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GOEPU EN GELITKE KANSEN

Ewxplt RECHTsVERGELTJKENDE orMERKINcEN ovER DE RELATIVERING vAN

FTJNDAMENTELE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJKE RECTTTSPLEGING TEN GUNSTE

VAN EEN SLAGVAARDIG BESTUIJR

A.l.C. de Moor-ann Vugt.

L I¡rruonlc

In 2009 merkte |aap Polak op: 'Kwam de Awb nog tot stand in een tijd waarin de

rechtsbescherming van de burger een centrale doelstelling ervan was/ thans vormt
de Awb-rechtsbescherming in de ogen vrin vele politici te zeer een belemmering om

binnen aanvaardbare termijn zakenbestuurlijk tot stand te brengen.' De voorstellen

tot invoering van het relativiteitsvereiste en van de bestuurlijke lus, alsmede de

verruiming van de toepassing van art. 6:22 Awb pasten volgens hem geheel in het

politieke klimaat. Polak vervolgt: 'Hoewel er zorgelijke kanten aan deze

ontwikkelingen zitten en ervoor moet worden gewaakt dat verhoging van de

effectiviteit niet ten koste gaat van de rechtsbescherming, is een louter defensieve

opstelling van de kant van de bestuursrechtspraak tegenover zulke ontwikkelingen

niet juist. Nog afgezien van het feit dat het tot de verantwoordelijkheid van de

wetgever behoort om tot zulke veranderingen te besluiten, hoeft meer effectiviteit
niet ten koste te gaan van de rechtsbescherming.'l

Deze relativering van de rechtsbescherming ten gunste van de slagvaardigheid van
het bestuur is kenmerkend voor de wijze waarop in Nederland de discussie over de

aanpassingen in het bestuursprocesrecht is gevoerd. Voorop stond het efficiënt
verloop van de procedure.2 Er werd wel aandacht besteed aan ftmdamentele

uitgangspunten, maar deze werden steeds 'weggerelativeerd': ofwel werd ontkend
dat zij in gevaar warer! ofwel werd gesteld dat dat nu eenmaal de prijs van

efficiency was.3

* Adrienne de Moor-van Vugt is hoogleraar Staats- en bestuu¡srecht aan de UvA. Zij dankt Jerureke

Evers voor haar uitstekende onderzoeksassistmtie. Deze bijdrage is afgesloten op 11 april 2015.

1. J.E.M. Polak, 'Vijftien jaar geschillenbeslechting onder de Awb', Trema 2009, vol.32, nr' 9, p' 383.

2. Ihmerstuld<en ll 2007 /08,31352, 3 (MvT).

3. Voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en Neppérus tot aanvulling van de Algemene wet

bestuu¡srecht met em regeling voor herstel van gebreken in een besluit hangende beroep bij de

bestuursrechter (Wet bestuurlijke lus Awb), Kamerstukken 12008/09,3L352, C, p. 7 (MvA).
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In andere Europese landen heeft men geworsteld met vergelijkbare problemen en
dilemma's: enerzijds wenste de politiek een slagvaardig bestuur, anãerzijds moest
worden gewaakt voor bescherming van fundamentele beginselen van behoorlijke
rechtspleging. In deze bijdrage wordt in kaart gebracht in. hoeverre dergelijke
discussies zijn gevoerd en wat deze hebben opgeleverd in termen van waarborgen
van behoorlijke rechtspleging. Daarbij wordt ingezoomd op het finaliseringsinsúu-
mentarium van de rechter en in het bijzonder op de bevoegdheid om gebreken in
een besluit te passeren en op de bestuurlijke lus. Onderzocht wordt welke discussies
de invoering en de toepassing van vergelijkbare instrumenten in België en Engeland
hebben begeleid, en wat daarvan de uitkomst is geweest. Vooraf wãrdt besfroken
welke beginselen van behoorlijke rechtspleging van belang zijnbij de toepassing van
de twee genoemde instrumenten.
De keuze voor België is ingegeven door de omstandigheid dat het spanningsveld
tussen slagvaardigheid en behoorlijke rechtspleging nog extra is opgevoerd door het
arrest van het Grondwettelijk Hof, waarin het de regeling van de bestuurlijke lus in
ruimtelijke ordeningszaken ongrondwettig heeft verklaard, Engeland is gekozen
omdat daar begin 2015, vlak voor het afsluiten van deze bijdrage, een einde is
gekomen aan een lange discussie over de invoering van een instrument dat kan
worden vergeleken met het passeren van gebreken (art. 6:22Awb). In deze discussie
stonden regering en het House of Lords lijnrecht tegenover elkaar, de een ter
verdediging van de bestuurlijke slagvaardigheid, de ander ter verdediging van de
behoorlijke rechtspleging.

2 BEcrivsELEN vAN BEH.oRLTIKE RECHTS'LEGTNG 
'oLGENS 

D¡ wennn

In zijn proefschrift (1987) onderkent De Waard vier beginselen van behoorlijke
rechtspleging: het decisiebeginsel, het verdedigingsbeginsel, het onpartijdigheids-
beginsel en het motiveringsbeginsel.a De eerste drie behoeven iets mèer toelichting,
te meer omdat zij hierna een ro1 zullen spelen bij de bespreking van de verschillende
hervormingen van het bestuursprocesrecht.
De waard onderscheidt onpartijdigheid en onbevangenheid. onpartijdigheid
betekent dat de rechter niet vanwege persoonlijke opvattingen vooring".ãr."r,
mag zijn mp.t betrekking tot de partijen, de voorliggende feiten of de toepasselijke
regelgeving.s De rechterlijke onbevangenheid kan in het geding zijn als zich feiten of
omstandigheden voordoen op het professionele vlak die de beoordeling ku¡nen

in het admínistrøtief procesrecht (diss.
127-128. De beginselen zijn verder
inselen zijn door Wenders later

geactualiseerd en verder uitgewerkt. D.W.M. Wenders, Doorzuerking aøn de beginselen uan behoorlijke
rechtspleging in de bestuurlijke ooorprocedures (diss, Maastricht), Deventer: Kluwer 2010.
De Waard 1987, p. 349-351.

beinvloeden.6 De Waard wijst (onder meer) op de omstandigheid dat een rechter zit

op ""n 
zaak die in verband staat met een eerdere zaak waatbij hij als rechter

ùätrot t"tt was (eerd,ere bemoeienis); daarr aast de omstandigheid dat de rechter als

eiding tijdens de zitting onvoldoende

ies, zich (daardoor) te zeer vereenzelvigt
eindoordeel verlaat op de schriftelijke
eze situaties zijn volgens De Waard

ongewenst. Indien ze zich voordoen moeten daaraan consequenties worden

verbonden.s
Het decisiebeginsel houdt volgens De Waard de verplichting in om een beslissing te

geven binnen redelijke termijn. Daarin ligt eveneens besloten het recht op toegang

iot de rechter, De Waard wijst daarbij op het belang van rechtsmiddelen die het

mogelijk maken de besluitvorming door het bestuur te versnellen, zoals de

,-no!"lijtn"ia beroep in te stellen tegen het uitblijven van een beslissing' Ook heeft

hij 
"aandacht 

voor procedurele bepalingen die het mogelijk moeten maken de

rechterlijke procedure te bekorten. Hij heeft kritiek op de opstelling van de

toenmalige Afdeling rechtspraak van de Raad van State, die zich niet velantwoor-

delijk lijkt te voelen voor een vlotte behandeling van zaken ingevolge de wet

Uitkering Vervolgingslachtoffers 1940-Ig45.e Aan het slot van hoofdstuk 6 merkt hij

op: ,Voo"r het rÃhi op een beslissing binnen redelijke termijn, als zelfstandige

,åchtmuUgheideis, bestàat overigens (nog) betrekkelijk weinig aandacht buiten het

strafrecht. Me dunkt: te weinig.'lO

Het verdedigingsbeginsel, ofwel het recht van hoor en wederhoof, omvat het recht

om stellingÃ ãn bewijsmiddelen naar voren te brengen, tijdig op de hoogte te

worden gebracht van die van d.e wederpartij en het recht om daarop te reageren' Het

beginselãrukt uit dat partijen daarbij gelijke kansen (equality of arms) en 'goede en

voldoende kansen' -å"t"r, krijgen lq"afity and quantity of arms)'l1 Het beginsel

verbiedt dat recht wordt gedaan op onbekende stukken. Een partij mag niet worden

overvallen d.oor informatie op een moment dat een adequate reactie redelijkerwijze

niet meer mogelijk is, aldus De Waard.

I¡rteressant is ziln visie op de consequenties van schending van de hoorplicht' De

Waard is van oordeel dat bij schending van een geschreven of ongeschreven

hoorplicht de betrokken beslissing altijd vernietigd zou moeten worden' 'Het is van

grooi bulung d,at, ñls een rechtsplicht is geschonden, ook benadrukt wordt dat dit het

Goede en gelijke kansen

6. De Waard 1987, P, 351-352.

7 . De Waard 7987, p. 355-360.

8. De Waard 1987, p.369-370.

9. De Waard 1987, P' 240-241'

L0. De Waard. 1987, p. 2aa. H\ heeft er vervolgens zelf als promotol voor gezotgd dat die aandacht er

kwam. Zie A.M,L. Jansen, De redelijke termijn, met name in het bestuursrecht (diss. Tilburg), Den Haag:

Boom Juridische uitgevers 2000.

11. De Waard 1987, p.246-247'

t49
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geval is.' Hiervan gaat volgens De waard een preventieve werking uit.12 Deze
discussie zullen we terugzien bij de bespreking van de hervormingen in Engeland.
Het interessante van het proefschrift is dat de thema's die nu spelen in het
bestuurprocesrecht er al in door klinken, Door aandacht te vragen voor deze
uitwerking van de beginselen van behoorlijke rechtspleging legde De waard de
kiem voor de ontwikkeling in de bestuursrechtspraak die nu op haar hoogtepunt is:
tijdigheid en finalisering.

3 TrlorcHErD EN DEFTMTTEVE GESCHTLBESLECHTTNG n¡ Nnosnr¡Np

Van Ettekoven heeft in zilnpreadvies voor de VAR in 2001 uiteengezet tegen welke
achtergrond de discussie over tijdigheid en definitieve geschilbeslechting is gevoerd.
Hij wijst op het werk van schueler en punt, op het rapport van de Commissie van
Kemenade, en op het werk van Neerhof en van polak. Daama volgden het rapport
van de Commissie Rechtsbescherming van de vA& van de Commissie Elverding,
de Derde evaluatie van de Awb en tal van publicaties.l3 Als grote lijn kunnen we
zien dat de wetenschap in hoge mate open staat voor oplossing van de problematiek
van de stroperige en te langzame besluitvorming. Meer effectiviteit is gewenst, zo is
de teneur. De zorgelijke ontwikkelingen voor de rechtsbescherming moeten goed
worden gemonitord, maar zij zijn geen reden om tegen de voorstellen te zijn.
Het voorlopige slot van het debat kwam met de invoering van de Wet aanpassing
bestuursprocesrecht (Wab) op grond waaryan de bestuursrechter de opdracht heefi
gekregen geschillen finaal te beslechten (art. 8:41a Awb). Daarnaast is tijdige
geschilbeslechting een speerpunt van de Wab. De gereedschapskist van de rechter
werd uitgebreid met de bevoegdheid om niet alleen formele, maar ook materiële
gebreken in de besluitvorming te passeren (al iets eerder met de Wet Neppérus) met
de bestuurlijk lus. Daarnaast is voor het hoger beroep het incidenteel beroep en de
judiciële lus geihtroduceerd. Het laatste duwtje voor de invoering van de
besfuurlijke lus werd gegeven door de bekende zaak over de wegverbreding van
de A4 bij Leiderdorp, Deze gaf aanleiding om de bestuurlijke lus versneld, los van
de Wab, in te voeren.

Het tracébesluit voor de A4 werd genomen om de rijksweg tussen de Dwarswetering in
Leiderdorp en de aansluiting Leiden/Zoeterwoude te verbreden van twee naar drie

1.2. De Waard 7987, p. 31.0.

13. B.J. van Ettekoven, 'Alternatieven van de bestuursrechter (observaties vanuit de eerste lijn)', in: B.f.
van Ettekovery M,A. Pach & I.C. van der Ylies, Alternatieaen aan en ooor de bestuursreclrfer (VAR-reeks
126), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2001,, p. SgóL.

-t
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de hoogste bestuursrechter gehoor aan procedurele bezwaren van Milieudefensie.'1s Een

Kamerlid stelde: 'Dat de Raad van State het tracébesluit A4 Burgerveen-Leiden vemietigd

heeft, is ronduit dramatisch, zeker voor een project met een dergelijk breed draagvlak. Het

:iïs;,îft:".::":,:iî:,i:::i'åï"i;::
iîÏå het persbericht - niet zonder ironie

- weten: 'Met de uitspraak van vandaag komt definitief een einde aan een langdurig

geschil over dit wegproject.'l7

HBT ¡g¡a1 SVER HET PASSEREN VAN GEBREKEN EN DE BESTUURUKE LUS IN

N¡pEnreNo

De bevoegdheid tot het passeren van vormgebreken is redelijk geruisloos ingevoerd.

Met een b"to"p op de jurisprudentie werd gesteld dat er ook voor de Awb al geen

belemmeringen waren om vormgebreken te Passeren, indien de rechter van oordeel

is dat de appellant geen belang heeft bi¡ een vernietiging op die grond' De invoering

van de mótiveringsplicht als wettelijke eis (art. 3:46 Awb) zou ertoe kunnen leiden

dat de rechter zich genoopt zou voelen die jurisprudentie te veranderen. Om die

reden werd arl. 6:22 toegevoegd.t8 In de Tweede Kamer werd wel de zorg

uitgesproken dat het bestuur geneigd zou kunnen raken om minder zorgvuldig

besluiten te nemen.le
De uitbreiding van de rechterlijke bevoegdheden om gebreken in een besluit te

passeren kon, zowel bij de behandeling van de Crisis- en herstelwet (Chry) als bij de

tehandeling van de Wab op ruime stéun in de Tweede Kamer rekenen.20 De Raad

van State was minder enthousiast en wees erop dat het oude art. 6:22 een

rechtstatelijke achtergrond had. Vermoedelijk doelde de Raad van State op de trias

14. ABRvS 25 juin 2007, ECLI:NL:RVS:2007:880350, I OM 2007 / 525'

15, VNO-NCW, '44 loopt vast in juristerij', YouTube 21 augustus 2007 (youtube.com/watch?

v=ife9HurAmaY).
16. Kamerstukken II 2007 / 08, 31089, 5, p. 8 (Verslag van een algemeen overleg).

17. ABRvS 15 september 2010, ECLINL:RVS:2010:8N7032' IB 2010/236'

18. Zie Knmerstukken II 7g8S/8g,2122L,3, p. 140-141 (MvT). Zie ook Kamerstukken lI 2009/10' 32450'

3, p. t3.
19. Knmerstukkcn II 1989 / 90, 2I22I, 4, p' 48 (W II)

20, IhmerstukkenII20l0/II,S24S0,6enT.Zieoverdegeschiedenisvanart. 1.5Chw;A.T.Marseille,B.W.

N. de Waard, F.J. Jansen, K.J. de Graaf & N.A. de Yos, Eaaluatieonderzoek procesrechtelijke bEølingen

Cnsis- en herstelwet, Groningen/Tilbtrg 20L2 (Marseìile 2012)'
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25, CRvB 16aPril20l3, ECLI:NL:CRVB :2013:FiZl7385, lB 2019 /119, m'nt' B' Kaya en L'J'M' Timme¡mans'

26. KømerstttkkenIl2007/08,31352,4, p' 2 (Advies RvS en Reactie Indieners), Deze argumenten werden

eerder door Schueler besproken en weersproken, zie B'J Schueler, Vernietigen en opnieuw aoorzim,

oaer het oernietigen aan besluiten en beslechten oan geschillen (diss. Utrecht), Zwolle: W.E.j' Tjeenk

B eho orlij k b estuur spro cesrecht

en de rechterlijk taak om toe te zien op de rechtmatigheid van het bestuur, maar
helemaal duidelijk werd dit niet. De Ruud ,ran state wees ook op een mogerijke
rechtsongelijkhe
veroordeling in
wel gebrekkig is
gediscussieerd over het rechtsstatelijk karakter. Dit werd. zo verwoord:

'De bevoegdheid van de rechterlijke controle in beroep op dit punt inperken, is eveneens
in strijd met de fundamenten van de
want het geeft het bestuur in feite
geschreven als ongeschreven rechtsreg
beginselen van behoorlijk bestuur te
aangevochten' AIs de wetgever dat in zulke algemene bewoordingen als thans is vermeld
toestaat, bevinden wij ons op een helend vlak, waarop de greú"n van de rechtsstaat
gevaarlijk gaan verschuiven en de waarborgen tegen mogelijkã wiilekeur van een toch al
machtige bestuurlijke overheid afbrokkelen ten koste 

"u" 
a" rechten van de individuele

burger' Het passeren van relatief lichte, procedurele schendingen van het recht is onder
omstandigheden nog te verdedigen. Dit wetsvoorstel gaat echtãr een forse stap verder enlijkt daarmee zijn doel voorbij te schieten door aan bestuur en rechter een zeer algemene
bevoegdheid te geven om inhoudelijke schendingen van het recht te passeren indien
benadeling niet aannemerijk zou zijn. Dit soort ingrijpende bevoegdheden raakt de
rechtsstaat in het hart.,2z

In een aparte brief lichtte de minister nog eens toe dat het zo'n vaart niet zou 1operyomdat de bevoegdheid tot passeren enker mag worden gebruikt als de
belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld. Aleãn gebreken van betrekkelijk
ondergeschikt belang mogen worden gepasseerd. 'zelfs als men daarover in een
bepaald geval zotr aarzelen,mag een t"Ãt", deze bevoegdheid, die een discretionair
karakter heeft, niet gebruiken indien het gebrek .rru.r rodLige aard is dat het bestuur
moet worden aangesproken op het fundamentele berang ian de naleving van het
recht'23, aldus de minister.
De bestuurlijke lus werd (nog) kritischer ontvangen. rn zijn advies over het
wetsvoorstel was de Raad van state niet te spreken over de balans die met het
voorstel werd geslagen- tussen slagvaardigheid en rechtsbescherming. volgens de
Raad richtte het voorstel zich vooral op deþrocedureel hinderlijke aspecten van een
vemietiging van een besluit zonder die voldoende af te *"g"., tegen aspecten van
zorgvuldigheid van besluitvorming en rechtsbescherming rãn uetanghebbenden.2a
De Raad wees erop dat de bestuursrechter door hei geven van inhouderijke
aanwijzingen rechtshulp zou kunnen verlenen aan het bestuursorgaan en zelÍs zou

21'. Kømerstuklcen il 2009/10,324s0, 4, p. 6-7 (Advies Rvs en Nader Rapport).
22. Handelingen 12012/13,11, item 7, p. 32.
23. Kamerstukken I 20I2/1.J,92450, G (Brief van de Minister).
24. Kamerstukl<en II 2007 /0B, gIgS2, 4, p, 2 (Advies RvS en Reactie hrdieners).

kunnen mee procederen door de aanwijzingen die hij geeft in de tussenuitspraak'

Dat dit g""t ior" vrees was, is later overigens ook bevestigd'

Bij de toepassing van een informele lus vroeg de rechtbank een nadere onderbouwing van

nát sturripur.,t áat sprake was van een gezamenlijke huishouding' Dit verzoek was zo

gedetailleerd 1u*g"i"rr.r, werd welke g"t-tigu.t moesten worden gehoord om bepaalde

funt"n te bewijzent dat de schijn ontstond dat de rechtbank al vooruitliep op het

mogelijke resultaat. Bij appellanté kon daardoor volgens de Centrale Raad de indruk

ontstaan dat de rechtb""t nuut onbevangenheid had verloren bij de beoordeling van de

mogelijke ven ¡eren en bewijzen van appellante'2s

Hetbezwaar van de Raad van State werd door de indieners van de hand gewezen

met de opmerking dat een einduitspraak waarin wordt aangegeven waarom het

bestreden besluit wordt vernietigd in wezen hetzelfde effect heeft, omdat het

bestuursorgaan met inachtneming van die uitspraak een nieuwbesluit moet nemen'

wel zetten die herkansingen volgãns de indieners kwaad bloed bijbelanghebbenden

die wegens één procesJuele vãrgissing de gehele procedure kunnen verliezen'

Daarom pleitten zij voor het uitbreiden van de bevoegdheden om zelf in de zaak te

voorzien (hetgeen later in de Wab gebeurde)'

In de verdereloehchting werd echter voorbijgegaan aan de kem van het argument,

te weten dat de onbeaøigtnheid van de rechter onder druk zou komen te staan' Aan

de ene kant zou de recñte, zich teveel kunnen gaan bemoeien met de inhoud van

besluiten (relatie bestuur-rechter), aan de andere kant zou het bestuursorgaan een

urger is weggelegd (verlies van instantie)'

afgedaan aan de rechtsbescherming werd

rr de constructie dat een nieuw Senomen
ijl derde-

belanghebbenden alsnog als partij aan

ook bij de behandeling;"t ae iw""a" r d' onder

meer over de afdoenin-g met lus buiten zittrngen het vereiste van hoor en wederhoor

in dat verband. De beãcherming van derde-belanghebbenden in geval een nieuw

voor hen ongunstig besluit zou worden genomen in de lus was een zorsPunt en met

name het gevaar dat zii door de lus een instantie zouden vetliezen'z7 Daamaast

werden vragen gesteld áe invulling van het begrip 'tepatabel'.28 Er werd gevraagd

hoe een rechter vooraf kan bepalen of een onderzoeksgebrek onschuldig is of niet in

de situatie dat een advies had moeten worden gevraagd'

Willink t994, P. L98-200.

27. Handelingenlizooe/0s,59,p' 4773-4776 enHøndelingenI2009/10'7'p'190'

28. Handelingen I 2009 /t0,7, P' 190'
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'Hoe kan een rechter dan een inschatting geven van de inhoud van dat advies, of dat ter
zake doet of niet? De voorstellers leggen daarmee een bewijslast bij de burger. Die moet
redenen aanvoeren waarom een advies cruciaal is. Op die manier kan de bestuurlijke lus
wel degelijk de rechtsbescherming van de burger aantasten. Vandaar mijn verzoek om in
te gaan op de vraag hoe die equality of arms in balans bIijft.,ze

Daamaast werd er opnieuw op gewezen dat het bestuur wel herkansingsmogelijk-
heden krijgt, maar dã burger 

"i"1. 
oit punt werd gepareerd onder verwijr g náar

de mogelijkheden tot herstel van verzuimen op basis van art. 6:6 Awb; hoe Ãdere
procedeerfouten bij de rechter, zoals onvoldoende anticipatie op fuiken en trechters,
zouden kunnen worden ondervangen kwam niet aan bod.30
Op een aantal punten werd het wetsvoorstel naar aanleiding van de discussie
aangepast, zoals het punt van hoor en wederhoor in relaiie tot afdoening
buiten zitttng (art.8:57,lid 2 Awb) en de bescherming van derde-belanghebbenden
In de regeling is nu opgenomen dat de lus niet wordt toegepast als derde-
belanghebbenden daardoor onevenredig worden benadeeld (art. g:51,a, lid i Awb).
Het verlies van instantie voor deze derden werd voor het overige echter gezien als
de prijs van efficiency.3l
De argumenten uit het Nederlandse debat speelden, zoals we zullen zien, eveneens
een belangrijke rol in de debatten in België en Engeland. Hoewel naar aanleiding
van de parlementaire behandeling van aft. 6:22 en van de bestuurlijke lus meer
rechtsbescherming werd geboden, onder meer door een versterking van het
verdedigingsbeginsel bij de lus in de zin van equality of arms bleven d.e zorgen
over de rechterlijke onbevangenheid, de quøtity nnd qunntity of arms en het
ftmdamentele uitgangspunt van rechtmatigheid van bestuur bestaan. De benadering
blijft instrumenteel: rechtspraak moet vooral ten dienste staan van een slagvaardig
bestuur. Eventueel verlies aan rechtsbescherming moet op de koop toe worden
genomen. De wetenschap volgt die analyse in grote lijnen, althans tot aan de
invoering van beide instrumenten.
De onderzoekers die de Chw hebben geëvalueerd komen met betrekking tot art. 1.5
Chw en het latere aft.6:22 Awb tot de conclusie dat de verruimde moge$kheid voor
de rechter om gebreken door de vingers te zien geen consequenties heeft voor de
materiële uitkomst van de beoordeling van het bestreden besluit. Dit omdat slechts
n 5% van de gevallen waarin dat mogelijk is wordt gepasseerd en dit situaties
betreft waarin voorheen de rechtsgevolgen in stand zouden zijn gelaten.32
Uit het onderzoek van de Universiteit Maastricht btijkt dat de bestuurlijke lus
betrekkelijk weinig wordt toegepast. Als hij wordt toegepast, doet hij wel wat hij

29. Handelingen I 2009 / 10, 7, p. 190.
30. Høndelingen ll 2008 / 09, 54, p. 4376.

31. Kamerstukken 12008/09,31352, C, p. 7 (MvA).
32. zie B. Marseille, B. de waard, K. de Graaf, p. van Ling, H. Tolsma & E. verheul, ,De crisis- en

herstelwet. Veel ambitie nauwelijks effeci,, N/B 20L5/1,, nr.2, p. 6 e.v.

Goede en geliike knnsen 155

moet doen,33 Hoewel het bij incidentele gevallen bliiff, ziin er wel degelijk

problemen bij de toepassing van de bestuurlijke lus in concrete gevallen' Hiervoor

ierd al gewezen op de zaák waarin door de formulering van de tussenuitspraak

bleek dat de rechterlijke onbevangenheid niet meer gegãrandeerd was.3a In een

ander geval was door het afdoen zonder zitttng na de lus geen sprake meer van

voldoende hoor en wederhoor.3s Deze zal en en de ontwikkelingen in België geven

onder meer Schlössels aanleiding om oP te merken dat we nog altijd geen stevig

rechtsstatelijk debat over alle aanþassingen in het bestuursProces hebben gevoerd'36

Hij stelt ¿át ¿e lus fricties kan vertonen met rechtsstatelijke beginselen in de

verhouding bestuur-rechter (trias), de verhouding tussen de procespartijen (equality

of arms, hoor en wederhoor) en de rechtspositie van niet-partijen (onder meer het

recht op een effectieve rechtsbescherming). Hoe deze fricties een rol hebben

gespeelà in het debat in België en vervolgens ook in Engeland wordt besproken in

de volgende Paragrafen.

5 TUPTCHEID EN DEFINITIEVE GESCHILBESLECFITING N\ BELGIË

In België speelden vergelijkbare problemen als in Nederland' De doorlooptijden van

zuten bi¡ de bestuurr..ãht"t waren erg lang. Met name op het gebied van de

ruimtelijie ordening ontstonden grote achterstanden. Vanuit het oogpunt van de

rechtsbescherming achtte men deze situatie onwenselijk. 'Alle bij het beroep

betrokken partijen of derden van wie de belangen op het spel sta_an, hebben er recht

op dat de-rechtsonzekerheid nie_t blijft aanslepen en dat het beroep binnen een

,éa"t¡t 
" 

termijn wordt berecht',37 aldus de Vlaamse decreetgever.

Grote projecten als de aanleg van de tramlijn Deume-wijnegem en het uplace-

pro¡"ci1een toekomstig groot winkel- en kantorencomplex aan de Brusselse ring bij

Vitvoorae¡ orrd"*onj"r, veel vertraging mede doordat de Raad van State de

milieuvergunningen vemietigde vanwege het ontbreken van een MER-rapportage'

De vemietigingen stuitten op veel onbegrip bij het bestuur en de politiek.

Met name de tramlijn van Deurne naar Wijnegem zorgde voor veel opwinding' De lijn

maakte deel uit van een groter plan om de verkeersituatie rond en in Antwerpen te

33. Ch.W. Backes, E.M.j. Hardy, A.M'L. Jansen, S' Polleunis & R'

Poortinga & E. Versluis, Eoøluatie Bestuurliike Lus Awb m

WODC 2014 (www.wodc.nl), hiema Backes 2014'

34. CRvB 16 aprtl20l3,ECLI:NL:CRVB :20:r3:P,27385,lB 20L3 /119, m.nt' B. Kaya en L'J'M' Timmermans'

35.CRvB23aprl'2014,ECLI:NL:CRVB:2014:1379,18201'4/|42,m.nt'A.M'M'M.Bots,AB2014/28I,
m.nt. A.T. Marseille.

36. Vgl. ook R.f ,N. schlössels, 'van een 'tooibox'-approach naar doorwrocht procesrecht?" NTB 2012/23,

p. tZ3 
".u. 

en GwH (België) I mei 2014, rc' 74/2014, IB 2014/L32' m'nt' R'J'N' Schlössels'

37. Algemene Toetichting ti¡ nestuit van de Vlaamse Regering van 13 ilni 2012 houdende de

reÃtspleging voor de Raad voor Vergr.mningsbetwistingen, BS I augustus 2012, p' 46388'

Timmers, met medewerking van M.A'

intemøtionøle rechtnergeliiking, rapport
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verbeteren. De aanleg van de tramlijn was al grotendeels voltooid toen de bouwvergun-
ning werd vernietigd omdat geen MER-rapportage was opgemaakt. Daardoor was onder
meer niet onderzocht wat de invloed van de aanleg was op het sluipverkeer en daarmee
op het leefmilieu van de omwonenden. Een van de omwonenden stelde daarom beroep in
bij de Raad van state. Het bestuur had gemeend dat geen MER nodig was omdat eerder
een plan-MER was oPgemaakt over de algemene mobiliteitsproblematiek van Antwerpen.
De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de MER-plicht was echter niet
afdoende gemotiveerd. De beslissing dat het project geen extra MER nodig had werd in
2005 genomen. Het beroep werd in 2007 ingestetd, het arrest van de Raad van State is van
2011.38 Na de uitspraak ging een storm van protest op. Minister van Justitie De Clerck
verweet de Raad van State 'een soms stuitend gebrek aan realiteitszin' en wilde zelfs de
Maamse overheid veel duidelijker de bevoegdheid geven om instanties als de Raad van
State terug te fluiten.3e

Om de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te ontlasten werd in
2009 de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) opgericht, een gespecialiseerd
administratief rechtscollege dat darkzij zijn specialisatie tot snelle uitspraken zou
moeten komen zonder dat die snelheid ten koste gaat van de kwaliteit van de
geschillenbeslechting. De Raad kon deze ambitie echtff niet waamakery enerzijds
vanwege een grote zaakstoevloed, anderzijds vanwege het ontbreken van
procedurele bevoegdheden.ao
De Commissie Berx deed verschillende voorstellen om complexe infrastructurele
procedures te versnellen. Daarbij hoorde een uitgebreide lijst van voorstellen om de
bestuursrechter een grotere gereedschapskist aan uitspraakbevoegdheden te geven
en om de procesrechtelijke mogelijkheid in te bouwen om kleine fouten te passeren
en bepaalde gebreken te doen herstellen. Bij het laatste werd gedacht aan herstel van
een bestuurshandeling, wanneer de voor de uitvaardiging ervan noodzakelijke
aanvraag later werd ingediend; de noodzakelijke motivering naderhand werd
gegeven; de noodzakelijke raadpleging van een belanghebbende naderhand werd
gehouden; naderhand aan de hoorplicht werd voldaan; of een noodzakelijk advies
naderhand werd ingewonnen.4t
Tegen deze achtergrond hebben de Rvvb en de Raad van state de bevoegdheid
gekregen de bestuurlijke lus toe te passen.a2 De doelstelling van de bestuurlijke lus is
om de praktijk dat slechts op grond van een formeel gebrek wordt vemietigd tegen

38. RvS 28 april 201,I, rr,212.825.
39. 'De Clerck: "Overheid moet Raad van State terugfluiten"', HLN.BE 9 meí 2017, (www.hJn.be).
40. Na het eerste jaar nam het zaaksaanbod met 25% toe naar L073 zaken, waar op 300-350 was gerekend.

Zie de toelichting bij het Voorstel van decreet (Vandaele e.a.) houdende wljzigng van diverse
bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistin-
gen betreft, Parl.St, Yl.Parl. 201.1.-12, nr. 1509/1, p.2.

4L. Verslag namens de Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke lnvesteringsprojecten, Parl,
Sf, Vl.Parl. 2009-10, nr.55/2,

42. Art.4.8.4 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en art. 38 Wet op de Raad van State. Zie nader over
deze instrumenten Backes 2074, p,116 e.v.
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te gaan en om aldus te komen tot definitieve geschilbeslechting.a3 Men wilde af van

de situatie dat na de vemietiging opnieuw moest worden geProcedeeld om andere

(in de eerste procedure vaak ook ai aangevoerde) gronden beoordeeld te kri¡gen'aa

De regelingen lijken oP elkaar, maal zijn niet identiek.

De bwoegdheid van de RvVb was gebaseeld oP art.4.8.4 van de Vlaamse Codex

Ruimtelijke Ordening (VCRO). Hier wordt in de verleden tijd gesproken, want dit

artikel is door het Grondwettelijk Hof inmiddels vernietigd, waarover later meer. De

Raad kon het bestuursorgaan in een tussenuitspraak de mogelijkheid bieden om

binnen de termijn die de Raad bepaalde een offegelmatigheid in de bestreden

beslissing te herstellen of te laten herstellen, tenzij belanghebbenden daardoor

onevenredig zouden kunnen worden benadeeld, Het gebruik van de lus impliceerde

wel dat alle andere beroepsgronden waren onderzocht en tot niets zouden leiden.as

Wat overbleef moest een onregelmatigheid zijn die herstelbaar was zodat de

bestreden beslissing niet langer onregelmatig was en gehandhaafd kon blijven' Dit

betekende dat het ldi.t tttr' van het besluit niet mocht veranderen: een afwijzend

besluit blijft afwijzend, een positief besluit blijft positief.a6 Het bestuursorgaan was

niet verplicht gebruik te maken van de mogelijkheid tot herstel. Als het overging tot

herstel konden partijen schriftelijk hun zienswijze meedelen over de wijze waaroP

de onregelmatigheid was hersteld. Vervolgens beraadde de Raad zich over dewiize

waarop het beroep verder zou worden behandeld'47

De bevoegdheid van de afdeling bestuursrechtspraak is gebaseerd op art. 38 van de

Wetten op a" Raad van State, zoals gewijzigd.as De afdeling kan de verwerende

partij bij tussenarrest opdragen om een gebrek in de bestreden akte of het bestreden

reglement te herstellen of te laten herstellen. Het gebruik van deze bestuurlijke lus is

adãen mogelijk als de partijen vooraf de mogelijkheid hebben gehad hun zienswijze

te geven. Het herstel kan alleen de gebreken betreffen die in het tussenarrest werden

43. Zie de toelichting bij het voorstel van decreet (vandaele e.a.) houdende wijzigìng van diverse

bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunrringsbetwistin-

gen betreft, Parl.St Yl.Parl.2011-12, m' 1509/1, p' 3-4'

44. Voorstel van decreet (Vandaele e.a.) houdende wiizigng van diverse bepalingen van de Vlaamse

Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergururingsbetwistingen betreft, Pørl'St Vl.Parl.

2011,-12, ru. 1509 /L, p. 3-4.

45. Voorstel van decreet (Vandaele e.a.) houdende wijziging van díverse bepalingen van de Vlaamse

Codex Ruimtetijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen belreft, Parl.St Vl.Parl.

20t1-12, rc. 1509 /L, P. 3-4'

46. Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend

Erfgoed, Parl.St. VLParl. 201L-12, nr. L509 /4, p.9.

47. Art.3g en 39 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor de Raad voor

Vergunningsbetwistingen.
48. Wetten op àe Raad ¡ru.r Stut", gecoördineerd op 12 januari 1973, zoals gewijzigd bij artikel 13 van de

wet van 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de

organisatie van de Raad van State (invoeging van een hoofdstuk V in titel V en herstel van art, 38 van

de op 12 januari 1.973 gecoördineerde wetten op de Raad van State met betrekking tot de

bestuurlijke lus),

I
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aanSegeven en mag geen weerslag hebben op de inhoud van de akte of het
reglement, verder isbepaald wanneer de lus niet kan worden toegepast. Dit is het
geval wanneerhet gebrek niet binnen drie maanden kan worden hersteld, als herstel
niet kan met gebruikmaking van de eigen beslissingsbevoegdheid, als de
verr,r'erende partij uitdrukkelijk weigert tot herstel over te gaan of als het herstel
niet kan leiden tot de definitieve beslechting van het geschil."Na het herstel kunnen

zienswijze geven. Indien het gebrek volledig is hersteld,
n de bestuurlijke lus met terugwerkende krachien wordt het
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geven - niet handelde in strijd met bepaalde fundamentele beginselen van

behoorlijk rechtsPleging.

Die vragen kwamen prãgnant aan de orde in het kader van een vemietigingsberoep

bij het Lrondwettetry Hof. Dit Hof heeft als gezegd de regeling in de VCRO

várnietigd.s3 Kort gezegd. acht het Grondwettelijk Hof de regeling inderdaad in

strijd mãt een aantal fundamentele beginselen van behoorlijke rechtspraak' Volgens

neigof doet de regeling afbreuk aan de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van

de rechter. Dit zit hem in het punt dat hiervoor al werd aangestipt dat de rechter in

feite het bestuur een handje toesteekt door te wijzen op een gebrek en voor te stellen

dat aan te passen. Het Grondwettelijk Hof acht dit bezwaatlijk omdat wanneer

de RvVb dô toepassing van de bestuurlijke lus voorstelt, zijn standpunt over de

uitkomst van hãt g"rãnl al kenbaar maakt, namelijk dat de lus tot dezelfde

beslissing moet leiden.sa

Voorts is de lus volgens het Hof in strijd met de rechten van verdediging en het recht

op tegenspraak. Hãt probleempunt hier is dat de RvVb partijen niet voorafgaand

uãr, 
"ãt 

bìsßssing over toepassing van de lus de gelegenheid geeft hierover een

standpunt in te nemen. Dit acht het Hof in strijd met het b_eginsel-van 'gelijke

wapens,. Het Hof beroept zich hierbij onder meer op het arrest Öepek.ss In dit arrest

gini tret om de vraag of een Tsjechische rechter voordat hij besliste dat de

froceskosten niet geheel ten laste van de verliezende partij zouden komen, partijen

ãuurorr", had moeten horen. Het EHRM achtte het achterwege laten van het horen

in strijd met de eisen van een eerlijk Proces. In die zaak werd door de regering

gestelá dat horen niets zou hebben veranderd aan de uitkomst van de rechterlijke

teshssing. Het EHRM ging daar niet in mee; juist omdat het gaat om rechterlijke

discretielehoort hij voãr hij beslist rekening te houden met alle argumenten die

partijen relevant achten.

buarnaast acht het Grondwettelijk Hof het een beperking van het recht op toegang

tot de rechter voor derde belanghebbenden, die geen partij waren bij het geding.

Voor hen staat geen beroep open tegen de herstelde beslissing' Ook wordt afgedaan

aan het recht ãp gelijke toãgang tot de rechter vanwege de regeling van de

proceskosten r"tóotá"ht g na de lus. De RvVb heeft de bevoegdheid, maar niet de

verplichting om het falende bestuur te veroordelen in de proceskosten' Uitgangs-

p"I.lt uti;tt ãat de in het ongelijk gestelde partij voor de kosten opdraait en dat is de

v"rroeklr.su Voorts vindt het Hof dat de regeling afbreuk doet aan de motive-

ringsplicht en aan het verdrag van Aarhus. Het bestuursorgaan kan immers in

eerãte instar,tie volstaan met een beperkte motivering en krijgt daarna nog de kans

om die aan te vullen. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, aldus het Hol moet de

53. GwH B mei 2014, nt.74/20L4, IB 2Ol4/132, m'nt' R J'N' Schlössels'

54. GwH 8 mei 2014, nt.74/2014, IB 2074/132, m.nt, R.J.N. Schlössels, overweging 8.7'4'

55. EHRM 5 september 2019,981,5/10 (Cepekfisjechische Republiek)'

56. Artikel 4.8.28, S 2, derde lid, van de vCRo, zoals vervangen bij artikel 5 van het decreet van

6 j]uJ12012.
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6 HBr DEBAT ovER DE BESTUURLTIKE LUS lrrl BnrcrË

De eerste ervaringen met de lus door de RvVb waren aanleiding tot scherpe kritiek.Door de voorwaarde dat het moet gaan om een gebrek dat zãdanig kan wordenhersteld dat het dictum van het besluit I
sommigen 

wrf vq¡r rrsl utrùrlrrt t zich volgens

inschatten / vervolgens
zou kunnen

lerqen om

de verzoekers niet zouden zijn geschaa
overwegingen van een advies niet worden genoemd, maar wel geheel worden

en belang is bij het ingestelde middel.sO

initief wordt beslecht als de bestreden
oor onwettigheden die kunnen worden
t dat het besluit inhoudelijk gezien niet
or op voorhand een oordeel daarover te

49. Zie C. De Mu_lder, ,De bestuurlijke lus: een ,,cafch 
22,,?, , TOO 20L4, p. 131.,50. RvVb 3 ju].j 2012, rtr. A/2012/0266, zaal<ru. 11,12/0029/A/2/001.8.

51,

52.

codex Ruimtelijke ordening, wat de Raad voor vergunningsbetwistingen, parlSt. yl.par: 20l1-r2,nr. 1.509 /1., p. 4.
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bestuurde in staat stellen te beoordelen of er aanleiding toe bestaat beroep in te
stellen. Het moet niet zo zijn dat die bestuurde de motieven die de beslissing
verantwoorden pas te weten kan komen nadat hij beroep heeft ingesteld.sT
Tegen de regeling van de bestuurlijke lus in de wetten op de Raad van state is
eveneens vernietigingsberoep ingesteld:s8 Hoewel de bezwaren met betrekking tot
het horen voorafgaand aan de lus in de wet zijn ondervangen, blijven de anáere
door het Hof genoemde punten staan. Ten tijde van afronding van dit stuk was op
de beroepen nog geen arrest gewezen.

we kunnen concluderen dat ook in België is gezocht naar instrumenten om de
procedure bij de bestuursrechter te versnellen. De oplossing heeft men gezocht in
een regeling die het bestuur de gelegenheid geeft bepaalde pìocedurele gãbreken te
herstellen, echter zonder daarna het gebrekkige besruit te vemietigen en - in het
geval van de RvVb - zonder behoorlijke procesrechtelijke waarborgen. Daamaast
zijn er fundamentele bezwaren opgeworpen met betrekking tot de onafhankelijk-
heid en onpartijdigheid van de rechter. Het Grondwettelilk Hof is het met die
bezwaren eens: de lus verleidt de rechter om nog voor het gebrekkige besluit is
hersteld een inhoudelijk oordeel over het besluit té geven.

7 ENccTAND EN Werns: REFoRMS ro Juorcrel RsvEW

In 2012 kwamen de eerste voorstellen voor aanpassingen in de procedure voor
Judicial Review.se De voorstellen werden gedaan tegen een lr"rgérykbure achter-
grond als in Nederland en België: |udicial Review werd meer en meer gezienals een
waPen om grote infrastructurele werken of bouwactiviteiten tegen te werken, De
procedures duurden te lang en leidden veelal niet tot een finale uitkomst.60
De herziening bestond uit twee reeksen van voorstellen. Het geheel van voorstellen
maakte deel uit van een nog veel grotere operatie, de Criminal Justice and Courts
Bill, waarbij ook de straþrocedure, de griffierechten en de proceskosten werden

57. GwH 8 mei 2014, nr.74/201.4, IB zo]//792, m.nt. R.|.N. schlössels, overweging 8.9.s.
58. Rolnummer6018(gevoegdebehandelingmefsgr2,sgsg,sg60,sg62,sg6s,ssøa,eov,en6020).
59' Zie hierover F.T. Groenewegery'De intensiteit van de rechterlijke toets in Engelse ludicial Reaiew

procedwes', in: A.P. Klap, F'T. Groenewegen & J.R. van Angeren, Toetsing arm z)øge normen door de
bestuursrechtet in het Nederlandse, Duitse, Engelse en Fnnse rcciht (preadvies NVvR), Oisterwijk: Wolf
Legal Publishers 2014.

60' Het aantal beroepen werd tussen 1998 en2072bijna verdrievoudigd (4500 in 199g tot L2400 rI 20:12).
Slechts een fractie ervan leidde tot een uitkomst in het voordeel van de appellant (in 2011 slechts 163
van de 422 zaken die verlof kregen om in beroep te komen). Voor ruimtelijke ordeningzaken was de
doorlooptijd in 2011 370 dagen. 'specialist planning court proposed to boost UK business,
(persbericht), Ministry of lustice 6 september 2012, https://www.gov.uk/govemment/news/
specialist-planning-court-proposed-to-boost-uk-business (laatst geraadpleegd 29 januari 201b).
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herzien.6l In de eerste reeks lag de nadruk op het terugbrengen van de

beroepstermijn voor aanbestedingen en ruimtelijkeordeningszaken naar zes weken

of korter, Daarnaast werden aanpassingen voorgesteld met betrekking tot de

mogelijkheden om verzet te doen tegen de weigering een eiser toe te laten tot

Judiciaí Review.62 In de tweede reeks werd voorzien in een gespecialiseerd

rechtscollege voor ruimtelijkeordeningszaken, in de mogelijkheid om formele

gebreken te passeren "n 
ir, ,p.ongbéroep op het Supreme Court'63 Niet alle

voorstellen wefden goed ontvangen. Interessant is dat men heeft overwogen om

lokale overheden uit te sluiten van )udicial Review voor wat betreft besluiten over

grote infrastructurele projecten, maaf dit - oP voorsPraak van de rechtspraak zelf -
iiet heeft gedaan omdat âeze beroepen in het algemeen belang zijn en'usually well

founded'.e
In het kader van deze bijdrage wordt ingezoomd op de verruiming van de

bevoegdheid voor de rechter om formele gebreken te passeren' Een dergelijke

be,roeldheid was al in de Engelse rechtspraak erkend via de zogenoemde 'no

differeice test'35 Deze houdt in dat geen verlof voor Judicial Review wordt gegeven

.t. fr"t verzoek om een remedy wordt afgewezen als het ineaitøble is dat een

procedureel gebrek in de besluitvorming niet tot een wezenlijk andere uitkomst zou

irebben geleiá.66 Deze test is ontwikkeld voor de beoordeling van de gevolgen van

""n 
or',rroll"dige consultation of hetontbreken ervan' Dit is een (al dan niet openbare)

zienswijzeprocedure, voorafgaand aan het nemen van een besluit' wanneer een

pro.udút"ål gebrek wordt vastgesteld is dat een schending van fairness. Een

ãergelijke schlnding kan echter pas tot vernietiging van het gebrekkige besluit

leiden als die schending de verzoeker heeft benadeeld. of dat zo is hangt af van

verschillende f actoren.

,The question of whether prejudice or disadvantage is necessary before unfairness can be

founjrather depends on the nature of the proceedings or Process, the role of the parties

and the nature of the apparent breach of procedural fairness''67
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61. Zie http://services.parliament.uk/bílhs/2014-t5 / criminaljusticeandcowts/documents'htmI'

62. Ministry of Justice, ludiciat Reuiew: proposals for reform (consultation Papet CP25 /2012), december

2012; Ministry of Justice, Reþrm of ludicial Reaiew: the Goaemment resPonse, april 20L3.

63. Zie Ministry of fustice, ludicial Reaiæu - proposals for further reform: the Goaernment fesPonse,

februari 2014,

64. |udiciary of England and Waies, 'Response of the senior judiciary to the Ministry of justice's

consultation entitled "Judicial Review: Proposals for Fu-rther Reform", 1 november 2013'

65. R (Lichfield security Limited) v. Lichfield District Council [2001] EWCA Cív 304, [2001] 3 PLR 33'

66. ,Refuse permission or a remedy in cases where it is inevitable that a procedural defect in the decision-

making process would have made no substantive difference to the outcome'' l{ouse of Lords and

House of Commons - Joint Committee on Human Rights, Tfte implications for access to iustice of the

Goaernment's proposals to reþrm judicial rcoiew (Thirteenth Report of Session 2013-14,fILPaper L74/

HC 368),9 aptiI2014,Par' 45.

67. Midcounties Co-Operaive Ltd, R (on the application of) v. Wyre Forest District Council [2009]

EWIIJC 964 (Admin), r'o. 97.
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wanneer bijvoorbeeld komt vast te staan dat op het punt waarover gehoord hadäi::::"å:.:H """ä,ïï:î;J:î$: fi:"':iï:hoogte zijn geste luit, maar wel tijdig hun zienswijze
hebben gege-ven, is geen sprake van benadeling en leidt het gebrek niet tot
vernietiging .6n Deze pto."tr""ht"lijke mogelijkheden kunnen echter niet voorkomen
dat er met een beroep op procedurele gebreken Judicial Review wordt gevraagd met
alle vertraging van diery dit tot ergemis van de autoriteiten,

Tijdens de behandeling van de voorstellen in het House of Commons en House of Lords
werd vaak gerefereerd aan de zaak Richard III.7o Deze draaide om de vraag of de
Secretary of State for Justice bij de besluifvorming over het verlenen van een vergunning
tot opgraven en herbegraven van Ridrard III zorgvuldiger onderzoek had moeten doen
naar de meest geschikte plaats voor de herbegrafenis.Tl In het bi¡zonder rees de vraag of er
een public consultation had moeten plaatsvinden zodat de nazaten van Richard III uit de
Plantagenet lijn hun zienswijze kenbaar hadden kunnen maken. Besloten was dat Richard
III in de kathedraal in Leicester zou worden bijgezet,niet ver van de plaats waar hij na zijn
dood was begraven en sindsdien had gelegen. De Plantagenet Alliance pleitte er echter
voor dat hij in York zou worden herbegraverç de plek waar hij vandaan kwam en lang
had gewoond 'De zaakwerd voorv¿erp van publiek debat en zelfs het House of Commons
ging zich ermee bemoeien.T2 Intussen bleef onduidelijk wat er met Richard III's reeds
uitgegraven resten moest gebeuren. De Plantagenet Alliance verzocht om ]udicial Review
van de vergunning tot oPgraven en herbegraven (en van de weigering dit besluit te
herzien). Gedurende de behandeling van het beroep zorgde de gemeente Leicester nog
voor verdere vertraging door aan te kondigen alsnog een public consultaf¡on te willen
houden. Na enkele maanden kwam de gemeente hierop terug, waarna het proces werd
voottgezet.Ts Naar het oordeel van het High Court was de beslissing van de State

68. Dit was het geval in Midcor¡nties Co-Operative Ltd, R (on the application of) v. Wyre Forest District
Cormcil [2009] EWHC 964 (Admin).

69. R (Ghadami) v. Harlow District Council [2004] EWI{C lB8Z, r.o.7l-Zj.
70. High Court of Justice (Queen's Bench Division) Divisional cou¡t 23 mei 20'!.4, The Queen (on the

application of Plantagenet Alliance LTD) v. Secretary of State for Justice and Others, [2014] EWHC
1'662. Yoor wie zich wil verdiepen in de geschiedenis van Richard Itr is deze uitspraak een aan¡ader.
Zie onder meer HC Deb. 13 januari 2015, col. 820-82L. De zaak riep zoveel op dat de Speaker een van
de leden terecht wees: 'Order. I say to the hon. and leamed Gentleman with great respect that the
intellectualism and erudition of his intervention are equalled only by its length.,

71'. De zogenaamde Tameside challenge: '1.e. the duty to carry out a sufficient inquiry prior to making a
decision and as to what information must be obtained by the decision-maker prior to making the
decision in question', (r.o. 139).

72. HC Deb. 12 maart 2015, col. 23WH e.v.
73. Terecht volgens het High Court, want de gememte had geen enkele bevoegdheid in deze. R.o. 164:

'The Council's intervention as the "lega1 sentinel" of Richard III's bones was unnecessary, unheþful
and misconceived (as it itself, ultimately acknowledged). It is clear that the Cor¡ncil had no legal duty
to consult nor power to intervene once (a) the licence had been granted and þ) Richard III,s remains
had been removed from its land.'
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Secretary niet onzorgvuldig en was er ook geen verplichting lo| consultation van de

Plantagenet Alliance. Al met al had de zaak twee jaar geduurd, tot teleurstelling van de

betrokkenen over de 'delays'.74

Hier moet worden opgemerkt dat de no difference test wordt toegepast in de fase

waarin wordt geoordeeld over het verlenen van permissiorl. Wanneer sPrake is van

'no difference', komt er geen inhoudelijk oordeel. Toch zijn de twee fasen van verlof
en inhoudelijke beoordeling vaak moeilijk te scheiden, omdat voor het bepalen of

verlof gerechtvaardigd is, vaak dieP moet worden ingegaan op de zaak zelf,7s

Daarom worden beide fasen wel gecombineerd behandeld in een 'rolled-up' zitftng,

waama eventueel direct kan worden doorgepakt naar de inhoudelijke beoorde-

l^g." Veel versnelling levert dit dus niet op. Daarom is een van de voorstellen in

het kader van de Reform dat deze toets wettelijk wordt geregeld, waarbij de rechter

wordt oerplicht om permissior4 te weigeren alá voldaarl is aan de voont'aarden.77

Bovendien wordt de drempel minder hoog. Eerst was het criterium dat verlof wordt

geweigerd als het ineaitable is dat een procedureel gebrek in de besluitvorming niet

tot een wezenlijk andere uitkomst zou hebben geleid. Geen verlof wordt voortaan

verleend:

'if it appears to the court tobe highly likely $at the outcome for the applicant wou^ld not

have been substantially different if the conduct complained of had not occurred.'78

8 HTT DEBAT OVER PASSEREN VAN GEBREKEN IN ENGELAND EN WALES

Het verlagen van de drempel van ineaitøble tot highly likely heeft tot veel kritiek

geleid. De tijdwinst die met deze ingreeq zou kunnen worden Seboekt werd in
twijfel getrokken. De procedute zort eI niet minder lang door duren, omdat de

rechter toch de gehele zaakzoumoeten behandelen om te kunnen concluderen of er

zonder de procedurele gebreken een andere uitkomst zou ziin Seweest. De

verlofprocedure zou dan niets minder dan een 'dress rehearsal' worden voor de

74. J. Meikte, 'Battle for Richard III reburial site on hold as high court case is adjoumed' , The Guørdian 26

november 201.3, theguardian.com/uk-news/2013/nov/26/rlchañ-ií-reburial-site-cor.¡¡t-leicester-
bones.

75. DaX is ook de waarschuwing van de rechtspraak. Zie par. 21 van ]udiciary of England and Wales,

'Response of the senior judiciary to the Ministry of Justíce's coruultation entitled "Judicial Review:

Proposals for Further Reform", 1 november 2013),

76. Ditwas het geval in Midcounties Co-Operative Ltd, R (on the application of) v. Wyre Forest District

Cou¡cil [2009] E\ rHC 964 (Admin).

77 . ¡ç1eI gaat om een wijziging van art. 31 van de Senior Courts Act 1981, waar de procedure voor Judicial

Review bij het High Court is geregeld.

ZB. Clause 50 Criminal Justíce and Courts Bill in het oorspronkelijke voorstel, Clause 52 in uiteindelijke

voorstel. Ctusivering AdM.
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eigenlijke procedure.Te Een meer fundamenteel bezwaar is dat het niet goed
mogelijk is te voorspellen in hoeverre de uitkomst dezelfde zou zijn Beweest, omdat
op voorhand duidelijk lijkende zaken toch een andere wending kunnen nemen als
meer informatie op tafel komt.8o Hie. komt de eis van rechterlijke onbevangenheid
om de hoek kijken.
Vanuit rechtsstatelijk oogpunt werd het problematisch geacht dat de rechtspraak
wordt opgedragen om in wezen onrechtmatige beslissingen als rechtmatig te
beschouwen, enkel omdat geen inhoudelijke behandeling mag plaatsvinden.sl Ik
breng in herinnering dat dit voor De Waard ook een kempunt is. Daarbij speelt in
Engeland een rol dat de clausule is geformuleerd als een rechterlijke verplichting
zonder enige ruimte tot afweging,s2 Deze inperking wordt in verband gebracht met
de trias en bekritiseerd omdat het juist - vaak politiek gevoelige - beslissingen van de
centrale overheid zijn die ter beoordeling staan bij de rechter. De rechter zou juist dan
moeten staan voor rechtmatigheid en niet beperkt mogen worden in de uitoefening
van zijn rechterlijke bevoegdheden.s3 Verder werd erop gewezen dat het weigeren
van verlof om een remedy te vragen tegen een onrechtmatig genomen besluit in strijd
is met het recht op toegang tot de rechter en het recht op een effective remedy.sa
Daarnaast werd de sterk instrumenteel georiënteerde benadering bekritiseerd.
Waarden als rechtmatigheid en procedurele zorgvuldigheid (procedural fairness)
worden ondergeschikt gemaakt aan het output-denken.8s Kenmerkend is de

79. Zie House of Lords and House of Commons - foint Committee on Human Rights, Tfte implications for
access to justice of the Gouernmen|s proposøls to reþrm judicial rnieut (Tlirteenth Report of Session 2013-
14, HL Paper I74 /HC 868), 9 april 201.4, par. 37 , 46-48; Jv.diciary of England and Wales, 'Response of
the senior judiciary to the Ministry of Justice's consultation entitled 'Judicial Review: Proposals for
Further Reform", 1 november 2013, par.27.

80. Zie de verwijzing van het Human Rights Comrnittee naar het dictum van Megarry J, in de zaak lohn
z. Rees, House of Lords and House of Commons - Joint Commiftee on Human I¿,t1lnts, The implications

for access to justice of the Goaernment's proposnls to reþrm judicinl retieut (Thirteenth Report of Session
2013-14, HL Paper T74 /HC 868), 9 april 2014, par. 4I.

81. Judiciary of England and Wa1es. 'Response of the senior judiciary to the Ministry of |ustice's
consultation entitled "Judicial Review: Proposals for Further Reform", 1 november 2073, par. 22;
B. Jaffey & T. Hickman, 'Loading the Dice in judicial Review: The Criminal Justìce and Courts Bill
2014', UK Constitutional Law Association BIog 6 febntari 2014, ukconstitutionallaw.org,

82. House of Lords and House of Commons - Joint Committee on Human Rights, Tlre implications for
access to justice of the Gooernntent's proposals to reþrm judiciøl reuiau (Tlirteenth Report of Session 2013-
14, HL Paper L74/HC 868),9 april 2074,par.52 en 53.

83. A. Patríck, 'Reforming judicial review: cutting pointless delay or preventing legitimate challenge?',
UK Humnn Rights BIog 24 lebruari 2074, ukhumanrightsblog.com. Zie ook M. Elliott, 'What a (for now
failed) attempt to curb judicial review tells us about the UK's constitution', Public Law for Eaeryone 29

oktober 2014, publiclawforeveryone,com.
84. House of Lords and House of Comrnons - Joint Committee on Human Rights, Tr¿ implicøtions for

nccess to justice of the Gooernment's proposals to reþrm judicial reoiew (Thrteenth Report of Session 2013-
1.4, HL Paper 774/HC 868), 9 april 2014, par. 44.

85. M. Elliot, 'fudícal review reform (again)', Public Law for Eoeryone 6 februari 2014, hfip //
publìclawforeveryone.com/20É / 02 / 06 / judicial-review-refo tm-agan-2 / .
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opstelling van Grayling, Lord Chancellor en Secretary of ]ustice die in het House of

Commons opmerkte dat ]udicial Review 'is now overtly used by camPaign grouPs

and third parties to seek to disrupt the process of government'.86 En dat het gaat om
'the core purpose of the provision, which is to stop unnecessary, spurious, delaying-
tactic, campaigning judicial reviews being brought on technicalities - cases the

taxpayer ends up defending at tens of thousands of pounds of expense each time -
to no good purpose, often with a view of delaying necessary reforms at a time when
necessary reforms and difficult decisions are a regular part of Governmenf 1i1e.'87

Tijdens de parlementaire behandeling werd erop gewezen dat de formulering

conduct complained of niet enkel verwijst naar kleine procedureel technische

gebreken, die met het voorstel zouden moeten kumen worden gePasseerd, maar

ook naar inhoudelijke gebreken en in feite naar alle gronden die een verzoeker

aanvoert.ss
Voor het House of Lords wâren met name de rechtsstatelijke overwegingen

doorslaggevend om de voorstellen in eerste instantie af te wijzen. ZijwezeneroP dat

Judicial Review een belangrijke procedure is voor de rechtsbescherming van het

individu en een vitaal onderdeel van de rule of law.

Lord Irvine of Lairg:

'The judiciary is a vital component in our separation of the powers. ]udicial review is

indispensible in a democracy proud to be govemed by the rule of law. It ensures that

public bodies act according to law. They cannot be above the law. Ministers, who are

politicians, often will be frustrated if their decisions are challenged or quashed, but that is

an intrinsic aspect of govemment subject to the rule of law, as is the need for Ministers to

be aware of their duty to comply with the law. A Govemment who are confident that their

decisions caxnot be readily challenged risk becoming a Government who no longer have

to respect the rule of law. That is a risk that no Secretary of State for ]ustice, who also bears

the title of Lord Chancellor a¡d is under a duty to uphold the rule of law, should be

prepared to countenance.'8e

Lord Marks:

'I regret that I see Part 4 as a serious infringement of the right of the citizen to challenge

unlawful action by the Executive before the courts and thus, frankly, as an assault on the

rule of law...This part of the Bill aims to choke off challenges to unlawful action by the

Executive. I fear that, if enacted, it will achieve precisely that.'eo

86. HC Deb. 13 januari 2015, col. 819-820.

87. HC Deb. 13 januari 2015, col. 811.

88. House of Lords and House of Commons - Joint Committee on Human Rights, The implications for

access to justice of the Government's proposals to reform judicial review (Thirteenth Report of

Session 2013-14, HL Paper 174/HC 868), 9 april 2074, par. 49-5L,

89. HL Deb.27 oktober 2014, col.963.

90. HL Deb.27 oktober 20t4, col 959.
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Het House of Lords wees de voorstellen totwijzigtngvan de Senior Courts Act 1981
op dit punt af.el Het Engelse recht voorziet dan in een procedure die 'ping pong'
wordt genoemd. De regering stelt wijzigingen voor die vervolgens in het House of
Commons worden beoordeeld en al dan niet ondersteund. Na enig heen en weer
gestuur vindt men elkaar op een compromistekst.e2 Als ik het goed heb gevolgd
houdt het compromis voor het hier besproken onderdeel in dat de rechter nog steeãs
de verplichting heeft verlof of review af. te wijzen op basis van de verruimde
formule, maar dat hij van die verplichting mag afwijken in geval van exceptional
public interest'e3 De clausule werd in het House of Common s a moderately noniensical
expression genoemd, omdat het public interest altijd van bijzonder belang is.ea

De gedachte dat dergelijke procedures instrumenteel moeten worden benaderd en
niet in de weg mogen staan aan tijdigheid en finaliteit, wordt aldus met name vanuit
het juridisch veld sterk afgewezen. ook is men kritisch vanwege het recht op
toegang tot de rechter en wijst men op de eis van rechterlijke onbevangenheid. De
eis van hoor en wederhoor in de bestuurlijke fase wordt van groot belang geacht,
maar daar waar die wel formeel maar de facto niet geschonden blijkt, wordt het
Passeren ervan aanvaard. Critici vinden het echter te ver gaan dat gebreken met
betrekking tot het verdedigingsbeginsel gemakkelijker zouden mogen worden
gepasseerd dan eerst. Het belang van een rechtrnatig bestuur, dat voldoet aan de
rule of law, wordt sterk benadrukt.

9 EBN VERGELIJKING

Hiema wordt kort ingegaan op de overeenkomsten en verschillen met betrekking
tot de bestuurlijke lus tussen Nederland en België en met betrekking tot het passeren
van gebreken tussen Nederland en Engeland.

9.1. De lus in Nederland en België

Wat betreft de besfuurlijke lus hebben Nederland en België gemeen dat het bestuur
in beginsel de mogelijkheid krijgt alle soorten van gebreken te herstellen, maar dat
herstel in betrekkelijk korte tijd mogelijk moet zijn,es In België word.t er wel van
uitgegaan dat de gebreken formeel of procedureel van aard zijn.e6 Verder moeten de

91. HL Deb. 27 oktober 201.4, col.978 e.v.
92. Zie'Consideration of amendments' op parliament.uk.
93. Zie HL Deb. 21 januari 2015, col. 1341-1350 (Motion B).
94. HC Deb. 13 januari 2015, col. 821.

95. Backes 2014,p.57.
96. Zie ook Backes 2014, p.120,
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grondslag van het besluit en het dictum hetzelfde blijven.ez Het nemen van een

vervangend besluit behoorde onder de VCRO niet tot de mogelijkheden, maar de

regeling voor de Raad van State kent die mogelijkheid wel.e8 Voorwaarde is wel dat

het besluit inhoudelijk eender blijft. Voor Nederland is dat niet geheel duidelijk. Uit
het Maastrichtse onderzoek naar de bestuurlijke lus blijkt dat er geen principiële

grens wordt getrokken bij een volledige wijziging van het besluit, tenzij sprake is

van betrokkenheid van meer partijen bij een geschil.ee Zowel in België als in

Nederland is toepassing van de lus een discretionaire beslissing. In België kan de

mogelijkheid tot herstel worden geboden tenzij dit leidt tot onevenredige

benadeling van (in beginsel alle) belanghebbenden; in Nederland geldt dat de lus

kan worden gebruikt tenzij dit leidt tot onevenredige benadeling van derden die niet

als partij aan de procedure deelnemen,

Voorafgaand aan toepassing van de lus worden zowel in Nederland als in België eerst

zoveel mogelijk de beroepsgronden onderzocht; in de tussenuitspraak kunnen

eindbeslissingen daarover worden oPgenomen'1o0 De gronden die overblijven

moeten van dien aard zijndat herstel mogelijk is. Na de lus kunnen partijen in beide

landen hun zienswijzegeven over de wijze waarop het gebrek is hersteld' In België is

er in de procedure voor de Raad van State ook vooraf de gelegenheid om een

zienswijze te geven. In Nederland formeel niet, al zullen partijen vanwege de goede

procesorde wel tevoren op de hoogte worden gesteld. In de regel zaler eenzitting zijn

geweest, waarop ook de beroepsgronden die niet gaan slagen zullen ziin

behandeld.lO1 De kritiek van het Grondwettelijk Hof ten aanzien van de 'gelijke

wapens' in de procedure vool de RvVb zal daardoor niet snel oP gaan. Derden die

geen partij zijn in de procedure kunnen in geen van beide landen alsnog beroep

i*tull"t tegen het herstelde besluit en verliezen een instantie. Dit punt is volgens het

Belgisch Grondwettelijk Hof een schending van het recht oP toegang tot de rechter.

Na het herstel wordt in Nederland het oude besluit alsnog vemietigd en wordt het

bestuursorgaan veroordeeld in de proceskosten. Úr België leidt herstel tot verwerping van

het beroep. Het bestuursorgaan kan in de proceskosten worden veroordeeld, maar dat

gebeurt in België in de regel niet. Daar kijkt men naar de hoofdregel dat de in het ongelijk

gestelde partij de proceskosten draagt, Daarmee lijkt de Belgische bestuurlijke lus qua

gevolgen veel meer op het Passeren van gebreken ex art. 6:22 Awb.

Uet tcritietcpunt dat in beide landen wordt gehoord is dat de lus afdoet aan de

rechterlijke onbevangenheid, doordat de rechter bij het toepassen van de lus zijn

97. Backes 2014, p, t20 ent32.
98. Backes 2014, p.720.
99. Backes 2014, p.56.
L00. Knmerstukken II 2007 /08, 91952, 3, p. 6 en p. 15 en Knmetstukken Il 2007 /08, 31352, 6, p. 8 en p' 20,

Voorstel van decreet (Vandaele e.a.) houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse

Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor VergunrLingsbetwistingen betrelt, Pørl'St Vl'Par1'

2011-72, nt. 1509 /1, p. 3-4.

1¡0l. Zie ook Backes 2074, p. 76-77, die erop wijst dat de beslissing om de lus toe te Passen veel heeft van

een processuele beslissing waarov$ partijen normaal gesproken ook niet worden gehoord.
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standpunt over de rechtmatigheid van het besluit al kenbaar maakt. Ook het punt
van de rechterlijke onpartijdigheid speelt in beide landen een rol vanwege het
gevaar dat de rechter het bestuur sterk gaat beinvloeden in wat het moet doen om
het gebrek te herstellen. Het onderscheid dat wel eens wordt gemaakt tussen
materiële en formele gebreken speelt bij deze bezwaren een minder grote rol dan
men zou kunnen denken. Het blijkt dat de lus bij materiële gebreken in België en in
Nederland niet of nauwelijks wordt toegepast. In België niet, omdat de lus voor
formele gebreken in het leven is geroepen; in Nederland niet omdat rechters dat niet
passend vinden.102 De kritiek betreft dan ook het geval waarin formele of
procedurele gebreken voorliggen.t03

9,2 Passeren aan gebreken in Nederland en Engeland

Zowel in Nederland als in Engeland onder het nieuwe recht kunnen niet alleen
formele, maar ook materiële gebreken worden gepasseerd. De maatstaf voor de
beoordeling of dit is geoorloofd verschilt. In Nederland gaat het er om dat
øannemelijk is dat belanghebbenden (ooþ en met name derden) niet worden
benadeeld. Dat is in ieder geval aan de orde als toch geen andere beslissing zou zijn
genomen. De drempel is om min of meer pragmatische redenen echter minder hoog
dan in Engeland. De aanvankelijke drempel dat moet blijken dat belanghebbenden
niet zijn benadeeld, werd moeilijk te slechten geacht, omdat het zou betekenen dat
vaststaat dat die benadeling er in het geheel niet is.10a In Engeland is de nieuwe
maatstaf dat het hoogst waarschijnlijk (highly likely) moet zijn dat de procedure
zonder het gebrek geen andere uitkomst zou hebben gehad. Hoogst waarschijnlijk
zijn eist een grotere mate van overtuiging dan aannemelijk zijn. Als aan de maatstaf
is voldaan is de Engelse rechter verplicht om het gebrek te passeren, behoudens
wanneer een uitzonderlijk algemeen belang zich daartegen verzet. In Nederland
heeft de rechter een discretionaire bevoegdheid en is hij niet verplicht om te
passeren, Het passeren is dus wel sneller mogelijk, maar de Nederlandse rechter
heeft de vrijheid om de gebreken toch mee te nemen tn zijn beoordeling en zo van
zijn afkeuring blijk te geven.105 Die afweging kan de Engelse rechter niet of amper
maken.
Verschillend is de fase waarin passeren plaats kan vinden. In Engeland gaat het in
beginsel om de verloþrocedure; het geschil wordt (formeel althans) inhoudelijk niet
meer beoordeeld wanneer aan de voorwaarden voor passeren is voldaan, In

102. Zie Backes 2014, p. 73-74 en 720.

103. GwH 8 mei 2014, nt.74/2014, overweging 8.7.4 en het advies van de Raad van State (Nederland) bii
het wetsvoorstel Neppérus, Kqmerstukken II 2007 / 08, 3135L, 4, p. 5.

104. Kamerstuklcen lI 2009 / 10, 32127 , 4.

105. Zo bleek al uit de memorie van antwoord bij het oude arl.. 6:22, PGAwb l, p.314. ZieMarseille2072,
p. 63, die opmerkt dat sommige gebreken als te emstig worden gekwalificeerd uit een oogpunt van
kwaliteit van handelen.
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bepaalde gevallen kan het passeren ook nog tijdens de inhoudelijke behandeling

plaatsvinden, ln Nederland vindt de beoordeling steeds plaats in de fase van

inhoudelijke behandeling.
De kritiek komt min of meer overeen: het bestuur zou niet weg mogen komen met

minder zorgvuldig voorbereid.e besluiten.l06 De rechter moet staan voor rechtmatig-

heid en mag in zijn taak niet worden beperkt vanwege het belang van politiek
ingegeven beslissingen,tot Ook rijst de vraag hoe een rechter vooraf kan bepalen of

een gebrek onschuldig is of niet, en al dan niet tot een andere uitkomst zou hebben

geleid.lo8 In Engeland komt daar als argument bij dat het passeren de rechterlijke

onbevangenheid aantast, doordat een onrechtmatig besluit verplicht moet worden

beschouwd als rechtmatig. Tijdens de parlementaire behandeling is er om die reden

een hardheidsclausule geihtroduceerd, die van het exceptionnl public interesf, die de

rechter nog enige, zijhet beperkte armslag geeft'

10 ENx¡TesLoToPMERKINGEN

In dezebijdrage is in kaart gebracht in hoeverre in Nederland, België en Engeland is

geworsteld met de spanning tussen de politieke wens van een slagvaardig bestuur

en de fundamentele beginselen van behoorlijke rechtspleging. In België en Engeland

is net zoals in Nederland de ergernis over bepaalde concrete procedures, die

vanwege hun lange duur en juridische obstakels de pers haalden, de trigger geweest

om voorrang te geven aan slagvaardigheid. Steeds is sprake van een prestigieus en

maatschappelijk belangrijk project dat vanwege formele c.q. eenvoudig te verhelpen

gebreken in de besluitvorming bij de rechter strandde. De scenario's van deze zaken

spelen vervolgens een belangrijke rol in de debatten met betrekking tot herziening

van het bestuursprocesrecht.
Ln België heeft men de instrumenten om de procedure bij de bestuursrechter te

versnellen gezocht in een regeling die het bestuur de gelegenheid geeft bepaalde

procedurele gebreken te herstellen, echter zonder daama het gebrekkige besluit te

vernietigen en - in het geval van de RvVb - zonder behoorlijke procesrechtelijke

waarborgen, zoals hoor en wederhoor. Deze weeffouten zijn door het Grondwette-

lijk Hof afgestraft. Daarnaast ziin et fundamentele bezwaren opgeworpen met

betrekking tot de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter en de toegang

tot de rechter. Die zou door aan te geven dat bepaalde gebreken herstelbaar ziin,nog

106. C.L.G.F.H. Albers, 'Het wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht. Knippen en plakken in piaats

van een fundamentele herbezinning', Gst. 2017/7353, vol. 50, p. 235; Marseille 2012, p.58.

107, R.J.N. Schrlössels & S.E. Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale fechtsstaat deel 2: Rechtsbescherming en

Ooerheidsannspraketijkheid, Deventer: Kluwer 2014, p. 21.6, wijzen erop dat hier wordt geraakt aan het

hart van het rechtsstateìijk bestuursrecht.

I0B. Handelingen 12009 /10,7, p. 190; Judiciary of England and Wales, 'Response of the senior judiciary to

the Ministry of Justice's consultation entitied 'judicial Review: Proposals for Further Reform',

1 november 2013).
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voor hij een eindoordeel heeft bereikt, zich te zeer scharen aan de kant van het
bestuur. Verder zou hij zijn onbevangenheid verliezen door in de lus vooruit te
lopen op het eindoordeel. Derden die na de lus blijken te worden geraakt door de
beslissing hebben geen toegang meer tot de rechter. ook deze bezwaren worden
door het Grondwettelijk Hof onderschreven.
In Engeland wordt de gedachte dat dergelijke procedures instrumenteel moeten
worden benaderd en niet in de weg mogen staan aan tijdigheid en finaliteit, vanuit
het House of Lords en vanuit de wetenschap sterk afgewezen. Er is kritiek op de
verlaagde drempel bij de no difference test voor verlof voor Judicial Review. Het recht
op toegang tot de rechter wordt volgens critici daardoor te zeer ingeperkt, niet in het
minst omdat het niet alleen om procedurele gebreken kan gaan, maar ook om
inhoudelijke. Net als in België wordt gewezen op de eis van rechterlijke
onbevangenheid: bij de beslissing over permission wordt vooruit gelopen op het
eindoordeel over de gevolgen van het niet in acht nemen van bepaalde eisen.
Daarbij is met name de plicht tot consultation eenhot issue.Hoewel de eis van hoor en
wederhoor in de bestuurlijke fase zeer belangrijk wordt gevonden, omdat de
uitkomst ervan de inhoudelijke besluitvorming kan veranderery wordt breed
aanvaard dat schending ervan wordt gepasseerd als ze wel formeel maar de facto
niet geschonden blijkt. Toch is er veel kritiek op de plicht om gebreken op dit punt
sneller te passeren dan eerst. Er wordt veel belang gehecht aan een rechtrnatig
bestuur.
In de discussie in Nederland over het passeren van vormgebreken en later
inhoudelijke gebreken wordt het belang van de rechtmatigheid van het bestuur
sterk benadrukt. Het mag geen vrijbrief zijn om maar onrechtmatige besluiten te
gaan nemen. ook de onbevangenheid van de rechter in de verhouding tot het
bestuur wordt sterk bediscussieerd bij de invoering van de bestuurlijke lus, maar
dan in de context van het 'bestuurtje helpen' en niet zozeet met betrekking tot het
vooruitlopen op het eindoordeel. Er wordt gewezen op de disbalans die ontstaat
omdat het bestuur ook na de bezwaarprocedure nog een keer kan herkansen, terwijl
de procedurefouten van de burger bij de rechter worden afgestraft. De verdere
discussie staat sterk in het perspectief van de rechtsbeschenîing en focust op de
positie van derden, wier belangen na de lus worden geraakt door een aangepast
besluit en op de eisen van een eerlijk proces als het gaat om het horen voor en na de
lus. De bezwaren op het vlak van de rechtsbescherming worden ondervangen door
aanpassing van de procedure, maar het verlies van instantie voor derden wordt niet
gerepareerd. Van deze en de overige andere bezwaren wordt gezegd dat dit nu
eenmaal de prijs is van efficiency,
We zien dat in de debatten over a¿ìnpassing van het bestuursprocesrecht in de
onderzochte landen uiteindelijk de instrumentele benadering veel ruimte heeft
gekregen. ook in België en Engeland is een fundamenteel debat gevoerd, hetzij
vooraf (Engeland), hetzij achteraf (België). In België heeft dat ertoe geleid dat de lus
voorlopig in de ijskast staat, in ieder geval totdat het Grondwettelijk Hof over de
regeling bij de Raad van State heeft geoordeeld. Hoewel niet gezegd kan worden dat
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de bestuurlijke lus en art. 6:22 Awb in strijd zijn met de beginselen van behoorlijke

rechtspleging, kan wel worden opgemerkt dat die beginselen niet van meet af aan

prominent op het netvlies van de wetgever hebben gezelen. Voor Nederland komt
daarbij dat de beide instrumenten minder effectief zijn dan de wetgever beoogde.

Zowel voor de lus als voor art. 6:22blijkt imrners uit evaluaties dat het nut ervan

kan worden betwijfeld. Het passeren gebeurt immers in een te verwaarlozen aantal

gevallen, namelijk in situaties waarin voorheen de rechtsgevolgen in stand zouden

ãijn gelaten.lOe De formele bestuurlijke lus wordt betrekkelijk weinig toegepast.110 Lr

dat perspectief rijst de vraag of het nog steeds gerechtuaardigd is dat een

slagvaardig bestuur het moet winnen van goede en gelijke kansen. Deze

bevindingen geven aan dat het wegrelativeren van fundamentele uitgangspunten

van behoorlijke rechtspleging met een beroep op de prijs van efficiency niet meer

houdbaar is.

De rechterlijke onbevangenheid en de eis van goede en gelijke kansen vergen in het

huidige systeem voortdurend aandacht en onderhoud, te meer omdat het sterk van

de rechterlijke invulling van de instrumenten afhangt of aan deze beginselen wordt
voldaan. De oproep van Schlössels om dat fundamentele debat aan te gaan, verdient

steun.11l Het vergt, zoals hij al aangaf, het goed doordenken van de verhouding

bestuur-rechter (trias), de verhouding tussen de procespartijen (equality of arms,

hoor en wederhoor) en de rechtspositie van derden (het recht op een effectieve

rechtsbescherming en het verlies van instantie).

Eén fundamenteel beginsel heeft in de loop der tijd wel sterk aan betekenis

gewonnen en dat is het decisiebeginsel. De Waards gedachte dat dit ook inhoudt dat

een rechterlijke beslissing binnen redelijke termijn wordt gegeven is in het huidige

stelsel sterk gepromoot. Me dunkt, soms te sterk.

709.2íe B. Marseille, B. de Waard, K. de Graaf, P. van Ling, H. Tolsma & E. Verheul,'De Crisis- en

herstelwet. Veel ambitie nauwelijks effect', N,lB 2015 / \ nt . 2, p. 6 e.v.

L10. Backes 2014.

LTL.Zie zijn noot bij GwH 8 mei 2014, rc' 74/2074' IB 2014/132,


