde doorlooptijd van hoofdzaken met zitting voor Kamer 1, 2 en 
3 respectievelijk 18, 24 en 11 maanden (Raad van State, Jaarverslag 2000, Den Haag 2001, 
p. 80). Het streven was om na de reorganisatie van november 2000 in 2003 te komen tot 
maximale doorlooptijden per 1 januari 2003. Voor zaken in eerste en enige aanleg gold op 
deze datum een maximale doorlooptijd van 1 jaar, voor hogerberoepszaken een maximale 
doorlooptijd van 9 maanden (Raad van State, Jaarverslag 2000, Den Haag, 2001, p. 79).
(24) Raad van State, Jaarverslag 2013, Den Haag, 2014, p. 68, ook online via jaarverslag.
raadvanstate.nl, onder “Bedrijfsvoering & cijfers. Cijfers & grafieken: Bestuursrechtspraak 
in cijfers”.
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voerd  tegen het bestreden besluit (25). Die ontwikkeling betekent dat het 
proces een partijenproces is en dat vooral van de eisende partij, de burger, 
veel wordt gevraagd als het gaat om het tijdig en op de juiste wijze presen-
teren van de beroepsgronden en de argumenten daarbij. 

De subjectivering van het proces houdt voor de rechter in, dat hij een meer 
lijdelijke rol aanneemt en afwacht welke punten partijen tot inzet van het 
geding maken. Rechtmatigheidsgebreken van het besluit mag de rech-
ter niet ambtshalve aan de orde stellen en ook bij een mogelijk onjuist of 
 tekortschietend gebruik van de procedurele mogelijkheden mag hij de bur-
ger niet te hulp schieten. Het centraal stellen van het partijengeschil bete-
kent ook dat het proces zo gestructureerd moet worden dat het geschil ook 
optimaal kan worden beslecht. Deze doelstelling, de finalisering van het 
geschil, heeft tot gevolg dat gedurende de rechterlijke procedure snelheid 
moet worden betracht en alle mogelijkheden tot een definitieve oplossing 
moeten worden benut (26). 

Het versnellen van de procedure wordt bereikt met een mix van nieuwe 
wettelijke mogelijkheden en maatregelen die zijn genomen ter stroomlij-
ning van de procedure. Om met het laatste te beginnen: binnen de bestuurs-
rechtspraak is men gestart met een project dat de Nieuwe Zaaksbehandeling 
wordt genoemd. Kort gezegd houdt het in dat een procedure bij de rech-
ter niet meer eindigt op de zitting (na een uitvoerige schriftelijke ronde), 
maar daar juist begint. Kort na het indienen van het beroep roept de rechter 
partijen bijeen op een zogenoemde regiezitting en stelt aan de hand van 
hetgeen partijen naar voren brengen, wat precies de kern van het geschil 
is, welke stappen nog moeten worden gezet om tot een goede behandeling 
van de zaak te komen (bv. het aanleveren van stukken, het leveren van be-
wijs, het inwinnen van een deskundigenadvies) en wie deze stappen moet 

(25) Zo ook J.C.A. DE POORTER en k.J. DE GRAAF, “De toekomst van de bestuurs-
rechtspraak” in E.R. MULLER en C.P.M. CLEIREN (red.), Rechterlijke macht. Recht-
spraak en rechtshandhaving in Nederland, Deventer, Kluwer, 2013, p. 385-405. Vgl. 
ABRvS 10 december 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BG6401, nr. 200802431/1, JB 2009/39; 
 ABRvS 11 februari 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH2565, nr. 200803828/1, AB 2009/224, 
noot R.  ORTLEP; CRvB 3 november 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO3642, nr. 09/6519 
WSF-T, AB 2010/341, noot A.T. MARSEILLE; CRvB 3 november 2010, ECLI:NL:CRVB
2010BO3646, nr. 08/2619 WWB-T, AB 2011/243, noot A.M.L. JANSEN; CBB 3 november 
2009, ECLI:NL:CBB:2009:BK1790, AB 2009/402, noot I. SEWANDONO.
(26) J.C.A. DE POORTER en K.J. DE GRAAF, “De toekomst van de bestuursrecht-
spraak” in E.R. MULLER en C.P.M. CLEIREN (red.), Rechterlijke macht. Rechtspraak 
en rechtshandhaving in Nederland, Deventer, Kluwer, 2013, p. 385-405. De Commissie 
Evaluatie Awb III (Commissie-Ilsink) pleitte hier al voor, zie Commissie Evaluatie Awb III, 
Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 2002-2006, Den Haag, Boom 
Juridische uitgevers, 2007. 
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zetten. Ook wordt afgesproken wanneer de inhoudelijke behandeling zal 
plaatsvinden (27). Dit verschilt fundamenteel van de eerdere aanpak, die 
zich daardoor kenmerkte dat de rechter zich zeer kort voor de inhoudelijke 
behandeling ging verdiepen in de zaak en pas ter zitting (of kort daarvoor) 
bleek dat nog essentiële punten moesten worden opgehelderd alvorens tot 
een zinnige behandeling kon worden gekomen.

Ook de invoering van de bestuurlijke lus in 2010 beoogde bij te dragen aan 
een versnelling van de procedure door het tijdrovende ‘pingpongen’ te om-
zeilen (28). In de Memorie van toelichting wordt dit aangehaald:

“Een recent en geruchtmakend voorbeeld is het (tracé)besluit tot verbreding van de druk-
bereden A4 bij Leiderdorp, welk besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak sneuvelde 
wegens tekortkomingen in het onderzoek naar de luchtkwaliteit ter hoogte van Leider-
dorp (ABRvS 25 juli 2007, BR 2007, 867). Hierdoor kan de wegverbreding pas veel later 
gestalte krijgen dan door velen – waaronder een groot aantal omwonenden, aangezien 
hun woon-leefsituatie door de geplande ingreep aanzienlijk zal verbeteren – wordt ge-
wenst, ook al zijn alle betrokkenen het erover eens dat herstel van het geconstateerde 
gebrek noodzakelijk is.” (29)

Waar voorheen, na de vernietiging, het nieuwe besluit van het bestuursor-
gaan opnieuw de hele rechtsgang tot aan hoger beroep moest maken, kan de 
rechter die omweg nu afkappen door het bestuursorgaan meteen in de ge-
legenheid te stellen een gebrek te herstellen en vervolgens te oordelen over 
het herstelde besluit (art. 8:51a e.v. Awb). Hierna wordt nog kort ingegaan 
op de bestuurlijke lus, maar ik verwijs voor een uitgebreide bespreking naar 
de bijdrage van collega LEFRANC elders in deze bundel.

In de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (inwerking getreden op 1 januari 
2013) zijn nog de volgende punten opgenomen, die eveneens moeten leiden 
tot een efficiëntere afdoening van geschillen. De regels over het meenemen 
van nieuwe of gewijzigde besluiten in een lopende bezwaar- of beroeps-
procedure zijn vereenvoudigd. Wanneer tijdens de procedure het bestreden 
besluit wordt aangepast of ingetrokken, dan wordt het beroep van rechts-
wege geacht zich ook te richten tegen het nieuwe besluit (art. 6:19 Awb). 
Daarnaast zijn de mogelijkheden verruimd om gebreken in een besluit te 
passeren (als daardoor geen belanghebbenden zijn benadeeld): niet alleen 
formele, maar ook materiële gebreken kunnen in bezwaar en beroep worden 
gepasseerd (art. 6:22 Awb). Daarnaast is het zogenoemde relativiteitsver-

(27) De Rechtspraak, Eindrapport Project Differentiatie van Werkstromen Bestuursrecht, 
september 2013, rechtspraak.nl (zoek op eindrapport differentiatie werkstromen), laatst ge-
raadpleegd maart 2014.
(28) Wetsvoorstel bestuurlijke lus Awb, Kamerstukken II, 2007/08-2008/09, 31352, 1-13, 
Stb. 2009, 570.
(29) Kamerstukken II 2007/08, 31352, 6, p. 1 (gewijzigde MvT).
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eiste ingevoerd. Dit houdt in dat tegen een besluit aangevoerde rechtsgrond 
moet strekken ter bescherming van het belang van degene die de regel 
inroept (art. 8:69a Awb) (30). Dit vereiste was eerder al ingevoerd voor 
specifieke zaken in de Crisis- en Herstelwet (art. 1.9), maar kent nu een al-
gemene toepassing. Ook de invoering van de mogelijkheid tot het instellen 
van incidenteel hoger beroep heeft ten doel een geschil efficiënt af te han-
delen en beoogt te voorkomen dat een partij in de zaak die aanvankelijk niet 
van plan was om in hoger beroep te gaan, nadeel ondervindt als het hoger 
beroep slaagt (art. 8:110 en 112 Awb) (31). Tot slot valt te wijzen op de in-
voering van de mogelijkheid voor de hogerberoepsrechter om te bepalen dat 
tegen een ter uitvoering van zijn uitspraak genomen besluit slechts beroep 
bij hem openstaat en niet weer bij de rechtbank (de zogenaamde ‘judiciële 
lus’, art. 8:113 Awb). Ook hiervan is de ratio het voorkomen van een extra 
rondgang door de beroepsprocedure na vernietiging van een besluit door de 
hogerberoepsrechter. Hierna wordt in het kader van de bespreking van de 
finaliseringsinstrumenten ook even aandacht besteed aan de judiciële lus.

4.  Het finaliseringsinstrumentarium van de Afdeling bestuursrecht-
spraak

De finale geschillenbeslechting is gefaciliteerd door de wetgever die in de 
Awb de bevoegdheid heeft opgenomen om de rechtsgevolgen van een be-
sluit na de vernietiging in stand te laten en de bevoegdheid om zelf in de 
zaak te voorzien (32). Rond 2008 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak 
deze mogelijkheden verder uitgebouwd en sindsdien hanteert zij als vaste 
lijn dat de rechtbanken (en ook zijzelf) na de vernietiging van een besluit 
moeten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om tot finale geschillenbe-
slechting te komen. De Afdeling heeft daarbij de lijn gekozen dat – anders 
dan tot dan toe – de rechter ook zelf kan voorzien in andere gevallen dan die 
waarin rechtens maar één juist besluit mogelijk is (33). De Raad van State 
merkt daarover in het Jaarverslag 2011 op:

“Deze rechtspraak geeft uitdrukking aan een verschuiving waarbij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak met het oog op finale geschillenbeslechting eerder bereid is haar oordeel in 

(30) B. SCHUELER, “Een relativiteitsleer in wording”, NTB 2011/38, p. 265-271.
(31) Kamerstukken II 2009/10, 32450, 3, p. 24 (MvT). 
(32) Zie hierover ook: B.J. VAN ETTEKOVEN, “Effectieve rechtsbescherming door de be-
stuursrechter. Afdeling bestuursrechtspraak: Op weg van goed naar beter” in H.D. tJEENK 
WILLINK (red.), “De Raad van State in perspectief”, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 
2011, blz. 293-323.
(33) ABRvS 26 maart 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC7627, nr. 200705490/1; ABRvS 
10  december 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BG6401, nr. 200802431/1, JB 2009/39;  ABRvS 
11 februari 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH2565, nr. 200803828/1, AB 2009/224  noot 
R.  oRTLEP.
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de plaats te stellen van dat van het bestuur en waarbij zij die ruimte ook nadrukkelijk aan 
de eerste lijn laat. Dit vergt het vinden van een goede balans tussen respect voor beleids-
vrijheid van het bestuur en de behoefte aan definitieve beslechting van een geschil.” (34)

Deze vaste lijn is in 2013 in de Wet aanpassing bestuursprocesrecht omge-
zet in een wettelijke plicht: “De bestuursrechter beslecht het hem voorge-
legde geschil zoveel mogelijk definitief”, zo luidt artikel 8:41a Awb. 

De Afdeling heeft vervolgens een toetsingsmodel geïntroduceerd aan de 
hand waarvan systematisch kan worden nagegaan op welke manier een ge-
schil het best finaal kan worden afgedaan (35). Daarbij, zo stelt de Raad 
van State, spelen verschillende factoren een rol. De aard van de betrokken 
bestuursbevoegdheid is van belang, bij schadevergoedingskwesties en boe-
tezaken ligt het bij voorbeeld eerder voor de hand dat de rechter zelf in de 
zaak voorziet. De duur van de procedure kan een rol spelen, de rechter zal 
gemakkelijker zelf voorzien als overschrijding van de redelijke termijn als 
bedoeld in artikel 6 EVRM dreigt, aldus de Raad van State in het Jaarver-
slag 2011 (36).

Het toetsingsmodel voorziet in een aantal stappen, die moeten worden 
gezet als de rechter constateert dat een besluit om formele of materiële 
redenen onrechtmatig blijkt te zijn. De eerste stap is dat wordt nagegaan 
of het geconstateerde gebrek in het besluit met toepassing van het (ver-
ruimde) artikel 6:22 Awb te passeren is. Dit artikel geeft de bevoegdheid 
om formele en materiële gebreken te passeren indien aannemelijk is dat 
de belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld. Als voorbeeld van een 
formeel gebrek kan de zaak dienen waarin bij de besluitvorming over de 
vergunningaanvraag voor de sloop van een bijgebouw van een monument 
de uniforme voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb ten onrechte 
achterwege was gelaten. Aangezien de appellant daardoor niet was bena-
deeld, werd dit gebrek gepasseerd (37). Een materieel gebrek was aan de 
orde bij de afwijzing van een bijstandsaanvraag. De afwijzing was terecht 
geschied, maar op grond van een onjuiste wettelijke grondslag. Dit gebrek 

(34) Raad van State, Jaarverslag 2011, Den Haag, p. 71, ook online via jaarverslag2011.
raadvanstate.nl onder “De raad als bestuursrechter. Effectieve geschillenbeslechting: Instru-
menten voor finale geschilbeslechting”.
(35) Raad van State, Jaarverslag 2011, Den Haag, p. 71, ook online via jaarverslag2011.
raadvanstate.nl onder “De raad als bestuursrechter. Effectieve geschillenbeslechting: Instru-
menten voor finale geschilbeslechting”. 
(36) Raad van State, Jaarverslag 2011, Den Haag, p. 71, ook online via jaarverslag2011.
raadvanstate.nl onder “De raad als bestuursrechter. Effectieve geschillenbeslechting: Instru-
menten voor finale geschilbeslechting”.
(37) ABRvS 16 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY8568, nr. 201204974/1/A2. 
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werd daarom gepasseerd (38). Het passeren van dergelijke gebreken leidt 
tot een ongegrond beroep, hetgeen van belang is in verband met de proces-
kosten en eventuele schadevergoeding (zie hierna om formele en materiële 
gebreken te passeren).

Is het gebrek niet passabel, dan volgt eerst nog de toets of is voldaan aan 
de relativiteitseis (art. 8:69a Awb). Strekken de ingeroepen rechtsregels im-
mers niet ter bescherming van de belangen van appellanten, dan volgt on-
gegrondverklaring van het beroep (39). Is dat wel het geval, dan volgt ver-
nietiging van het besluit. Dit is een belangrijk punt, aangezien vernietiging 
betekent dat het besluit onrechtmatig is. Dan bestaat in beginsel ook recht 
op schadevergoeding (art. 8:88 Awb) en kunnen de proceskosten worden 
vergoed (art. 8:75 Awb). 

Na de vernietiging moet worden bezien of het mogelijk is de zaak finaal af 
te doen (art. 8:41a Awb). Als dat niet mogelijk is, zal de zaak terugmoeten 
naar het bestuursorgaan om een nieuwe beslissing te nemen, met het risico 
dat een nieuwe ronde bij de bestuursrechter volgt. Dat moet dus zoveel 
mogelijk worden voorkomen. 

De Afdeling bestuursrechtspraak (evenals andere bestuursrechters) heeft 
globaal drie instrumenten ter beschikking: het in stand laten van de rechts-
gevolgen van het vernietigde besluit, het zelf voorzien in de zaak en het 
toepassen van de bestuurlijke lus. Op het instrument van de toekenning 
van schadevergoeding, dat op grond van artikel 8:88 Awb op verzoek van 
een belanghebbende kan worden gebruikt, wordt in deze bijdrage niet in-
gegaan (40).

De rechter zal bij een geconstateerd gebrek eerst nagaan of het mogelijk is 
de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand te laten. Dit is gere-
geld in artikel 8:72, lid 3, sub a Awb. 

Deze bevoegdheid is bedoeld voor die gevallen waarin de noodzaak tot 
vernietiging aanwezig is, vanwege de gebreken die aan het besluit kleven, 
maar waarbij het duidelijk is dat er inhoudelijk geen ander besluit zal vol-
gen. Vaak heeft dit te maken met een wijziging in regelgeving of beleid, 

(38) Rechtbank Oost-Brabant 30 oktober 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:5920, nr. SHE 
13/342.
(39) Zie bv. ABRvS 18 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX1859, nr. 201113488/1/A2 
(art. 1.9 Chw) en ABRvS 15 januari 2014, nr. 201306580/1/R6, AB 2014/116,  noot A.G.A. 
nIJMEIJER.
(40) Zie hierover B.J. SCHUELER en B.J. VAN ETTEKOVEN, “De ‘losse eindjes’ van 
Titel 8.4 Awb”, NTB 2013/34.
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waardoor het bestuursorgaan, ex nunc beslissend, inhoudelijk tot hetzelfde 
besluit zal komen. Bij de beoordeling of de rechtsgevolgen in stand kunnen 
blijven, gaat ook de rechter in beginsel uit van de feiten, omstandigheden en 
het geldende recht op het moment van de uitspraak. Dit is echter anders bij 
handhavingsbesluiten. Dan moet worden onderzocht of de gesanctioneerde 
gedraging ten tijde van het besluit verboden was. Indien hierover anders 
zou worden geoordeeld, zou dit, in strijd met de rechtszekerheid, tot gevolg 
kunnen hebben dat een bestuursorgaan bij voorbeeld handhavend kan optre-
den tegen een bouwwerk dat vergunningsvrij kon worden opgericht, terwijl 
dat door veranderde wetgeving niet langer mogelijk is (41).

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de volgende voorwaarden verbon-
den aan het in stand laten van de rechtsgevolgen. 

“[Het] is niet vereist dat nog slechts één beslissing mogelijk is. Uit een oogpunt van 
proceseconomie kan het aangewezen zijn om te bepalen dat de rechtsgevolgen van het 
vernietigde besluit in stand blijven, indien het bestuursorgaan vasthoudt aan zijn besluit, 
het besluit voldoende motiveert en de andere partijen zich daarover in voldoende mate 
hebben kunnen uitlaten. Daarbij is beslissend of de inhoud van het vernietigde besluit 
na de alsnog kenbaar gemaakte motivering de rechterlijke toets kan doorstaan” (42).

In deze zaak draaide het om een vergunning om een monument intern te verbouwen. Hoe-
wel aanvankelijk de motivering van de vergunningverlening ontoereikend was, slaagde 
het bestuursorgaan er tijdens de procedure bij de Afdeling in om haar te overtuigen van 
de juistheid van zijn standpunt, dat met het verwijderen van de trapleuning en spijlen 
weliswaar de monumentale waarde van het trappenhuis wordt aangetast, maar slechts 
in geringe mate, zodat de aantasting acceptabel is. Daarbij legde het bestuursorgaan een 
nader deskundigenadvies over. De Afdeling liet daarom de rechtsgevolgen in stand (43). 

Is in stand laten van de rechtsgevolgen geen optie, dan onderzoekt de rech-
ter of hij zelf in de zaak kan voorzien. Artikel 8:72, lid 3, sub b Awb verleent 
de rechter de bevoegdheid om, als hij een besluit vernietigt, zijn uitspraak 
daarvoor in de plaats te stellen. In het dictum moet hij dan aangeven welk 
besluit in de plaats komt van het vernietigde besluit. 

Een mooi voorbeeld biedt een zaak waarbij de gemeente Amsterdam had geweigerd een 
huisnummer toe te kennen. Het beroep tegen deze weigering was door de rechtbank on-
gegrond verklaard. In hoger beroep kwam de Afdeling tot de conclusie dat de weigering 
van meet af aan onrechtmatig was geweest. Aangezien bekend was welk huisnummer het 
moest zijn, kende de Afdeling , zelf voorziend, dit huisnummer toe (44). 

(41) ABRvS 6 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1789, nr. 201112188/1/A4, JB 
2013/256,  noot L.J.M. tIMMERMANS.
(42) ABRvS 8 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV3175, nr. 201100587/1/A2.
(43) Voor een vergelijkbaar geval ABRvS 23 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1598, JB 
2013/246.
(44) ABRvS 29 augustus 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB2525, nr. 200700604/1, Gst. 
2007/148,  noot W.P. ADRIAANSE. Het dictum luidt: I. verklaart het hoger beroep gegrond; 
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Indien deze opties niet mogelijk zijn, dan kan de rechter proberen het ge-
brek te laten repareren met behulp van de bestuurlijke lus (art. 8:51a Awb). 
In eerste aanleg is dat vrijwillig, het bestuursorgaan is niet verplicht een 
poging tot herstel te doen. In hoger beroep is dat wel verplicht (art. 8:51d 
Awb). We kennen de formele en de informele lus. De informele lus houdt 
in, dat ter zitting wordt afgesproken dat het bestuursorgaan het gebrek zal 
gaan pogen te herstellen; deze afspraak wordt vastgelegd in een proces-ver-
baal of in een brief. De formele lus betekent dat er een tussenuitspraak 
wordt gedaan, waarbij de rechter het bestreden besluit vernietigt en vervol-
gens opdracht geeft tot herstel (art. 8:80a io art. 8:72, lid 4, tweede volzin 
Awb) (45). In beide gevallen kan hij aanwijzingen geven. 

Soms gaat de rechter daarbij te ver: in een geval, waarin de rechtbank opdracht gaf 
om een standpunt inzake bijstandsfraude nader te onderbouwen, waren de aanwijzingen 
zodanig gedetailleerd, dat de rechtbank de schijn wekte haar onbevangenheid te hebben 
verloren bij de beoordeling van de mogelijke verweren en bewijzen van appellante. 
Daarom oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat de wijze waarop de rechtbank in het 
geval van appellante gestalte gaf aan de informele bestuurlijke lus, zich niet verdraagt 
met de eisen die artikel 6 van het EVRM stelt (46).

Na de lus volgt een beoordeling of de herstelpoging is geslaagd. Er zijn ver-
schillende situaties. Heeft het bestuur het gebrek hersteld door een nieuw 
besluit te nemen, dan wordt dat ingevolge artikel 6:19 Awb meegenomen in 
het beroep tegen het oude besluit. Het beroep tegen het nieuwe besluit wordt 
ongegrond verklaard en dat blijft in stand. Bestaat het herstel uit een nadere 
toelichting/verbeterde motivering, dan zal de rechter de rechtsgevolgen van 
het vernietigde besluit in stand laten (indien de toelichting voldoende is) of 
zelf in de zaak voorzien (indien dat niet het geval is). Als de herstelpoging 
is mislukt (of het bestuursorgaan weigert het geschil in eerste aanleg) dan 
blijft het in de regel bij een kale vernietiging (zelf voorzien is hier ook nog 
een optie).

II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank te Amsterdam van 7 december 2006 in zaak no. 
AWB 05/3103; III. verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep gegrond; IV. vernietigt 
het besluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oud Zuid van de gemeente Amster-
dam van 14 juni 2005, kenmerk 04-262; V. vernietigt het besluit van het dagelijks bestuur 
van het stadsdeel Oud Zuid van de gemeente Amsterdam van 27 april 2007, kenmerk 05-
327; VI. herroept het besluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oud Zuid van de 
gemeente Amsterdam van 21 oktober 2004, kenmerk 42-04-0022; VII. kent met terugwer-
kende kracht tot 14 juni 2005 aan het verblijfsobject op de eerste verdieping van de [locatie] 
te Amsterdam huisnummer [… I] toe; VIII. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van 
het vernietigde besluit van 14 juni 2005.
(45) De tussenuitspraak houdt een eindoordeel in met betrekking tot de uitdrukkelijk en zon-
der voorbehoud besliste punten. Zie ABRvS 14 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV8766, 
nr. 201106988/1/A2.
(46) CRvB 16 april 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ7385, nr. 11-915 WWB, AB 2013/256,  
noot A.T. MARSEILLE.
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Tussen 2010 en 2014 paste de Afdeling de bestuurlijke lus bijna 285 maal 
toe. Dat leidde tot een kleine 240 gevallen waarin het geschil definitief kon 
worden beslecht (47). Uit onderzoek blijkt echter dat de bestuurlijke lus 
door de Afdeling niet in alle gevallen waarin dat zou kunnen, wordt toege-
past. In acht op de tien gevallen gebruikt de Afdeling de lus niet. Wellicht 
gebeurt dit minder vaak, omdat de gemiddelde doorlooptijd van een zaak 
door toepassing van de lus toeneemt (48). Het gebruik van de lus is aldus 
een kwestie van afweging tussen snelheid en finaliteit. Het is echter wel 
duidelijk dat het gebruik van de finaliseringsinstrumenten als zodanig in de 
loop der tijd is gestegen (49). 

De zogenoemde judiciële lus draagt eveneens bij aan versnelling en fina-
lisering. Ook deze lus heeft als doel een efficiënte afdoening van het ge-
schil te bevorderen. De techniek is bedoeld voor de fase van hoger beroep. 
De hogerberoepsrechter kan namelijk bepalen dat wanneer het bestuurs-
orgaan na de vernietiging toch een nieuw besluit moet nemen, het beroep 
tegen dit besluit direct bij de hogerberoepsrechter kan worden ingesteld 
(art. 8:113 Awb). Daarmee wordt een instantie overgeslagen, hetgeen de 
snelheid ten goede komt. Het voordeel is dat de rechter die de opdracht voor 
het nieuwe besluit heeft gegeven, ook direct daarover kan oordelen. Deze 
lus werd sinds de invoering al enkele malen toegepast. Over het algemeen 
gaat het om te nemen besluiten waarbij nog een los eindje van de procedure 
afgehecht moet worden, bij voorbeeld ten aanzien van kosten of vanwege 
ten onrechte meenemen van een bepaalde inkomstenbron bij een belasting-
aanslag (50). Toch heeft de Afdeling deze lus ook toegepast in een geval 
waarin dat verlies van instantie ten aanzien van de inhoudelijke beoordeling 
betekent. Dat is verrassend, omdat daarmee snelheid ten koste lijkt te gaan 
van rechtsbescherming (51). 

Uit het voorgaande blijkt dat de duur van de procedure en daarmee de 
snelheid ervan een hoge prioriteit heeft bij de Afdeling. Niet alleen zijn 
er organisatorische maatregelen getroffen die de doorlooptijd aanzienlijk 

(47) Raad van State, Jaarverslag 2013, Den Haag, 2014, p. 60, ook online via jaarverslag.
raadvanstate.nl onder “Bestuursrechter. Definitieve geschilbeslechting”.
(48) Raad van State, Jaarverslag 2012, jaarverslag2012.raadvanstate.nl onder “De Raad als 
bestuursrechter. Snelle en finale geschillenbeslechting: het instrumentarium van de rechter”. 
Dit werd al voorspeld, zie A.T. MARSEILLE, “De Awb in cijfers” in T. BARKHUYSEN, 
W. DEN OUDEN en J.E.M. POLAK (red.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb, Den 
Haag, Boom Juridische uitgevers, 2010, p. 159-171 (163-166).
(49) Zie voor de cijfers B. MARSEILLE en D. SIETSES, “De finaliseringsslag in het be-
stuursrecht”, NJB 2013/497, p. 606-613.
(50) ABRvS 23 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1659, nr. 201302021/1/A2 en ABRvS 
19 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:515, nr. 201303117/1/A4.
(51) ABRvS 4 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2273, nr. 201304086/1/A3.
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hebben verkort, ook kunnen we aan de afweging tussen snelheid enerzijds 
en rechtsbescherming c.q. finaliteit anderzijds zien dat snelheid als erg be-
langrijk wordt gezien. Dit kunnen we afleiden uit onderzoek ten aanzien van 
de bestuurlijke lus en wellicht ook uit het eerste gebruik van de judiciële lus. 
Het is echter nog te vroeg om over de verhouding snelheid/rechtsbescher-
ming definitieve conclusies te trekken.

5.  Bedreiging van de rol van de Raad van State in de bestuursrecht-
spraak

Uit het voorgaande blijkt dat de Raad van State een belangrijk stempel heeft 
gedrukt op de bestuursrechtspraak in Nederland en in de loop der jaren een 
voortrekkersrol heeft gespeeld. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft on-
der meer door de introductie van het hier besproken toetsingsmodel en door 
de blijvende aandacht voor finalisering een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het bevorderen van efficiënte procedures (52). In 2012 rees echter de 
vraag of het de Raad nog lang gegund zou zijn om deze rol te spelen. Het 
Regeerakkoord ‘Bruggen bouwen’ dat het kabinet-Rutte-Asscher op 29 ok-
tober 2012 presenteerde, bevat de volgende passage:

“De Raad van State wordt gesplitst in een rechtsprekend deel en een adviserend deel. Het 
rechtsprekend gedeelte wordt samengevoegd met de CRvB en het CBb” (53).

De splitsing in twee delen is al min of meer voorbereid bij de wijziging 
van de Wet op de Raad van State. Bij die wijziging is de Raad van State 
onderverdeeld in twee afdelingen, Advisering en Bestuursrechtspraak (54). 
Staatsraden worden in beginsel benoemd in een van die twee afdelingen, 
de tien leden van de ‘volle Raad’, die de grondwettelijke taken, zoals de 
waarneming van het Koningschap, uitvoeren, kunnen in beide afdelingen 
worden benoemd (55). Door de arresten Procola (56) en Kleyn (57) ont-

(52) Zie ook de verschillende jaarverslagen van de Raad van State (2011, 2012 en 2013) 
waarin de finale geschillenbeslechting als een belangrijke taak wordt besproken.
(53) Te vinden op kabinetsformatie2012.nl onder “Actueel. Documenten: Regeer-
akkoord”(laatst geraadpleegd op 5 april 2014). Zie hierover mijn “Van drie naar (een)heid. 
Opinie”, JBplus 2013, p. 46-48.
(54) Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de 
Raad van State, Kamerstukken II 2008/09, 30585, nr. 20 (Vierde nota van wijziging). 
(55) In de Tweede Kamer is hierover een amendement voorgesteld, inhoudende dat een 
staatsraad slechts in één van de twee afdelingen kan worden benoemd, dit om een zuivere 
verdeling te houden die EHRM-proof is. Kamerstukken II 2006/07, 30585, nr. 8 (amende-
ment De Wit).
(56) EHRM 28 september 1995, nr. 14570/89, AB 1995/588,  noot I.C. VAN DER VLIES.
(57) EHRM 6 mei 2003, nrs. 39343/98, 39651/98, 43147/98, en 46664/99, AB 2003/211,  
noot L.F.M. VERHEY en B.W.N. DE WAARD.
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stond de noodzaak om de structuur van de Raad van State zo te veranderen, 
dat staatsraden die betrokken zijn geweest bij de advisering over een con-
creet wetsvoorstel niet betrokken zullen zijn bij rechtspraak over ‘dezelfde 
zaak’ (58). De regering wilde de inrichting van de Raad van State ‘EHRM-
proof’ maken. 

De discussie over de positie van de Raad van State moet worden geplaatst in 
de context van de zogenoemde derde fase van de herziening van de rechte-
lijke organisatie in Nederland (59). De Tweede Kamer heeft deze herstruc-
turering mede in het teken van die derde fase geplaatst en sommige leden 
zagen hier een mogelijkheid om het ertoe te leiden dat de derde fase alsnog 
nieuw leven wordt ingeblazen (60). De regering wilde daar echter niet in 
mee gaan, maar de Kamer is blijven volhouden en wil een verdergaande be-
slissing om de rechtsprekende taak bij de Raad van State weg te halen (61).

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw stelde de Staatscommissie herzie-
ning rechterlijke organisatie een volledige herinrichting voor, waarbij de 
oude versnipperde bestuursrechtspraak volledig zou worden geïntegreerd 
in de gewone rechterlijke macht (62). Dat plan is wat betreft de integratie 
in eerste aanleg al uitgevoerd. Sinds 1998 is de bestuursrechtspraak bij de 
sectoren (of ook wel afdelingen) bestuursrecht van de gewone rechtban-
ken ondergebracht (63). Vervolgens werd de herstructurering van de hogere 
rechtspraak besproken in de discussienota Keuzen voor de bestuursrecht-
spraak (64). Daarin werden verschillende scenario’s geschetst. Het eerste 

(58) Wat ‘dezelfde zaak’ is, is duidelijker geworden uit het arrest Sacilor-Lormines, EHRM 
9 november 2006, nr. 65411/01.
(59) Hetgeen volgt is deels ontleend aan A.P. kLAP en A.J.C. DE MOOR-VAN VUGT, 
“Bestuursrechtspraak in Nederland: over dogma’s, principiële uitgangspunten en praktische 
oplossingen”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen & Publiekrecht 2009/5, p. 285-300.
(60) Zie Kamerstukken II 2006/07, 30585, nr. 5, p. 2-4 (verslag van een overleg met de vaste 
commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).
(61) Zie Kamerstukken II 2003/04, 25425 nr. 7, p. 7. Zie ook de moties die zijn ingediend 
naar aanleiding van de Vierde nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wijziging van de Wet 
op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State, Kamer-
stukken II 2008/09, 30585, nrs. 25 en 26 en de motie tAVERNE in 2011, Kamerstukken II 
2011/12, 33000 VII, nr.54.
(62) Eindrapport Naar een nieuwe structuur van de rechterlijke organisatie, Kamerstukken 
II 1988/89, 21206, nr. 2. Dit rapport is overigens nooit met de Kamer besproken. Zie over 
deze historie J.E.M. POLAK, “Bestuursrechtspraak” in E.R. MULLER en C.P.M.  CLEIREN 
(red.), Rechterlijke macht, Studie over rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland, De-
venter, Kluwer, 2006, p. 335-360 (p. 337-343).
(63) In de tweede fase werden de tot dan toe zelfstandige kantongerechten ondergebracht in 
een sector kanton bij de rechtbanken.
(64) Zie voor de voorgestelde scenario’s Ministerie van Justitie, Keuzen voor de bestuurs-
rechtspraak. Discussienota over de derde fase van de herziening van de rechterlijke orga-
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scenario is het scenario van de Staatscommissie: de bestuursrechtspraak 
in hoger beroep gaat naar de gewone rechterlijke macht (volledige inte-
gratie) (65). Als belangrijk nadeel daarvan werd gezien de omstandigheid 
dat – net als in andere zaken – cassatie zou worden opengesteld in be-
stuursrechtelijke zaken, een novum. Dit werd vanwege het meer feitelijk 
karakter van de bestuursrechtspraak en vanwege het gevaar van nog langere 
procedures ongewenst geacht (66). Het tweede scenario hield in dat de be-
stuursrechtspraak in hoogste instantie zou worden geconcentreerd in één of 
hooguit twee colleges buiten de rechterlijke macht. Zo zouden de Afdeling 
bestuursrechtspraak, de Centrale Raad van Beroep en het College van Be-
roep voor het bedrijfsleven samengaan of zou het College van Beroep voor 
het bedrijfsleven kunnen worden samengevoegd met de Afdeling bestuurs-
rechtspraak en zou de Centrale Raad als zelfstandige rechter kunnen blijven 
(gedeeltelijke concentratie) (67). Het derde scenario houdt in dat de hoogste 
rechtspraak in de sociale zekerheid en het ambtenarenrecht (het financië-
le en sociale bestuursrecht) zou worden geïntegreerd in de gewone appel-
rechtspraak, terwijl voor het ordenend bestuursrecht hoger beroep open zou 
blijven staan op de Afdeling en het College, al dan niet samengevoegd (het 
scenario van de gedeeltelijke integratie) (68). Het tweede scenario werd 
door het regeerakkoord weer actueel.

De Tweede Kamer heeft in 2013 de Raad voor de rechtspraak gevraagd om 
het position paper, dat de Raad over de organisatie van de bestuursrecht-
spraak in hoogste instantie uitbracht, uit te werken (69). De Raad heeft 
vervolgens geadviseerd om de hoogste instantie onder te brengen bij een 
nieuw bestuursrechtelijk hof en daarmee aan de rechterlijke macht toe te 
vertrouwen. De zaken van de huidige drie hogerberoepscolleges Afdeling 
bestuursrechtspraak, Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor 
het bedrijfsleven worden dan gebundeld. De Raad adviseert het bestuurs-
rechtelijk hof op één lijn met de andere gerechtshoven onder te brengen in 
de structuur van de rechterlijke macht. Als tussenvariant stelt de Raad een 

nisatie, 18 mei 2001, justitie.nl (zoek op keuzen bestuursrechtspraak) 29 juli 2010 (laatst 
geraadpleegd april 2014).
(65) Ministerie van Justitie, Keuzen voor de bestuursrechtspraak. Discussienota over de 
derde fase van de herziening van de rechterlijke organisatie, 18 mei 2001, justitie.nl (zoek 
op keuzen bestuursrechtspraak) 29 juli 2010 (laatst geraadpleegd april 2014), p. 38-42.
(66) Raad van State, Jaarverslag 2001, Den Haag, 2002, p. 29 e.v.
(67) Ministerie van Justitie, Keuzen voor de bestuursrechtspraak. Discussienota over de 
derde fase van de herziening van de rechterlijke organisatie, 18 mei 2001, justitie.nl (zoek 
op keuzen bestuursrechtspraak) 29 juli 2010 (laatst geraadpleegd april 2014), p. 42-45.
(68) Zie Discussienota, p. 45-47.
(69) Kamerstukken II 2013/14, 29279, nr. 172. Dit in mei 2013 gepubliceerde position paper 
De organisatie van de bestuursrechtspraak in hoogste instantie is te vinden via rechtspraak.
nl (zoek op organisatie bestuursrechtspraak).
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apart bestuursrechtelijk hof voor dat een deel van de zaken van de Afdeling 
en alle zaken van Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor 
het bedrijfsleven in hoger beroep behandelt. Een deel van de zaken zou 
dan bij de Afdeling kunnen blijven, in het bijzonder op het gebied van de 
ruimtelijke ordening en milieu, en eventueel op het gebied van het vreem-
delingenrecht (70).

Ten tijde van de eerste afronding van dit stuk (april 2014) zou het kabinet 
met een standpunt komen over deze kwestie. Op dat moment leek het erop 
dat de rol van de Raad van State als hoogste algemene bestuursrechter uit-
gespeeld aan het raken was. Mijn verwachting was dat de Raad van State 
nog wel enige rechtsprekende taken zou behouden, maar dat de grote bulk 
van de zaken naar een nieuw te vormen bestuursrechtelijk hof zou gaan. 
Dit werd immers uit het oogpunt van rechtseenheid toegejuicht, omdat de 
combinatie van drie belangrijke hoogste bestuursrechters en één Awb heeft 
geleid tot heel wat afstemmingsproblemen, zoals hiervoor in paragraaf 2 
werd aangegeven (71). 

De regering heeft in de zomer een standpunt ingenomen in deze discussie. 
Daarbij stelt zij het terugbrengen van het aantal van drie bestuursrechters 
naar één rechtscollege centraal. Dit draagt bij aan meer rechtseenheid en 
een overzichtelijker stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming, al-
dus de regering. De keuze is gevallen op het scenario van de gedeeltelijke 
integratie. 

De geschillen die nu in hoogste aanleg tot de rechtsmacht behoren van de 
Centrale Raad van Beroep – tweepartijengeschillen over materiële aan-
spraken van individuele belanghebbenden – vertonen naar aard en inhoud 
meer verwantschap met fiscale geschillen, waarover in hoger beroep de 
gerechtshoven oordelen en waarbij de Hoge Raad de rol van cassatierechter 
vervult, aldus de regering. Zij stelt daarom voor om de rechtsmacht in deze 
geschillen onder te brengen bij de gewone rechterlijke macht. De rechts-
macht in geschillen, die tot de competentie behoren van het College van 
Beroep voor het Bedrijfsleven, gaat over naar de Afdeling bestuursrecht-
spraak, aangezien deze geschillen naar aard en inhoud meer verwantschap 
vertonen met het domein van de Afdeling, dat ook wel pleegt te worden 
aangeduid als het “ordenende” bestuursrecht, aldus de regering (72).

(70) Raad voor de rechtspraak, Advies 2013-44: Modernisering van de organisatie van de 
bestuursrechtspraak in hoogste instantie, 14 november 2013, rechtspraak.nl (zoek op orga-
nisatie bestuursrechtspraak). 
(71) Zie hierover B.J. VAN ETTEKOVEN, “One peak or twin peaks? Het regeerakkoord en 
de toekomst van de bestuursrechtspraak”, NJB 2013, p. 596-603. 
(72) Zie de brief van minister Plasterk d.d. 26 juni 2014, Kamerstukken II 2013/14, 29 279, 
nr. 200.
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In dezelfde brief heeft de regering een aantal voorstellen gedaan om de 
scheiding tussen de Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak nog strik-
ter te maken en dubbelbenoemingen onmogelijk te maken. Dat maakt het 
afsplitsen naar een zelfstandig bestuursrechtelijk hof nog gemakkelijker. De 
vraag is hoe de Kamer hierop zal gaan reageren. Afgaande op het verslag 
van het schriftelijk overleg met de Kamer, zijn er nog veel vragen over de 
keuze om de rechtsprekende taak niet af te splitsen van de Raad van State. 
Diverse fracties zien de aangekondigde reorganisatie als een eerste stap naar 
een volledige verzelfstandiging van de hoogste bestuursrechtspraak (73).

Ten tijde van het afsluiten van deze bijdrage (september 2014) was de con-
crete uitwerking van dit plan nog niet beschikbaar, maar het is duidelijk dat 
de rol van de Raad van State nog niet uitgespeeld is. Het toevoegen van de 
geschillen op het terrein van het economisch bestuursrecht aan de rechts-
macht van de Afdeling bestuursrechtspraak vormt een versterking van zijn 
positie. Hetgeen de Raad van State heeft bereikt aan professionalisering van 
de bestuursrechtspraak, het stroomlijnen van de processen, het versnellen en 
finaliseren van de geschillenbeslechting zal aldus bewaard kunnen blijven.

6. Conclusies

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de loop der 
jaren een voortrekkersrol gespeeld bij de uitleg, toepassing en verdere ont-
wikkeling van het bestuursprocesrecht. De Afdeling heeft op vele terreinen 
richtinggevende uitspraken gedaan, die vaak – maar niet altijd – werden 
gevolgd door de andere hoogste bestuursrechters. De rechtseenheidsproble-
men die daardoor ontstonden, zijn in de loop der tijd grotendeels opgelost, 
zonder dat daartoe een reorganisatie van de bestuursrechtspraak nodig was. 

Binnen het bestuursprocesrecht heeft de subjectiveringstendens enerzijds 
en het finaliseringsgebod van artikel 8:41a Awb anderzijds tot belangrijke 
aanpassingen in de Awb en in de toepassing van de Awb geleid. De Afdeling 
bestuursrechtspraak heeft door de introductie van een toetsingsmodel voor 
de rechter helderheid geschapen over de onderlinge verhouding tussen de 
instrumenten die de rechter heeft om tot een snelle en finale afdoening van 
een geschil te komen. Hoewel snelheid en finalisering grote voordelen heb-
ben, moet op deze plaats ook worden gewezen op enkele nadelen. 

In de verhouding rechter-bestuur leveren de nieuwe afdoeningsbevoegdhe-
den soms problemen op. Het gevaar bestaat dat de rechter mee gaat (be)stu-
ren, met name bij de bestuurlijke lus en de opdracht tot het nemen van een 

(73) Verslagnummer 2014D31300, te vinden via www.tweedekamer.nl.
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nieuw besluit. De aanwijzingen ter zake mogen niet zodanig gedetailleerd 
zijn dat de rechter de taak van het bestuur overneemt, of – erger – gaat mee 
rechercheren, zoals in de zaak met de uitkeringsfraude. Een te actieve op-
stelling is bovendien moeilijk te verenigen met de subjectiveringstendens, 
die nu juist een meer lijdelijke, geschillenbeslechtende houding vergt. 

Een tweede ‘maar’ is gelegen in het beperken van de rechtsbescherming van 
de burger. Enerzijds kan het gebruik van afdoeningsbevoegdheden zoals 
de judiciële lus leiden tot instantieverlies. De hogerberoepsrechter zal daar 
zeer alert op moeten zijn en enkel bij gevallen, waarin het nog gaat om het 
wegwerken van losse eindjes in een nieuw te nemen besluit, de judiciële lus 
toepassen. Daarnaast krijgt het bestuur wel erg veel herstelkansen, te meer 
daar ook al in bezwaar een herstelmogelijkheid bestaat. Door de techniek 
van de definitieve afdoening na vernietiging ontstaat in bepaalde gevallen 
echter wel een recht op schadevergoeding. Dat kan het evenwicht tussen 
bestuur en burger weer herstellen. 

Tot slot kan worden opgemerkt dat finalisering ook tijd kost. Door toepas-
sing van de bestuurlijke lus neemt de doorlooptijd ven een zaak toe. Dit 
kan enigszins in de hand worden gehouden door het stellen van een termijn.

Of de Afdeling haar voortrekkersrol nog lang zal kunnen spelen, moet wor-
den afgewacht. De voortekenen zijn vooralsnog gunstig, nu het kabinet 
heeft aangekondigd het College van Beroep voor het bedrijfsleven te wil-
len samenvoegen met de Afdeling en de Afdeling zelf nog verder te willen 
verzelfstandigen. De aanvankelijke verwachting bij de Raad van State dat 
de Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het bedrijfsleven 
beide zouden opgaan in de Afdeling, is niet uitgekomen. 

Het wordt tijd dat de hoogste bestuursrechtspraak definitief wordt georga-
niseerd. Daarbij moet hetgeen de Raad van State heeft bereikt aan professi-
onalisering van de bestuursrechtspraak, het stroomlijnen van de processen, 
het versnellen en finaliseren van de geschillenbeslechting bewaard blijven. 
Het hoeft echter niet te betekenen dat de Afdeling bestuursrechtspraak als 
zodanig blijft voortbestaan. Ook een zelfstandige bestuursrechtelijk hoog-
ste beroepsinstantie kan de aanpak van de Raad van State vasthouden en 
voortzetten.


